Rok wydania: XVII

lipiec - sierpieñ - wrzesieñ 2018 numer 75

nak³ad: 5500

ZEBRANIE KONSTYTUUJ¥CE RADY NADZORCZEJ
M S M „ B U D O W L A N K A” W O Œ W I Ê C I M I U

S

zanowni Mieszkañcy, z uwagi na to,
i¿ Spó³dzielnia zobowi¹zana jest
w okreœlonym terminie przesy³aæ „Biuletyn” do
drukarni, w poprzednim numerze nie znalaz³a
siê informacja dotycz¹ca podzia³u prac i funkcji

w nowej Radzie Nadzorczej naszej Spó³dzielni.
W zwi¹zku z powy¿szym uzupe³niamy
te informacje w niniejszym „Biuletynie”.
Dnia 21 czerwca 2018 roku odby³o siê pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej MSM „Budo-

wlanka” w Oœwiêcimiu w nowej kadencji
(2018-2021), w którym jej cz³onkowie wybrali
ze swego grona osoby do pe³nienia wskazanych
funkcji w Radzie.

Poni¿ej przedstawiamy podzia³ prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM
„Budowlanka” w
Oœwiêcimiu

Prezydium Rady
Nadzorczej

Funkcja w Radzie
Nadzorczej

Imiê i nazwisko

Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej

W³odzimierz Góra

Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej

Micha³ Chrzan

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Szostak

Przewodnicz¹cy

Janina £aski

Zastêpca Przewodnicz¹cego

Gra¿yna Piechowicz - Knaœ

Cz³onek

Danuta Dadak

Cz³onek

Bo¿ena Godawa

Przewodnicz¹cy

Kazimierz Szczotka

Zastêpca Przewodnicz¹cego

Jadwiga Wandor

Cz³onek

Stefan Babiñski

Cz³onek

Jerzy Jasica

Komisja Rewizyjna

Komisja GZM i Inwestycji

CENTRALNE OGRZEWANIE – SEZON 2017-2018
Jak zawsze o tej porze roku, przedstawiamy zestawienie kosztów i zaliczek na c.o. w sezonie 2017 – 2018.
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ZAGRO¯ENIA ZWI¥ZANE Z ROZPOCZYNAJ¥CYM SiÊ SEZONEM GRZEWCZYM

W

zwi¹zku z nadchodz¹cym okresem
grzewczym apelujemy o przestrzeganie
przepisów po¿arowych i zachowanie
szczególnej ostro¿noœci w eksploatowaniu
urz¹dzeñ gazowych (takich jak np. kuchenki
gazowe, piecyki ³azienkowe). Pomieszczenie,

w którym znajduje siê odbiornik gazowy musi
byæ dobrze wentylowane, w przeciwnym
wypadku, poprzez nieca³kowity proces spalania
w pomieszczeniu mo¿e gromadziæ siê tlenek i
dwutlenek wêgla, stanowi¹cy bezpoœrednie
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia. Informujemy,

¿e Spó³dzielnia oferuje bezp³atny monta¿
nawiewników powietrza, które s¹ przytwierdzane do ramy okna, w celu zapewnienia lepszej
wentylacji pomieszczeñ. Mieszkaniec, decyduj¹cy siê na tak¹ us³ugê Spó³dzielni, ponosi
jedynie koszty samego urz¹dzenia.

CO JEST ZABRONIONE:
- u¿ywanie lub przechowywanie w mieszkaniu butli gazowych;
- samowolny monta¿ instalacji gazowej w mieszkaniu;
- dokonywanie pod³¹czeñ do przewodów kominowych lub ich przeróbka;
- zas³anianie kratek wentylacyjnych

CO NALE¯Y:
- zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczeñ;
- drzwi do ³azienki powinny otwieraæ siê na zewn¹trz pomieszczenia;
- drzwi do ³azienki powinny byæ wyposa¿one w otwory wentylacyjne
znajduj¹ce siê w dolnej ich czêœci;
- wymieniaj¹c stolarkê okienn¹ na nowe szczelne okna, nale¿y wyposa¿yæ
je w urz¹dzenia mikrowentylacji i korzystaæ z tzw. mikrouchy³u w trakcie eksploatacji.

Poni¿ej przedstawiamy podmioty, które w zasobach naszej Spó³dzielni wykonuj¹ cykliczne przegl¹dy instalacji gazowej, elektrycznej,
a tak¿e przewodów i pod³¹czeñ kominowych:

Podmiot

Us³uga

kontakt

Zak³ad Kominiarski

- kontrole przewodów i
pod³¹czeñ kominowych

601 987 731

Zak³ad Instalacji Sanitarnej
„Mucha”

- przegl¹dy instalacji
gazowych

33/843 – 08 – 69
509 – 470 – 937

Osiedle B³onie - 33/84 305 37
Osiedle Zasole, Stare Stawy 33/84 305 15
Pracownicy (elektrycy)
Spó³dzielni

- przegl¹dy instalacji
elektrycznej

Osiedle Chemików (Fika,
Centrum, Pó³noc, Po³udnie,
SDE Zator) - 33/84 225 24
Osiedle Che³mek 33/84 618 13

PAL¥CY PROBLEM
S

zanowni Mieszkañcy, zwracamy siê
z apelem skierowanym do osób pal¹cych
papierosy, aby uwzglêdnia³y to, i¿ niektórzy
s¹siedzi mog¹ odczuwaæ znacz¹cy dyskomfort
spowodowany dymem nikotynowym
wdzieraj¹cym siê do mieszkañ. Ka¿dy
mieszkaniec bloku, powinien uszanowaæ fakt
obowi¹zywania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
które miêdzy innymi wskazuj¹, i¿ nale¿y
powstrzymywaæ siê od dzia³añ, które mog³yby
zak³ócaæ spokój i porz¹dek, a tak¿e okazaæ siê
uci¹¿liwe dla korzystania z innych lokali
w bloku. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze, i¿
tzw. palenie bierne mo¿e mieæ negatywne
konsekwencje dla zdrowia zw³aszcza dzieci czy
osób starszych. Dbajmy tak¿e o nasze
œrodowisko i czyste powietrze, którym wszyscy
oddychamy. Zachêcamy do prowadzanie
zdrowego trybu ¿ycia i podjêcia próby zerwania
z na³ogiem palenia papierosów, jednak¿e maj¹c
na wzglêdzie, i¿ mo¿e okazaæ siê to procesem
d³ugotrwa³ym, apelujemy o unikanie miejsc
i sytuacji, których dym papierosowy móg³by
przeszkadzaæ innym osobom.
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Szanowni Pañstwo, jak co roku, w nadchodz¹cym okresie grzewczym
przypominamy o zagro¿eniu jakie mo¿e stwarzaæ wydzielaj¹cy siê tlenek wêgla.
Ten silnie truj¹cy gaz jest bezbarwny, bezwonny i niewidoczny go³ym okiem.
Najczêstszym Ÿród³em wydzielania i gromadzenia siê tego gazu s¹:
- zatkane lub uszkodzone kominy
- niew³aœciwe zamontowane piecyki gazowe, podgrzewacze ³azienkowe
- zamkniête, zatkane kratki wentylacyjne
- szczelnie pozamykane okna i drzwi
- u¿ywanie urz¹dzeñ b¹dŸ pojazdów napêdzanych silnikami spalinowymi
w zamkniêtych pomieszczeniach.
Osoba zatruta tlenkiem wêgla czuje znu¿enie, os³abienie, traci orientacjê
i zdolnoœæ oceny zagro¿enia. W efekcie, nie podejmuje ucieczki i pozostaj¹c
w miejscu zagro¿enia jest bezpoœrednio nara¿ona na utratê ¿ycia Dzieje siê tak,
poniewa¿ tlenek wêgla dostaje siê do organizmu przez uk³ad oddechowy,
a nastêpnie jest wch³aniany do krwioobiegu. Jego w³aœciwoœci¹ jest bardzo
szybkie ³¹czenie siê z hemoglobin¹ (300 razy szybciej ni¿ tlen), przez co
powoduje znaczne niedotlenienie organizmu, a w efekcie œmieræ.
Jak ratowaæ osobê, która ma objawy zatrucia tlenkiem wêgla:
- natychmiast otworzyæ wszystkie okna i drzwi
- wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze
- rozluŸniæ ubranie (odpi¹æ pasek, guziki pod szyj¹). Nie wolno rozbieraæ
poszkodowanego, gdy¿ mog³oby to prowadziæ do wych³odzenia organizmu
- je¿eli nie oddycha nale¿y przyst¹piæ wykonania sztucznego oddychania
i masa¿u serca
- niezw³ocznie zawiadomiæ pogotowie ratunkowe
pod numerem alarmowym 112 lub 999.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WÊGLA
- TRUDNOŒCI Z ODDYCHANIEM

- BÓLE G£OWY
- NUDNOŒCI
- SENNOŒÆ

- DUSZNOŒCI
- ZMÊCZENIE

UWAGA!
TLENEK WÊGLA
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