
SPIS TELEFONÓW 

Centrala-  041 2733910 
                  041 2732900 
         fax – 041 2742616 
                  041 2733725 

Klub Osiedlowy „WANACJA „ 
                  041 2730188 
Konserwator domofonów 
i wind 
                   603845926 
zgłoszenie awarii po godz. 
15.00 
                    041 2733910 
 

NUMERY WEWNĘTRZNE 

TELEFONÓW: 

101- sekretariat 

102- prezes  
103- z-ca prezesa 
        Główny księgowy 
105- księgowość 

106- kasa 
107- Dział techniczny 

108- Kierownik  
        Grupy Remontowej     
109- Grupa Remontowa 
111- Klub Osiedlowy 
112- Przychodnia  
stomatologiczna 
113- Portiernia –  

zgłoszenie   awarii  po 
godz. 15.00 
116- FAX 
 

KASA CZYNNA 

Od 7.00 do 14.00 
przerwa 9.00 do 11.00 

w dniach 28 do 31 
od 10.00 do 16.30 

przerwa 13.00 do 13. 

 

WYDAWCA: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa 

„WANACJA” 
27-200 Starachowice 

ul.  Żytnia 31 

info@wanacja.pl 
 Strona internetowa 

www.wanacja.pl  
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, niosą ze 

sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący 

                       Nowy Rok 2019.  

W tych wyjątkowych dniach, chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.  

 
 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni  

Mieszkaniowej 

 Lokatorsko – Własnościowej „WANACJA”



 

E-CZYNSZE – SYSTEM INFORMACJI MIESZKAŃCA 

 

     Zarząd Spółdzielni informuje, że z dniem 01.01.2019 r. istnieje możliwość wglądu do 
indywidualnego konta spółdzielcy na naszej stronie internetowej WWW.wanacja.pl poprzez 
panel e-czynsze. Ułatwi to kontrole i przepływ informacji nad Państwa płatnościami. 
 Każdy członek Spółdzielni, osoba nie będąca członkiem spółdzielni, której przysługuje tytuł 
prawny do lokalu zainteresowany uruchomieniem dostępu do internetowego panelu e-
czynsze winien zgłosić się do Spółdzielni przy ul. Żytniej 31 do kasy i wypełnić formularz- 
wniosek o dostęp do panelu e-czynsze w celu otrzymania hasła i identyfikatora. Prosimy  
o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Nadany numer identyfikator jest indywidualny dla 
każdego użytkownika mieszkania, co pozwala zweryfikować dane osobowe. 
 

 Zasady korzystania z panelu e-czynsze reguluje „Regulamin dostępu do panelu e -czynsze „ .  
Wniosek o dostęp do panelu e –czynsze i regulamin znajduje się na stronie internetowej 
Spółdzielni. 
                                                               
                                                                                                                          Zarząd spółdzielni 
 

 KONKURS BALKONOWY 

 

      Został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy balkon i ogródek „ w zasobach Naszej 
Spółdzielni. Komisja konkursowa pracowała w m-cu sierpniu i wrześniu i oceniła około 150 
balkonów. Z tego zestawu ocenionych balkonów wyróżniono jedno pierwsze miejsce, trzy 
drugie miejsca i pięć trzecich miejsc oraz jeden najładniejszy ogródek. 
 
Pierwsze miejsce przyznano Panu Orzeł Jacek z ulicy Lelewela 
 
Drugie miejsce przyznano : 
 
Pan Marek Jakubowski  ul. Dwernickiego 
Pani Danuta Skuza         ul. Hauke-Bosaka 
Pan Marek Księżak         ul. Hauke-Bosaka 
 
Trzecie miejsce przyznano: 
 
Pani Elżbieta Kisiel               ul. Pustowojtównej 
Pani Magdalena Półtora       ul. Pustowojtównej 
Pani Beata Słoka-Madejska ul. Pustowojtówny 
Pan Tomasz Raczyński        ul. Pustowojtówny 
 
Za Najładniejszy ogródek wyróżniono: 
 
Panią Barbarę Kanclerz  ul. Prądzyńskiego 
Panią Elżbietę Prostak    ul. Prądzyńskiego 
 
W dniu 20 listopada w Klubie Osiedlowym „Wanacja” nagrodzonym wręczono nagrody przy 
wspólnej herbacie i cieście. 
Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy Państwa do udziału w konkursie w roku następnym. 
                                                                                                                        Zarząd 
 

 

 

PROBLEM PSICH ODCHODÓW 

 

     Każdego roku na spółdzielczych trawnikach, chodnikach i ulicach zalega bardzo dużo 
psich odchodów.  
    

http://www.wanacja.pl/


 
   W naszej spółdzielni jest zarejestrowanych 130  psów a faktycznie może ich być dwukrotnie 
więcej. Każdy z tych psów przynajmniej raz dziennie się załatwia, najczęściej na trawniku lub 
chodniku po których spacerujemy każdego dnia.  
    
    Niestety zdecydowana większość właścicieli psów nie poczuwa się do obowiązku i nie 
sprząta po swoim psie. Nie pomagają ustawione przez Gminę Starachowice dodatkowe kosze 
na psie odchody. Są tacy którzy tłumaczą brakiem torebek foliowych na odchody, a przecież 
właściciele gospodarstw domowych sami zakupują worki na śmieci, które trafiają do 
pojemników w altanach śmietnikowych i nikt im tego nie sponsoruje. Właściciele psów mają 
obowiązek sprzątania po swoich pupilach a nie zdają sobie sprawy, że nie przestrzeganie tych 
obowiązków jest zagrożone karą grzywny do 250 zł wynikającej z kodeksu wykroczeń oraz      
Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. 
 
   Konieczność sprzątania odchodów przez właścicieli psów jest oczywista. Potrzeba 
sprzątania wynika zarówno ze względów estetycznych jak również higienicznych. Psie 
odchody stwarzają niebezpieczeństwo szerzenia się chorób odzwierzęcych zwłaszcza wśród 
dzieci, które biegają po trawnikach.  
 
   W psich odchodach występuje wiele drobnoustrojów będących przyczyną toksokarozy, 
tasiemczyc jak również bakteryjnych czynników chorobotwórczych. Sprzątanie odchodów  
po swoich psach są podstawowym i skutecznym elementem w zapobieganiu tymi 
drobnoustrojami. Ostatnie zdanie – chcesz mieć pieska to sprzątaj po nim. 
 
 

 

 

ZMIANY W OPŁATACH CZYNSZOWYCH OD 01.01.2019R. 

 

 

      Od 01 stycznia 2019 r. wprowadzone będą zmiany w opłatach za użytkowanie  
           mieszkań wynikłe z : 
 

1. Wprowadzenia przez Zakład Energetyki Cieplnej nowej taryfy opłat za energię cieplną 

od 01.12.2018 r. Zarząd Spółdzielni wprowadza tą zmianę od 01.01.2019 r. i dotyczy 

zmiany zaliczki na centralne ogrzewanie, podgrzania wody oraz opłaty stałej do celów 

co. i ccw. 

2. Uchwały Rady Miejskiej IX/4/2018 z 3 lipca 2018 z tytułu opłat za odpady komunalne 

3. Ze zmiany cen za obsługę i konserwację wind w budynkach wprowadzone przez firmę 

obsługującą windy. 

4. Ze zmiany cen za sprzątanie klatek schodowych wprowadzone przez firmę sprzątającą 

klatki na wniosek mieszkańców. 

5. Ze zmiany opłaty za „dzierżawę i dezynfekcję pojemników na śmieci” pozostaje tylko 

opłata za „dezynfekcję” – obniżka. 

6. Ze zmiany opłat za konserwację i obsługę wind wprowadzone przez firmę obsługującą 

windy. 

    W miesiącu grudniu 2018 r. otrzymają Państwo naliczenia miesięczne opłat za 
użytkowanie lokalu uwzględniające powyższe zmiany cen obowiązujące od 01.01.2019 r. 
 
 
 
 
 



 
 

WYCIĄG Z REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO 

 
/ Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni/ 

 

Obowiązki mieszkańców. 
§ 18. 

 

1. Do obowiązków mieszkańców należy dbanie o czystość mieszkania 

2. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, w 

piwnicach ogólnego użytku oraz na zewnątrz budynku 

3. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości w klatkach schodowych 

poprzez solidarne systematyczne ( przynajmniej 1 raz w tygodniu) zamiatanie i mycie 

podestów, schodów na odcinku do niższej kondygnacji oraz okresowe mycie okien, 

lamperii i barierek – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Spółdzielnię 

4. Śmieci i odpadki należy wynosić do śmietników usytuowanych na terenie osiedla 

5. Zabrania się wyrzucania twardych i ciężkich przedmiotów między innymi gruzu, 

kamieni, złomu, szkła do pojemników na śmieci. Odpady te winny być wyrzucane na 

przyczepę podstawioną po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją Spółdzielni 

6. Zabrania się wyrzucać przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, 

niedopałków papierosów itp. 

7. Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać śmieci, waty, kości , szmat, zapałek, piór, 

ściereczek Presto, Pronto, dla dzieci nawilżających itp. 

8. Nie wolno wrzucać niedopałków, zapałek, waty i innych nieczystości do otworów 

rewizyjnych w ekranach osłaniających piony instalacyjne oraz do kratek 

wentylacyjnych. 

§ 21. 

 

 Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten  
cel przeznaczonych, w godzinach od 8 – 20. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów , 
pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, w klatkach schodowych i z okien. 
 

§ 25. 

 

  Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców jest wzajemny szacunek, pomoc oraz 
niezakłócanie spokoju. 
 

       Używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu grającego oraz zachowanie 
    się w sposób zakłócający spokój sąsiadów jest zabronione- niezależnie od pory dnia. 

 

 

U W A G A !!! 

W dniu 24 i 31.12.2018 r. biura spółdzielni  będą nieczynne 

 

                                                                           
 Redaktor wydania :  Jan Truchlewski 


