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Zgodnie z obietnicĻ Telewizja Kablowa ToruŚ uruchomia w swojej
sieci usugň dostňpu do Internetu
o przepustowoŧci 1 Gb/s.
Nowa propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych abonentów. Ostatnio otrzymywaliŬmy wiele
zapytaş o moƁliwoŬŃ zestawienia
w Paşstwa mieszkaniach ŀcza o takiej przepustowoŬci. Zdalna nauka,
praca online, wideokonferencje oraz
streamingowe serwisy video i gry
komputerowe wymagajŀ najwyƁ
szych prōdkoŬci odbioru i wysyania
danych oraz minimalnych, stabilnych wartoŬci ping (opóƀnienia wymiany pakietów). W naszych domach do routera podŀczamy koleje
laptopy, smartfony, tablety, konsole
i telewizory.
KaƁdy z uƁytkowników wymaga
dla siebie nieograniczonego i maksymalnego pasma cyfrowych danych.
Czy w takim razie internetowe ŀcze
moƁe byŃ za szybkie? Zapraszamy
do testowania nowej usugi! Z pewnoŬciŀ potrafimy dobrze wykorzystaŃ jej zalety. Internet 1 Gb/s umoƁ
liwia zapewnienie w naszych domach komfortowych warunków
pracy, nauki i rozrywki online. W ramach jubileuszowej promocji przygotowanej na 30-lecie TVK Toruş,
oferujemy go jako pojedynczŀ usugō
lub w atrakcyjnych pakietach z cyfrowŀ telewizjŀ, stacjonarnym telefonem, komórkami bez limitu i mobilnym Internetem LTE. Na koniec
trzeciego kwartau bieƁŀcego roku
Telewizja Kablowa Toruş Ŭwiadczya
swoim klientom 66 613 usug. Oznacza to, Ɓe kaƁdy z abonentów korzysta Ŭrednio z 3,5 usug dostōpnych
w naszej sieci.
W tym roku dobrze jest zaopatrzyŃ siō w abonament na oferowane
przez nas pakiety cyfrowej telewizji
w jakoŬci HD. Przed nami Igrzyska
Olimpijskie w Tokio oraz Mistrzostwa Europy w pice noƁnej mōƁ
czyzn z udziaem Polaków. Czekamy
na nowy sezon naszej najlepszej
na Ŭwiecie Ekstraligi ƁuƁlowej i cykl

turniejów Grand Prix. Transmisje
i sportowe emocje zapewniŀ programy reemitowane w sieci TVK Toruş. Dodatkowo oferujemy peen zestaw, dostōpnych na polskim rynku
kanaów tematycznych, filmowych,
muzycznych, dzieciōcych, edukacyjnych i informacyjnych oraz pakiety
premium: Canal+, HBO, Cinemax
i Eleven Sports. We wspópracy z najwiōkszymi nadawcami i producentami treŬci telewizyjnych takimi jak
Discovery, Eurosport, TVN, Polsat
i Disney codziennie proponujemy
Paşstwu najciekawsze audycje z Polski i ze Ŭwiata.
Wszystkie kanay oferujemy
w najlepszej cyfrowej jakoŬci. Ich odbiór umoƁliwiamy za pomocŀ wysokiej klasy dekoderów HD lub wygodnych moduów CAM z kartŀ, montowanych bezpoŬrednio w Paşstwa odbiornikach. Dla gospodarstw domowych korzystajŀcych z kilku telewizorów, przygotowaliŬmy promocjō
usugi Multiroom, umoƁliwiajŀcej
równoczesny odbiór kanaów TV
na drugim i kolejnych ekranach.
Dziōki temu wszyscy domownicy
bōdŀ mieli moƁliwoŬŃ obejrzenia
swoich ulubionych programów.
W ramach promocji nowej
oferty chcemy Paşstwu zaproponowaŃ skorzystanie z bardzo lubianych
przez naszych abonentów elastycznych planów taryfowych stacjonarnej telefonii. Zapraszamy do bezpatnego przeniesienia dotychczasowego numeru do naszej sieci lub aktywowanie nowego z naszej darmowej puli. Telefon domowy umoƁliwia nielimitowane rozmowy z abonentami naszej sieci. Osoby dzwoniŀce z zagranicy najchōtniej telefonujŀ na stacjonarne numery ze
wzglōdu na niƁsze koszty poŀczeş.
Stacjonarny telefon dla wielu osób
pozostaje najwygodniejszym i podstawowym Ŭrodkiem ŀcznoŬci.
Jubileuszowa promocja Telewizji Kablowej Toruş wraz z podstawowŀ ofertŀ stacjonarnych usug
Ŭwiadczonych poprzez nowoczesnŀ
Ŭwiatowodowŀ sieŃ kablowŀ,
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TVK ToruŚ przygotowaa atrakcyjne plany taryfowe oraz korzystne opcje zakupu smartfonów i modemów
otwiera naszym abonentom moƁliwoŬŃ równoczesnego korzystania,
poza miejscem staego zamieszkania, z mobilnego Internetu i komórkowej telefonii. PrzygotowaliŬmy dla
Paşstwa atrakcyjne plany taryfowe
oraz korzystne opcje zakupu smartfonów i modemów, w ramach dogodnego systemu ratalnego.
Oferta pakietu piōciu usug TVK
Toruş zostaa przygotowana zgod-

nie z licznymi sugestiami naszych
abonentów, którzy zadowoleni z jakoŬci i ceny naszych trzech stacjonarnych usug dostōpu do Internetu,
telewizji i telefonii, chcieli na takich
samych warunkach zapewniŃ sobie
dostōp do telefonii komórkowej i Internetu LTE.
Aktualnie oferujemy je w ramach jednej umowy abonamentowej, z najkorzystniejszŀ bonifikatŀ

oraz wygodnŀ eFakturŀ, jednym rachunkiem za wszystkie usugi telekomunikacyjne, z których korzysta
caa rodzina. W roku jubileuszu trzydziestolecia Telewizji Kablowej Toruş z dumŀ proponujemy Paşstwu
naszŀ nowŀ ofertō z Internetem 1
Gb/s i serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych niezawodnych
usug.
(red)
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Spotkania osób jĻkajĻcych siň w „Sobótce”
Czōsto takim osobom wydaje siō, Ɓe to
nic takiego, to przecieƁ tylko zwyke zacinanie siō, przeciŀganie, a czasami jakieŬ bloki. Inaczej postrzegajŀ jŀkanie
same osoby jŀkajŀce siō, a skala ich odczuŃ jest bardzo róƁnorodna, jest tyle
odczuŃ ile jest osób jŀkajŀcych siō. Jŀka
siō od 1 do 4 procent spoeczeşstwa i obserwuje siō nasilenie czōstotliwoŬci wystōpowania jŀkania, zwaszcza u dzieci.
Etiologia jŀkania nie jest do koşca
znana, chociaƁ sŀ prowadzone badania, które jednak nie doprowadziy
do jednoznacznych wyników i wniosków, w zakresie przyczyn oraz leczenia. Jŀkanie leczy siō tak jak kilkadziesiŀt lat temu poprzez zwolnienie
tempa mowy, rytmizacjō, przeciŀganie samogosek oraz oddziaywania
psychologiczne. Oddziaywania na
sferō emocjonalnŀ polegajŀ w gównej
mierze na znalezieniu mocnych stron
osoby jŀkajŀcej siō, przekierowanie
uwagi na inne aspekty Ɓycia w spoeczeşstwie i odczuleniu na jŀkanie.
W terapii duƁe znaczenie ma zmiana
postrzegania jŀkania przez osoby dotkniōte tŀ przypadoŬciŀ, poprzez przyjōcie do wiadomoŬci, a nastōpnie akceptacjō jŀkania, zwaszcza przez dorose
osoby jŀkajŀce siō i modzieƁ. Na Ŭwie-
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Osoby dobrze mówiĻce nie zdajĻ sobie
sprawy co przeżywajĻ osoby jĻkajĻce
siň przed, w trakcie i po dokonaniu aktu
mowy.

cie i w Polsce powsta ruch samopomocowy zorganizowany w tzw. grupach
wsparcia. Osoby jŀkajŀce siō zrzeszajŀ
siō w nieformalnych i formalnych grupach, powstajŀ Stowarzyszenia, Fundacje i Kluby J zrzeszajŀce osoby jŀkajŀce siō i ich rodziny. Czōsto organizacje
te poza prowadzeniem grup wsparcia
dla jŀkajŀcych siō organizujŀ rehabilitacjō z udziaem logopedów, psychologów, coachów oraz doŬwiadczonych
osób jŀkajŀcych siō.
W Toruniu na poczŀtku lat dziewiōŃ
dziesiŀtych powsta Klub J zaoƁony
przez osoby jŀkajŀce siō przy udziale
specjalistów logopedów. Na poczŀtku
grupa ta nie bya sformalizowana i spotykaa siō w siedzibie Oddziau Fonia-

trycznego Wojewódzkiego Szpitala im.
Rydygiera w Toruniu, przy ul. Grunwaldzkiej 64. Oddzia ten juƁ nie istnieje. Bya to jak do tej pory jedyna
w Polsce placówka publicznej suƁby
zdrowia, w której kompleksowo leczono jŀkanie.
Natomiast Klub J Toruş na przestrzeni lat przechodzi róƁne formy rozwoju, ale zawsze stanowi wsparcie i alternatywō dla osób jŀkajŀcych siō, które
nie mogy znaleƀŃ naleƁytego wsparcia
i pomocy w publicznej suƁbie zdrowia.
Najpierw Klub J dziaa pod egidŀ Polskiego Zwiŀzku Jŀkajŀcych siō, nastōpnie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Osób Jŀkajŀcych siō Ostoja w Lublinie,
jako Oddzia Toruş. Nastōpnie w 2018 r.

WodociĻgi podniosy cenň
wody i ŧcieków

KOMUNIKAT!
Od 1 czerwca 2021 r.
Kluby „Kameleon” i „Sobótka”
Modzieżowej Spódzielni
Mieszkaniowej w Toruniu
wznawiajĻ zajňcia w sekcjach i koach
zainteresowaŚ

ToruŚskie WodociĻgi z poczĻtkiem roku wystĻpiy
do Wód Polskich z wnioskiem
o zatwierdzenie nowych cen
i opat za wodň.

Szczegóowe informacje dotyczŀce zajōŃ i zasad uczestnictwa
pod numerem telefonu:
Klub „Kameleon”: 697-707-048 lub (56) 622-56-64,
Klub „Sobótka” : 697-707-086 lub (56) 623-08-72.

FOT. SAWOMIR MIELNIK

Mimo, Ɓe obecne ceny zgodnie
z poprzedniŀ taryfŀ zatwierdzone
byy na okres 3 lat, to jest do
11.06.2021r. nowe ceny zaczōy
obowiŀzywaŃ juƁ od 27.04.2021 r.
Taka nieoczekiwana i niezapowiadana zmiana cen wymusia na wiōkszoŬci Spódzielni
przyjōcie nowych rozwiŀzaş,
poniewaƁ w tak zwanym czynszu pobierana jest zaliczka
na wodō, a termin wprowadzenia zmiany ceny nie pozwoli
na przygotowanie i przesanie nowych opat za mieszkanie
do koşca miesiŀca kwietnia.
W zwiŀzku z powyƁszym
rozliczenia za II kwarta dokonane zostanŀ przy zaliczkach
ustalonych wg ceny 8,89 z/m3.
W rozliczeniach zuƁyŃ wody
za okres drugiego kwartau bieƁŀcego roku firma dokonujŀca
odczytów i rozliczeş zuƁyŃ
wody w zasobach spódzielni
wystawi rozliczenie za wodō
i uwzglōdni w nim cenō obowiŀzujŀcŀ do 26.04.2021 r., tj.
8,89 z/m3, a od 27.04.2021 r., tj.
9,22 z/m3.

powstao Stowarzyszenie Klub J Toruş,
które dziaa na rzecz osób jŀkajŀcych siō:
dzieci, modzieƁy i osób dorosych oraz
ich rodzin. Klub J Toruş od szeregu lat
dziaa w Klubie Osiedlowym „Sobótka”
ModzieƁowej Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu, niosŀc pomoc osobom
jŀkajŀcym siō i ich rodzinom. PrzyjŬŃ
do nas moƁe kaƁdy zainteresowany.
Prowadzimy:
- grupy wsparcia z elementami terapii jŀkania dla modzieƁy i osób dorosych;
- programy dla dzieci: odbyy siō
dwie edycje programów: „Poszerzenie
zainteresowaş dzieci i modzieƁy
w wieku 6-19 lat” (wspófinansowany
ze Ŭrodków Województwa Kujawsko-

Pomorskiego) - udzia w programie dla
uczestników by bezpatny.
Z ciekawszych inicjatyw jakie prowadziliŬmy w przeszoŬci naleƁy wymieniŃ:
- Warsztaty na Barbarce dla osób jŀ
kajŀcych siō dorosych i dzieci;
- Wydanie ksiŀƁki o tematyce jŀkania
pt. Zaciōcie do zaciōcia. Jŀkanie to zadanie (Renata Margalska), która jest dostōpna za darmo w wersji pdf pod adresem: http://niepelnosprawni.kujawskopomorskie.pl/art/files/354.
Stowarzyszenie Klub J Toruş prowadzi spotkania grupy wsparcia dla modzieƁy i osób dorosych jŀkajŀcych siō,
udziela informacji dla rodziców dzieci
jŀkajŀcych siō oraz realizuje programy
terapeutyczne dla dzieci, modzieƁy
i osób dorosych (w zaleƁnoŬci od pozyskanych Ŭrodków).
Spotkania i zajōcia odbywajŀ siō
w Klubie Osiedlowym Sobótka w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 43/45
w Toruniu w wyznaczone wtorki
od godz. 18.00.
Jako Klub J Toruş posiadamy profil
na Facebooku, pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011705445204, na którym zamieszczamy aktualne informacje.
Zapraszamy na spotkania oraz
do kontaktu z nami pod nr tel. 693 952
525, Renata Margalska – prezes Stowarzyszenia Klub J Toruş.

Nowe zaliczki na zimnŀ
wodō wnoszone w comiesiōcznych opatach z tytuu uƁytkowania lokali mieszkalnych zostanŀ
wprowadzone
od
1.07.2021 r . z zastosowaniem

ceny 9,22 z/m3. Mieszkaşcy
zostanŀ poinformowani o powyƁszej zmianie odrōbnym pismem w terminie do dnia
30.06.2021 r.
(red)
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Problemy mieszkaniowe w Polsce
i ocena istniejĻcych rozwiĻzaŚ, cz. II
W piŀtym pytaniu autorzy raportu zapytali Polki i Polaków,
czy sŀ takie decyzje Ɓyciowe,
które uzaleƁniajŀ od swojej stabilnej sytuacji mieszkaniowej.
Stabilnŀ sytuacjō mieszkaniowŀ
definiowaliŬmy jako sytuacjō,
w której respondent czuje siō –
w swojej ocenie – bezpiecznie, jeŬli chodzi o zaspokojenie swoich
potrzeb mieszkaniowych. Stabilna sytuacja mieszkaniowa
moƁe oznaczaŃ rozmaite warunki dla róƁnych osób: dla jednych moƁe to byŃ wasne mieszkanie lub dom, dla innych – dugoterminowa umowa najmu,
brak kredytu lub teƁ wzglōdna
atwoŬŃ spaty kredytu mieszkaniowego itp.
Powiōkszenie rodziny (26
proc.), podniesienie standardu
mieszkania (26 proc.) oraz
zmiana pracy (24 proc.) – to najczōŬciej wskazywane przez respondentów decyzje powiŀzane
ze stabilnŀ sytuacjŀ mieszkaniowŀ.
Mimo Ɓe od wielu lat wadze centralne i samorzŀdowe podejmujŀ dziaania na rzecz
zwiōkszania dostōpnoŬci niedrogich mieszkaş dla róƁnych grup
spoecznych, nadal brakuje systemowych, powszechnie dostōpnych i niedrogich rozwiŀzaş
mieszkaniowych.
Mamy wiōc nadal do czynienia z sytuacjŀ, w której brak
stabilnoŬci mieszkaniowej jest
jednym z najistotniejszych problemów Polek i Polaków, determinujŀcych w znacznym stopniu ich wybory rodzinne, zawodowe, w sferze jakoŬci i komfortu Ɓycia.
Warto zauwaƁyŃ, Ɓe aƁ 17
proc. respondentów zdecydowaoby siō na Ŭlub, a 6 proc.
na rozwód, majŀc stabilnŀ sytuacjō mieszkaniowŀ. To moƁe byŃ
szczególnie alarmujŀcy i wart
rozwaƁenia wskaƀnik przeludnienia polskich mieszkaş.
Decyzje Ɓyciowe uzaleƁ
niajŀ od stabilnej sytuacji mieszkaniowej przede wszystkim ludzie modzi (18–34 lata) i w Ŭrednim wieku (35–44 lata) oraz
mieszkaşcy miast o wielkoŬci
20–199 tys. populacji, z wy-

ksztaceniem wyƁszym lub Ŭrednim.
DoŬŃ znacznŀ grupō stanowiŀ respondenci, którzy nie
wiŀƁŀ istotnych wyborów Ɓyciowych ze stabilnŀ sytuacjŀ mieszkaniowŀ (19 proc.). Sŀ to przede
wszystkim osoby w wieku 45–65
lat, mieszkaşcy wsi, z wykszta
ceniem podstawowym i zawodowym. MoƁna wiōc zaoƁyŃ, Ɓe
grupa ta albo nie odnalaza
w kafeterii adekwatnych decyzji
Ɓyciowych, które uzaleƁnia
od sytuacji mieszkaniowej, albo
ze wzglōdu na wiek oraz miejsce
zamieszkania (przede wszystkim na wsi) osiŀgnōa juƁ pewnŀ
stabilizacjō Ɓyciowŀ i mieszkaniowŀ.

Korzystanie, a nie kupowanie
mieszkania? Tak, ale w zamian
za niższĻ cenň najmu i dopaty
do czynszu
W kolejnym pytaniu zapytaliŬmy Polki i Polaków o czynniki,
które mogyby wpynŀŃ na podjōcie przez nich decyzji o wynajōciu mieszkania zamiast zakupu nieruchomoŬci na wasnoŬŃ. Udzielone odpowiedzi
wskazujŀ, Ɓe dla wielu osób najem nie jest w ogóle wyjŬciem
branym pod uwagō – tak deklarowao 22 proc. respondentów.
W tej grupie dominujŀ osoby
w przedziale wiekowym 45–65
lat (25 proc.), mieszkaşcy miejscowoŬci do 19 tys. mieszkaş
ców (25 proc.) oraz miast wielkoŬci 100–199 tys. ludnoŬci. Natomiast aƁ 47 proc. osób w wieku
18–24 lat przekonuje do najmu
niƁsza niƁ rata kredytu cena
najmu, a w przedziale wiekowym 35–44 lata najbardziej kuszŀce wydajŀ siō publiczne dopaty do najmu (29 proc.). Dopaty do czynszu cieszŀ siō najwiōkszŀ popularnoŬciŀ wŬród
osób zamieszkujŀcych miasta
wielkoŬci 20–49 tys. mieszkaş
ców (34 proc.), a konkurencyjna
cena najmu zyskaa poparcie
przede wszystkim w populacji
z miast wielkoŬci 50–99 tys.
mieszkaşców (46 proc.).
Wedug danych Eurostatu
w Polsce mieszkania wynajmuje
niespena 20 proc. mieszkaş
ców. W krajach europejskich
z najmu w cenach rynkowych
korzysta ok. 10 proc. ludnoŬci
i ok. 20 proc. z zakwaterowania
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Za sytuacja mieszkaniowa pozostaje trzecim najważniejszym
problemem Polek i Polaków.

o obniƁonym czynszu lub z bezpatnego zakwaterowania. Liderami w najmie w cenach rynkowych sŀ mieszkaşcy Niemiec
(40 proc.), Danii (37 proc.), Szwecji (34 proc.) i Austrii (30 proc.).
W Polsce ok. 84 proc. domów
i mieszkaş znajduje siō w rōkach
prywatnych, podczas gdy w caej UE wskaƀnik ten plasuje siō
na znacznie niƁszym poziomie
69 proc.. Dla porównania,
w Niemczech wynosi 51 proc.,
a w Rumunii 98 proc.1.

Polki i Polacy zainteresowani
spoecznym poŧrednictwem
najmu
Ostatnie pytanie dotyczyo zainteresowania i zaufania Polek i Polaków ofertŀ poŬrednictwa
najmu prowadzonego przez
podmioty spoeczne dziaajŀce
nie dla osiŀgniōcia zysku2. Prawie poowa badanych (46 proc.),
majŀc mieszkanie na wynajem,
chciaaby skorzystaŃ z usug
podmiotu lub organizacji pozarzŀdowej oferujŀcej osobom
o Ŭrednich lub niskich dochodach wsparcie w zakresie mieszkalnictwa, polegajŀce na poŬrednictwie pomiōdzy wynajmujŀ
cym a najemcŀ (dajŀc wynajmujŀcym gwarancjō staego najmu
i zwrotu nieruchomoŬci w dobrym stanie, a najemcom pomagajŀc m.in. wynegocjowaŃ niƁ
szy czynsz czy w zakresie regulowania opat). Natomiast szukajŀc mieszkania na wynajem,

ponad poowa (53 proc.) respondentów byaby zainteresowana
ofertŀ takiego podmiotu.
Zainteresowanie ofertŀ wynajōcia wasnego mieszkania,
jak równieƁ skorzystania
z najmu za poŬrednictwem organizacji/podmiotu spoecznego
deklarujŀ przede wszystkim
osoby mode, a róƁnice w poszczególnych przedziaach wiekowych osób (18–44 lata) sŀ niewielkie, zarówno wŬród potencjalnych wynajmujŀcych, jak
i najemców. ChōŃ skorzystania
ze wsparcia tego typu zakomunikowali gównie respondenci
z miast Ŭredniej wielkoŬci, czyli
20–49 tys. mieszkaşców,
przy czym jest ono znaczŀco
wyƁsze niƁ w innych miejscowoŬciach i miastach3.
Warto teƁ wskazaŃ, Ɓe zarówno wŬród potencjalnych wynajmujŀcych, jak i najemców
znaczŀco wiōcej osób jest niezdecydowanych niƁ niezainteresowanych takŀ ofertŀ. Odpowiednio wŬród potencjalnych
wynajmujŀcych 37 proc. respondentów byo niezdecydowanych, a jedynie 17 proc. – niezainteresowanych, natomiast
wŬród potencjalnych najemców
34 proc. niezdecydowanych wobec 13 proc. niezainteresowanych.
Wyniki obrazujŀ, Ɓe z jednej
strony istnieje znaczna potrzeba
spoeczna na taşsze i bardziej
zintegrowane usugi mieszka-

niowe niƁ te oferowane wyŀcznie przez rynek komercyjny.
Z drugiej strony liczba niezdecydowanych respondentów moƁe
ŬwiadczyŃ o nadal niskiej znajomoŬci i rozpoznawalnoŬci usug
mieszkaniowych oferowanych
przez podmioty spoeczne oraz
najmu spoecznego.

Przypisy

1 - Eurostat Statistics Explained, Dane statystyczne dotyczŀce
mieszkalnictwa, 2017, [online:]
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/pl [dostōp:
19.10.2020].
2 - Pytania numer osiem
i dziewiōŃ zostay poprzedzone
wprowadzeniem nastōpujŀcej treŬci: W Polsce istniejŀ organizacje
pozarzŀdowe/podmioty, które
oferujŀ osobom o Ŭrednich lub niskich dochodach lub osobom
w trudnej sytuacji Ɓyciowej pomoc
w zakresie mieszkalnictwa, np.
pomoc przy remontach lub wynajmie. W zakresie wynajmu takie organizacje/podmioty poŬredniczŀ pomiōdzy wynajmujŀcym
i najemcŀ – wynajmujŀcym dajŀc
gwarancjō staego najmu i zwrotu
nieruchomoŬci w dobrym stanie,
a najemcom pomagajŀc m.in. wynegocjowaŃ niƁszy czynsz, w zakresie regulowania opat, przy remontach, udzielajŀc dodatkowego wsparcia. Pytanie numer
osiem: Czy posiadajŀc mieszkanie
z przeznaczeniem do wynajōcia,

byby Pan zainteresowany/byaby
Pani zainteresowana wspópracŀ
z takŀ organizacjŀ/podmiotem?
Pytanie numer dziewiōŃ: Czy
chcŀc wynajŀŃ mieszkanie,
chciaby Pan/chciaaby Pani skorzystaŃ z pomocy takiej organizacji/podmiotu?
3 - 53 proc. respondentów zadeklarowao zainteresowanie wynajōciem wasnego mieszkania
i aƁ 68 proc. osób chciaoby skorzystaŃ z moƁliwoŬci najmu mieszkania za poŬrednictwem podmiotu spoecznego.
Ķródo: Fundacja Habitat for Humanity
Poland. Badanie „Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejĻcych rozwiĻzaŚ. Wyniki badaŚ opinii
publicznej.” zrealizowane zostao
w kwietniu 2020 roku metodĻ CAWI
na ogólnopolskiej, reprezentatywnej
próbie dorosych Polaków przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na #zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland.
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Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM
za zimnŀ wodō oraz odprowadzenie Ŭcieków. Nowe zaliczki
na wodō od 01.07.2021 r. wynosiŃ bōdŀ 9,22 z/m3.
Rada Nadzorcza podjōa
uchway dot. nowych inwestycji wyraƁajŀce zgodō:
a) na obciŀƁenie wzajemnymi suƁebnoŬciami gruntowymi nieruchomoŬci pooƁonych w Toruniu przy ul.
Watzenrodego 19-29B polegajŀcych na: prawie przejŬcia
i przejazdu, prawie korzystania z naziemnych miejsc po-

Okresowŀ kontrolō budynków
przeprowadzono w oparciu
o Zarzŀdzenie nr 1/2021 Prezesa MSM z 10.02.2021 r. z wykorzystaniem obowiŀzujŀ
cych przepisów prawa i rozporzŀdzeş.
Celem kontroli byo dokonanie sprawdzenia stanu
technicznej sprawnoŬci elementów budynków i zamontowanych w nich instalacji,
obiektów maej architektury,
placów zabaw, estetyki budynków i jego otoczenia.
Powoane trzy Komisje
w okresie od 08.03.2021 r.
do 16.04.2021 r. przeprowadziy kontrole w swoich zasobach - ŀcznie 206 obiektów
(budynki mieszkalne) oraz 40
lokali uƁytkowych i garaƁy.
Zadaniem Komisji bya ocena
stanu technicznego budynków, budowli i maej architektury.
Z
przeprowadzonych
kontroli okresowych wynika,
Ɓe wszystkie budynki poddane kontroli okresowej nie
majŀ wad technicznych, które

FOT. JACEK SMARZ

Rada Nadzorcza na majowym
posiedzeniu zapoznaa siň
z „InformacjĻ z kontroli
okresowej budynków pod
kĻtem stanu technicznego”.

stojowych, prawie korzystania z boksu Ŭmietnikowego,
prawie korzystania z placu zabaw, korzystania z naziemnej
i podziemnej infrastruktury
technicznej;
b) na ustanowienie nieodpatnych i bezterminowych
suƁebnoŬci polegajŀcych
na prawie wyŀcznego korzystania z miejsc postojowych
usytuowanych w garaƁach
wielostanowiskowych budynków przy ul. Watzenrodego 19-29B, na rzecz kaƁ

doczesnych waŬcicieli wyodrōbnionych lokali oraz
c) na ustanowienie odpatnych suƁebnoŬci przesyu na nieruchomoŬciach
przy ul. Watzenrodego 19-29B.
W ostatniej czōŬci posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznaa siō z korespondencjŀ
czonków Spódzielni i udzielia pisemnych odpowiedzi.
Kolejne posiedzenie Rady odbōdzie siō 31 maja br. Poprzedzŀ je spotkania w komisjach.

FELIETON MIESZKAĖCA
mogyby spowodowaŃ zagroƁenie Ɓycia lub zdrowia, bezpieczeşstwa mienia bŀdƀ Ŭrodowiska, a w szczególnoŬci
katastrofō budowlanŀ, poƁar,
wybuch, poraƁenie prŀdem
elektrycznym lub zatrucie gazem, wymagajŀcych usuniō
cia w czasie lub bezpoŬrednio
po przeprowadzonej kontroli.
RównieƁ wszystkie urzŀ
dzenia zabawowe i rekreacyjne na placach zabaw sŀ
w dobrym stanie technicznym, a ich dalsze uƁytkowanie jest bezpieczne.

Nabieramy
wiosnĻ tempa

Rada Nadzorcza zapoznaa siō równieƁ z „Analizŀ
techniczno-ekonomicznŀ celowoŬci ujōcia w planie gospodarczo-finansowym na nastōpne lata zastosowania elementów proekologicznych
przy wymianie nawierzchni
oraz w nowych inwestycjach”.
Czonkowie RN przyjōli
informacjō dot. decyzji Paş
stwowego
Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydanej na wniosek Toruşskich
Wodociŀgów sp. z o.o. o zmianie z dniem 27.04.2021 r. ceny

ModzieƁowa nie zwalnia tempa! Na koniec kwietnia zostao oddanych 40 nowych mieszkaş
przy ul. Hubego na osiedlu JAR. Komfort dla rodzin z maymi dzieŃmi i dla seniorów.
Zielono, duƁo ŬcieƁek rowerowych, strefy relaksu, place zabaw, sklepy. Mio tu ƁyŃ.
Rada Nadzorcza wizytowaa teren na posiedzeniu wyjazdowym, ocenia teƁ pozytywnie
sytuacjō spoeczno-ekonomicznŀ spódzielni.
Mieszkaşców MSM wŀczono do konkursów. Aktywni i zdolni plastycznie nagrodzeni zostali
za Ŭwiŀteczne ozdoby, zorganizowano konkurs na pomoc sŀsiedzkŀ i tu wielkie podziōkowania
dla kaƁdego sŀsiada, który wspar seniorów, osoby samotne czy niepenosprawne zakupami,
dobrym sowem. Dziōkujemy!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

MSM i Klub „Sobótka” zapraszajĻ do GrudziĻdza

MSM i Klub „Sobótka” zapraszajĻ na cykl
wycieczek jednodniowych:

NA BASENY GEOTERMALNE

„Poznaj swoje
województwo - Chemno”

28 czerwca 2021 r. /poniedziaek/, wyjazd
godz. 7.30 (parking ul. BażyŚskich), powrót
ok. godz. 16.00 - Cena: 75 z/osoby

2 lipca 2021 r. (piĻtek) wyjazd godz. 9.30
(parking ul. BażyŚskich) - powrót ok. 17.00.
Koszt: 65 z

FOT. ANITA ETTER

Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 62 308 72 , 697 70 70 86

FOT. BEATA KRZEMIĖSKA

ZAPEWNIAMY:
- Przejazd na trasie ToruşChemno, Chemno- Toruş,
- 3 godzinne zwiedzanie Che
mna z przewodnikiem (m.in.
Baszta Prochowa, wejŬcie
na wieƁō , taras widokowy,
Park Miniatur Zamków KrzyƁackich),
- Bilety wstōpu do zwiedzanych obiektów,
- Ubezpieczenie NNW.

ZAPEWNIAMY:
- Przejazd autokarem,
- 3h wejŬcie na baseny (4 baseny o róƁnym stōƁeniu solanki),
- Rehabilitacjō z fizjoterapeutŀ w basenie solankowym
- Aquafitness w basenie
z najwyƁszym stōƁeniem
solanki,
- WejŬcie do piramidy
z tōƁniŀ solankowŀ (inhalacja pomocna przy leczeniu niedoczynnoŬci tarczycy, dróg oddechowych, nadciŬnienia tōtniczego i innych dolegliwoŬci),
- Ubezpieczenie NNW.
BliƁsze informacje i zapisy
w klubie ,,Sobótka” ul. Wojska
Polskiego 43/45, tel. 56 62 308 72,
697 70 70 86
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RADCA PRAWNY RADZI

MażeŚskie ustroje majĻtkowe – cz. I
Odpowiadajŀc
na pytania czonków ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu
w artykule niniejszym zaprezentowane zostanŀ
regulacje prawne ustawy z dnia
25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuşczy (Dz.U.
2020.1359 – tekst jednolity) dotyczŀce tzw. maƁeşskich
ustrojów majŀtkowych.
Zgodnie z art. 31 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuşczego
(k.r.i o.) z chwilŀ zawarcia ma
Ɓeşstwa powstaje miōdzy ma
Ɓonkami z mocy ustawy wspólnoŬŃ majŀtkowa (wspólnoŬŃ
ustawowa) obejmujŀca przedmioty majŀtkowe nabyte
w czasie jej trwania przez oboje

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

maƁonków lub przez jednego
z nich (majŀtek wspólny).
Przedmioty majŀtkowe nieobjōte wspólnoŬciŀ ustawowŀ naleƁŀ do majŀtku osobistego kaƁ

dego z maƁonków. Do majŀtku
wspólnego naleƁŀ w szczególnoŬci: pobrane wynagrodzenie
za pracō i dochody z innej dziaalnoŬci zarobkowej kaƁdego

SEKRETARIAT MSM,
ul. Tuwima 9
tel. 56 622 41 15, 56 691 81 15,
fax 56 622 59 15

BIURO OBSUGI INTERESANTÓW
tel. 56 622 41 15, wew. 20
SPRZEDAķ LOKALI: tel. 56 622 41 15, wew. 65
fax 56 662 74 02
BIURO REKLAMY: ul. GaczyŚskiego 31
tel. 56 658 11 75

POGOTOWIE TECHNICZNE MSM
tel. 56 463 60 00, kom. 780 287 886,
godz. 15.00-22.00 (w dni robocze),
10.00-22.00 (w dni wolne)

z maƁonków, dochody z majŀtku wspólnego, jak równieƁ
z majŀtku osobistego kaƁdego
z maƁonków, Ŭrodki zgromadzone na rachunku otwartego
lub pracowniczego funduszu
emerytalnego kaƁdego z ma
Ɓonków, a takƁe kwoty skadek
zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczeş spoecznych.
Jak stanowi art. 33 k.r.i o.
do majŀtku osobistego kaƁ
dego z maƁonków naleƁŀ:
przedmioty majŀtkowe nabyte
przed powstaniem wspólnoŬci
ustawowej, przedmioty majŀtkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznō,
chyba Ɓe spadkodawca lub
darczyşca inaczej postanowi,
prawa majŀtkowe wynikajŀce
ze wspólnoŬci ŀcznej podle-

gajŀcej odrōbnym przepisom,
przedmioty majŀtkowe suƁŀce wyŀcznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z maƁonków, prawa niezbywalne, które mogŀ przysugiwaŃ tylko jednej osobie,
przedmioty uzyskane z tytuu
odszkodowania za uszkodzenie ciaa lub wywoanie rozstroju zdrowia albo z tytuu zadoŬŃuczynienia za doznanŀ
krzywdō, co nie dotyczy jednak renty naleƁnej poszkodowanemu maƁonkowi z powodu cakowitej lub czōŬciowej utraty zdolnoŬci do pracy
zarobkowej albo z powodu
zwiōkszenia siō jego potrzeb
lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszoŬŃ, wierzytelnoŬci z tytuu wynagrodzenia za pracō lub z tytuu in-

OSIEDLE LETNIA
ul. Witkowskiego 3, tel. 56 649 66 49

ODCZYTY WODOMIERZY „KERAM”
tel. 56 654 08 94

ADMINISTRACJA OSIEDLA CHROBREGO
I DEKERTA
ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 623 13 20

KLUB „KAMELEON”, ul. Tuwima 9
tel. 56 622 56 64

POGOTOWIE DĶWIGOWE: tel. 56 623 07 28
(caĻ dobň)

ADMINISTRACJA OSIEDLA LELEWELA
I KO÷TAJA
ul. Lelewela 3, tel. 56 655 27 86,
56 655 27 77

ADMINISTRACJA OSIEDLA MODYCH
I KOCHANOWSKIEGO
ul. GaczyŚskiego 27, tel. 56 622 39 02

ADMINISTRACJA OSIEDLA JAR
ul. Freytaga 18, tel. 56 637 17 00,
email: ao@msm.torun.pl

PRZYGOTOWANIE I DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddzia w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

KLUB „SOBÓTKA”
ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 623 08 72
TVK, ul. B. Gowackiego 2,
e-mail: boa@tvk.torun.pl
Centrum Telefoniczne Abonentów,
tel. 649 66 66
Windykacja, tel. 56 640 27 07, 640 27 21
Reklama TVK, tel. 56 658 18 00
Redakcja, tel. 56 691 81 81

nej dziaalnoŬci zarobkowej
jednego z maƁonków, przedmioty majŀtkowe uzyskane
z tytuu nagrody za osobiste
osiŀgniōcia jednego z maƁonków, prawa autorskie i prawa
pokrewne, prawa wasnoŬci
przemysowej oraz inne prawa
twórcy, oraz przedmioty majŀtkowe nabyte w zamian
za skadniki majŀtku osobistego, chyba Ɓe przepis szczególny stanowi inaczej.
Zgodnie natomiast z art. 34
k.r.i o. przedmioty zwykego
urzŀdzenia domowego suƁŀce
do uƁytku obojga maƁonków
sŀ objōte wspólnoŬciŀ ustawowŀ takƁe w wypadku, gdy
zostay nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznō,
chyba Ɓe spadkodawca lub darczyşca inaczej postanowi.

WYDAWCA:
Modzieżowa Spódzielnia
Mieszkaniowa w Toruniu
ul. Tuwima 9, 87-100 ToruŚ
tel. 56 622 41 15, 56 691 81 15
fax 56 622 59 15,
e-mail: naszesprawy@torun.tv
Redaktor Naczelny: Marek Zaborski
Reklama: tel. 693 970 280, 693 970 309
www.reklama.torun.pl
Za treŧľ reklam i ogoszeŚ Wydawca
nie odpowiada.

