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Osiedle mieszkaniowe Jar liczy coraz wiňcej mieszkaŚców. Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa waŧnie oddaa kolejny...
Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa nie zwalnia tempa w realizacji
inwestycji budowlanych. Od 60. lat
dziaa na rynku toruŚskim jako inwestor budownictwa i zarzĻdca nieruchomoŧci.
WaŬnie zosta oddany kolejny budynek mieszkalny wielorodzinny pooƁony przy ulicy Hubego 41-41B na osiedlu mieszkaniowym Jar. Budynek jest
trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
mieszkania w peni wykoşczone.
Charakteryzuje siō funkcjonalnoŬciŀ rozwiŀzaş, zapewniajŀcŀ komfort
i bezpieczeşstwo uƁytkowników. Nowoczesne materiay i rozwiŀzania

technologiczne, jak teƁ najwyƁsza jakoŬŃ wykonania zapewniajŀ oszczōdnoŬŃ energii oraz niezawodnoŬŃ w eksploatacji.
Zastosowano ciekawe i funkcjonalne rozwiŀzania architektoniczne
mieszkaş z moƁliwoŬciŀ wprowadzania indywidualnych zmian przez nabywców. Uatwienia dla osób niepe
nosprawnych np. winda w kaƁdej
klatce. Budynek jest usytuowany
w pobliƁu terenów leŬnych i rekreacyjnych, co sprzyja komfortowym warunkom do codziennego Ɓycia. Cechujŀ go równieƁ duƁe, estetyczne
i funkcjonalne balkony oraz przestronne tarasy na parterze.

Starannie zaprojektowana i wykonana zieleş podkreŬla unikalny charakter osiedla.
W kondygnacji podziemnej zlokalizowane sŀ pomieszczenia wspólne
tj. rowerowania, wózkownia, suszarnia, a takƁe przypisane do kaƁdego
mieszkania komórki lokatorskie i miejsca postojowe.
W garaƁu, jest monitoring wszystkich miejsc postojowych, a takƁe czujniki spalin i gazu, co umoƁliwia parkowanie samochodów wyposaƁonych
w instalacjō LPG.
Komunikacjō pionowŀ zapewniajŀ klatki schodowe i usytuowane
przy nich dƀwigi osobowe.

FOT. MSM

FOT. MSM

Inwestycje Modzieżowej
Spódzielni Mieszkaniowej

...budynek mieszkalny wielorodzinny poożony przy ulicy Hubego 41-41B
W trakcie realizacji sŀ dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane pomiōdzy ulicami Hubego
a Watzenrodego
Niebawem ruszy budowa nowej
inwestycji na lewobrzeƁu przy ul. 63
Pk. Piechoty 66-68 zlokalizowanej
w pobliƁu istniejŀcych juƁ od lat budynków MSM na Osiedlu Letnia, bardzo dobrze skomunikowanej, która
zapoczŀtkuje powstanie nowego kompleksu trzech wielorodzinnych budynków.
Mieszkania bōdŀ w peni wykoş
czone, co wyróƁnia nas na rynku inwestycyjnym, o zróƁnicowanej powierzchni od 29m2 do 65m2 z moƁli-

woŬciŀ ich ŀczenia. KaƁdy lokal wyposaƁony bōdzie w komórkō lokatorskŀ.
Nowoczesne trzypiōtrowe monitorowane budynki z windŀ oraz halŀ
garaƁowŀ w kondygnacji podziemnej
zapewniŀ komfort nowym nabywcom.
W lokalach usytuowanych na parterach zaplanowano przestronne ponad dwudziestometrowe tarasy, natomiast na wyƁszych piōtrach duƁe naroƁne balkony nawet do 14m2.
Otoczenie z placami zabaw i zieleniŀ pozwolŀ zagospodarowaŃ czas
dzieciom i relaks dorosym.
(red)
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Taneczne kroki w klubie ,,Kameleon”

Wraz z tanecznym partnerem Dawidem Kaletŀ, w zwiŀzku z uzyskaniem
tytuu Mistrzostwa Szwecji w 10.taş
cach, otrzymali nominacjō do tamtejszej kadry narodowej oraz kwalifikacjō do Mistrzostw Europy i ħwiata.
Niestety, pandemia COVID-19 pokrzyƁowaa ich plany zwiŀzane z wystō
pami na wielkich turniejach.
Paulina Karkosik pierwsze kroki
w taşcu stawiaa szybciej niƁ zaczōa
chodziŃ, jak Ɓartuje z uŬmiechem jej
mama. Podczas studiów trenowaa
we Wrocawiu, a nastōpnie kontynuowaa swojŀ przygodō z taşcem towarzyskim we Woszech.
Karkosik jest tancerkŀ i trenerkŀ
z wieloletnim doŬwiadczeniem oraz
licznymi sukcesami. Pod jej skrzydami rozwija siō m.in. wicemistrzyni
Polski w World Artistic Dance Federation – Nikola Kucişska. Karkosikova
Dance Studio dziaa obecne w kilku
lokalizacjach. W klubie ,,Kameleon”
MSM odbywajŀ siō m.in. zajōcia dla
dzieci, prywatne lekcje dla par, latino
solo dla kobiet i seniorów.
Mimo pandemii oraz zwiŀzanychz niŀ obostrzeş szkoa szybko siō
rozwija, a jej oferta systematycznie siō

FOT. GETTY IMAGES

Od roku w klubie ,,Kameleon”
Modzieżowej Spódzielni
Mieszkaniowej w Toruniu prňżnie
dziaa szkoa taŚca Karkosikova
Dance Studio, którĻ zaożya Paulina
Karkosik - Mistrzyni Szwecji
w dziesiňciu taŚcach.

poszerza. Zajōcia szkoy taşca kierowane sŀ juƁ do dzieci, które chodzŀ
do Ɓobka. Mogŀ one uczestniczyŃ
w takich aktywnoŬciach jak np. balet.
Dzieci uczŀ siō na nich podstaw, ukadania rŀk we waŬciwej pozycji czy
obrotów oraz rytmiki. UmiejōtnoŬci
i wiedza zdobyta podczas takich zajōŃ stanowi doskonaŀ bazŀ, którŀ
uczestnicy mogŀ z czasem rozwijaŃ
doskonalŀc siō w róƁnych stylach
taşca.
UmiejōtnoŬci
podopiecznych
szkoy taşca moƁna byo podziwiaŃ
podczas ,,Tanecznego Dnia Matki”,
który zosta nagrany w klubie ,,Kameleon” z okazji tego Ŭwiōta.
W zwiŀzku z obostrzeniami COVID-19 nie byo moƁliwoŬci zrealizowania obchodów tego dnia podczas
spotkania na Ɓywo, ale z pomocŀ
przysza telewizja TV Toruş.

W Dzieş Matki mieszkaşcy ModzieƁowej Spódzielni Mieszkaniowej
mieli moƁliwoŬŃ zobaczenia programu w telewizji, ale jeŬli ktoŬ tego
nie zrobi, to nic straconego. Materia
dostōpny jest na stronie internetowej
TV Toruş.
Taniec to jedna z najlepszych form
aktywnoŬci. Jest on odpowiedni dla
kaƁdego, niezaleƁnie od wieku, gdyƁ
angaƁuje wszystkie miōŬnie, rozwija
muzykalnoŬŃ i pamiōŃ, pobudza wyobraƀniō i przede wszystkim ma duƁy
wpyw na postawō.
Jak twierdzi Paulina Karkosik,
dziōki taşcowi Ɓycie staje siō bardziej
kolorowe a muzyka zaczyna inaczej
brzmieŃ. Osoby, które chciaby to
sprawdziŃ zapraszamy do naszej
szkoy – Karkosikova Dance Studio,
w klubie ,,Kameleon” ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej. (red)

Niebawem ruszy budowa nowej inwestycji na lewobrzeżu
przy ul. 63 Pk. Piechoty 66-68 zlokalizowanej w pobliżu istniejĻ
cych już od lat budynków Modzieżowej Spódzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Letnia, bardzo dobrze skomunikowanej, która zapoczĻtkuje powstanie nowego kompleksu trzech wielorodzinnych
budynków, gdzie bňdĻ znajdoway siň mieszkania w peni wykoŚ
czone, co wyróżnia nas na rynku inwestycyjnym, o zróżnicowanej powierzchni od 29m2 do 65m2 z możliwoŧciĻ ich Ļczenia.
Każdy lokal wyposażony bňdzie w komórkň lokatorskĻ. Nowoczesne trzypiňtrowe monitorowane budynki z windĻ oraz halĻ garażowĻ w kondygnacji podziemnej zapewniĻ komfort nowym nabywcom. W lokalach usytuowanych na parterach oferujemy przestronne ponad dwudziestometrowe tarasy, natomiast na wyższych
piňtrach duże narożne balkony nawet do 14m2. Otoczenie z placami zabaw i zieleniĻ pozwolĻ zagospodarowaľ czas dzieciom i relaks dorosym.
Zapraszamy do kontaktu z dziaem sprzedaży mieszkaŚ,
mailowego, telefonicznego lub osobistego na ul. Tuwima 9
w godzinach 7:00-15:00.
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Spódzielnie proponujĻ reformň systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
W poowie lutego Unia Spó
dzielców Mieszkanio wych
w Polsce, której Prezesem Zarzŀdu jest Andrzej Pórolniczak,
wystosowaa apel do Michaa
Kurtyki - Ministra Klimatu i ħrodowiska o przeprowa dzenie gō
bokiej reformy zasad gospodarowania odpa dami komunalnymi w kraju.
W piŬmie do Ministra Michaa Kurtyki podkreŬlona zostaa koniecznoŬŃ wprowadzenia istotnych zmian systemowych, w szcze gólnoŬci jasnych
i czytelnych zasad, które pozwolŀ na skutecznŀ segregacjō
odpadów. Ponadto doprowadzŀ
do moƁliwie maksymalnego wykorzystywania surow ców wtórnych. A przede wszystkim postawiŀ na ekolo giō. Zwrócona zostaa równieƁ uwaga na szereg
proble mów, z którymi na co
dzieş spotykajŀ siō spódzielcy
w zwiŀzku z obecnie obowiŀzujŀcymi zasadami, m. in.:
Obecne rozwiŀzania ustawowe pozwalajŀ na zbyt atwe
przyjmowanie przez samorzŀdy
uchwa, które niemal caoŬŃ
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przerzucajŀ
na mieszkaşców, pod czas gdy
przedsiōbiorcy korzystajŀcy z lokali usu gowych sŀ obciŀƁani
opatami raƁŀco nieproporcjo
nalnie niƁszymi w stosunku
do generowanych przez nich
ogromnych iloŬci odpadów.
Przyjmowane przez gminy
uchway pozwalajŀ na nierówne
traktowanie, a co za tym idzie faworyzowa nie mieszkaşców domów jednorodzinnych w stosun
ku do mieszkaşców w zabudowie wielorodzinnej. Dotyczy to
zwaszcza bioodpadów, które
z domów jednorodzinnych sŀ
odbierane bez dodatkowych
opat.
Z kolei za wywóz tych odpadów mieszkaşcy budynków
wielorodzinnych sŀ obciŀƁani
dodatkowy mi opatami.
Wiele samorzŀdów organizuje zbyt mao punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Skut kiem tego jest wyrzucanie dodatkowych odpadów, np. zuƁytych opon, do osie-

dlowych pojemników na odpady. W konsekwencji to spó
dzielnia, czyli wszyscy mieszkaşcy, sŀ obciŀƁani kosztami
usuniō cia takich odpadów przez
spódzielniō.
Gminy w wielu przypadkach
nie radzŀ sobie rów nieƁ z organizacjŀ odbioru odpadów. Niejednokrot nie jest tak, Ɓe czōstotliwoŬŃ wywozu odpadów jest
taka sama w przypadku niewielkiej nieruchomoŬci zamieszkiwanej np. przez 20 mieszkaş
ców, jak w przypadku budynku
wielorodzinnego zamieszki wanego przez 500 osób.
Obserwujemy, Ɓe zmieniajŀce siō na przestrzeni lat zasady
gospodarowania odpadami oraz
za organi zacja odbioru tych odpadów przez samorzŀdy, przy
nosi negatywne skutki. Dochodzi do przepeniania pojemników i wymieszania frakcji.
Mieszkaşcy nie dostrzegajŀ, Ɓe
prowadzona przez nich wstōpna
selekcja odpadów przynosi jakikolwiek efekt. Stŀd teƁ mieszkaşcy czujŀ siō coraz bardziej
zniechōceni i niestety przywiŀ
zujŀ coraz mniejszŀ wagō do se
gregacji odpadów.
Brak pozytywnych bodƀców
dla mieszkaşców do segregowania odpadów. Przepisy nie przewidujŀ w zasadzie Ɓŀdnych zachōt, zwaszcza finansowych,
do wstōpnej selekcji Ŭmieci.
Innym istotnym problemem,
który uwaƁamy za spoecznie
niesprawiedliwy, odnosi siō
do tzw. „odpowiedzialnoŬci
zbiorowej” w budynkach wie lorodzinnych zwiŀzanej z brakiem
dyscypliny po szczególnych
mieszkaşców w segregacji odpadów, co wiŀƁe siō z wyƁszymi
opatami za gospodarowa nie
odpadami komunalnymi przez
wszystkich zamieszkujŀcych
danŀ nieruchomoŬŃ.
ZauwaƁyliŬmy, Ɓe przetargi
na wywóz odpadów komunalnych najczōŬciej wygrywajŀ
firmy oferujŀ ce za swoje usugi
najniƁszŀ cenō.
W efekcie kon kurencyjne
firmy funkcjonujŀce na danym
rynku lokalnym zaprzestajŀ
swojej dziaalnoŬci. Tym sa
mym do kolejnego przetargu
w danej gminie staje tylko jedna
firma, oferujŀc juƁ znacznie wyƁ
sze ceny swoich usug.

FOT. JACEK SMARZ

Apel do ministerstwa klimatu
i ŧrodowiska

RSM „Praga”, jak wiōkszoŬŃ
innych spódzielni miesz kaniowych, dŀƁŀc do stworzenia
mieszkaşcom jak naj lepszych
warunków do waŬciwej segregacji odpadów, przeprowadziy
szereg inwestycji w infrastrukturō przeznaczonŀ do odbierania od mieszkaşców wygene rowanych przez nich odpadów.
Wziōy na siebie ciōƁar finansowa nia i dotychczas przezna
czyy ogromne Ŭrodki na wybudowanie funkcjo nalnych altanek Ŭmietni kowych przeznaczonych do przyjmowania róƁ
nych frakcji.
Zlikwido way równieƁ wiōkszoŬŃ zsypów. Jest to niestety
w powszechnej opinii zupenie
pomijane.
O ile spódzielnie mieszkanio
we stworzyy warunki do waŬciwego odbierania odpa dów
komunalnych od swoich mieszkaşców, o tyle z na szych obserwacji wynika, Ɓe problem z tym
majŀ wieloro dzinne wspólnoty
mieszkaniowe czy teƁ zarzŀdcy
budyn ków komunalnych. Samorzŀd i mieszkaşcy tych budyn ków w niewielkim stopniu
inwestujŀ w takŀ infrastruktu rō.
Przy wstōpnym odbiorze odpadów jest ona niezwy kle waƁna

w celu prowadzenia efektywnej
segregacji.
Apel do Ministra Michaa
Kurtyki zwieşczony zosta propozycjami kierunków zmian,
które w ocenie spó dzielców
zwiōkszyyby efektywnoŬŃ systemu gospoda rowania odpadami komunalnymi:
- Przywrócenie moƁliwoŬci
zawierania indywidualnych
umów z przedsiōbiorstwami zajmujŀcymi siō wywo zem odpadów komunalnych przez spó
dzielnie miesz kaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, a takƁe
przez uƁytkowników lokali usugowych.
- ObciŀƁenie producentów
kosztami wprowadzania na polski rynek opakowaş.
- Wprowadzenie limitu rodzaju opakowaş dla jedne go
produktu.
- Wprowadzenie zachōt
do segregacji odpadów ko munalnych.
- Preferencje dla opakowaş
biodegradowalnych, w tym m.
in. zwiōkszenie udziau butelek
szklanych w ogól nej liczbie butelek na rynku.
- Zakaz sprowadzania Ŭmieci
z zagranicy, a przy najmniej
spoza UE.

- Zwiōkszenie obowiŀzku recyklingu m. in. poprzez obowiŀ
zek uruchomienia przez samorzŀdy sieci butelkomatów, puszkomatów, papieromatów itp. ze
Ŭrodków uzyskanych od producentów prowadzajŀ cych na polski rynek opakowania. Rozszerzenie systemu butelek, puszek
i innych opakowaş zwrot nych
ze stosowaniem kaucji za nie.
- Wprowadzenie systemu,
który pozwoli na naliczanie opat
w zaleƁnoŬci od wagi wywoƁonych odpadów.
- Doprecyzowanie moƁliwoŬci stosowania mieszane go systemu naliczania opat spoŬród
tych, które bōdzie dopuszczaŃ
ustawa.
- Pobieranie opat za wywóz
odpadów
bezpoŬrednio
od mieszkaşców lokali w budynkach wielorodzin nych w przypadku organizowania odbioru
odpadów przez samorzŀdy.
- OkreŬlenie maksymalnych
opat za wywóz odpa dów komunalnych.
- Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów w podziale na cztery podstawowe
frakcje: papier, me tale i tworzywa sztuczne, szko, odpady
zmieszane.

- Wsparcie samorzŀdów
w budowie nowoczesnych instalacji przeznaczonych do segregacji, utylizacji i przetwarzania
odpadów.
- Demonopolizacja rynku odbioru odpadów.
- Edukacja i promocja zachowaş proekologicznych.
Jest to oczywiŬcie tylko czōŬŃ
propozycji. Zdajemy sobie
sprawō, Ɓe przeprowadzenie
gruntowej reformy systemu gospodarowania odpadami w Polsce powinno byŃ poprzedzone
szerokimi konsultacjami, ekspertyza mi, analizami prawnymi
i ekonomicznymi. Jako Ŭrodo wisko spódzielcze jesteŬmy chōtni
i gotowi wesprzeŃ Ministerstwo
w pracach nad stosownymi
zmianami prawnymi w tej dziedzinie. Niestety otrzymana nie
dawno odpowiedƀ Ministerstwa
Klimatu i ħrodowiska jest bardzo
lakoniczna. Nie daje Ɓadnych
gwarancji, czy w bliskiej przyszoŬci dojdzie do przeprowadzenia gruntownej reformy gospodarki odpadami komunalny
mi. Droga do uporzŀdkowania
tych spraw wydaje siō zatem
jeszcze daleka.
ukasz Zaprawa
Za: RSM „Praga”, nr 1/2021

04

CZWARTEK, SIERPIEĖ
29 LIPCA 2021
NOWOĢCI
naszesprawy@toruntv.pl
DZIENNIK TORUĖSKI

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Q103045746A

PGE Toruń doradza jak obniżyć
rachunki za ciepło
Mieszkańcy toruńskich spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, otrzymujący rozliczenia
za ogrzewanie mieszkań po zimie 2020/2021, dostrzegają wyższe zużycie ciepła. Co można
zrobić, aby w kolejnym okresie jesienno-zimowym i przy niskich temperaturach zmniejszyć
zużycie ciepła, zachowując komfort cieplny? O tym rozmawiamy z Adamem Banaszakiem,
wiceprezesem zarządu PGE Toruń.
To faktycznie wysoki
wzrost zapotrzebowania.
A co jeszcze, poza niską
temperaturą ma wpływ na
zużycie ciepła?
AB: Wpływ na zużycie
ciepła mają oczywiście
warunki pogodowe, takie
jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale
również typ i stan techniczny budynku (m.in. izolacja
termiczna, szczelność
okien, jakość dachu) oraz
przyzwyczajenia odbiorców.

Adam Banaszak,
wiceprezes zarządu
PGE Toruń
Pomimo że jest środek
lata, chciałabym zapytać
o minioną zimę – właśnie
teraz mieszkańcy otrzymują rozliczenia za zużyte
w tym okresie ciepło. Czy
podczas miesięcy zimowych 2020/2021 widoczny był znaczący wzrost
zapotrzebowania na ciepło u odbiorców?

Adam Banaszak:
Tegoroczna zima była
faktycznie mroźna, na
przykład 18 stycznia br.
odnotowano najniższą
temperaturę -20,2°C. Dla
porównania w poprzednim
roku najniższa temperatura zewnętrzna wyniosła
zaledwie -2°C, a rok 2020
został uznany już za ekstremalnie ciepły. Stąd też
te wyjątkowo niskie tempe-

ratury tegorocznej zimy
na pewno wpłynęły na
wyższe zużycie ciepła, co
z kolei przełożyło się na
wysokość rachunków za
ogrzewanie.

Jako spółka ciepłownicza analizowaliśmy
wykorzystanie ciepła na
ogrzewanie, porównując
zapotrzebowanie odbiorców w budynku wielorodzinnym podczas zimy
2020/2021 w stosunku do
zimy 2019/2020 i okazało
się, że
w tym roku aż o 26% wzrosło zużycie ciepła.

diagnozie będą również
rekomendacje do dalszych
działań.
A co mogą zrobić sami
mieszkańcy, aby obniżyć
zużycie ciepła podczas
kolejnego okresu zimowego, jeśli temperatury
znów będą wyjątkowo
niskie?

AB: Jest kilka prostych zasad, które każdy

Do kogo jest kierowana
ta usługa i jakie korzyści
przyniesie?

z nas może wprowadzić,
np. gdy wychodzimy
z mieszkania zmniejszmy
ogrzewanie za pomocą termostatów. Nie zasłaniajmy grzejników meblami
czy zasłonami. Wietrzmy
nasze mieszkania krótko
i intensywnie oraz ograniczajmy ogrzewanie w częściach wspólnych budynku
jak klatki schodowe, czy
piwnice. Nie należy jednak
likwidować grzejników
w pomieszczeniach niemieszkalnych, bo to może
skutkować koniecznością
dostarczenia większej
ilości ciepła do mieszkań
sąsiadujących z takimi
pomieszczeniami. Jest
to kilka prostych rad, ale
stosując je możemy nawet o kilkanaście procent
zmniejszyć zużycie ciepła.

AB: Na pewno najważniejsza korzyść to

Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym

szansa na obniżenie
kosztów. Adresatami
„MyEnergy” będą właściciele i zarządcy budynków
mieszkalnych, tj. spółdzielnie mieszkaniowe
i wspólnoty, szkoły, obiekty kultury, służby zdrowia, urzędy oraz budynki
użytkowe. PGE Toruń na
podstawie zgromadzonych
danych dokona analizy
wykorzystania mediów
w budynkach, a następnie opracuje raporty,
które wskażą klientowi
obiekty o najniższej efektywności energetycznej,
i dla których w pierwszej
kolejności wymagane
jest przeprowadzenie
działań oszczędnościowych. W przeprowadzonej

PGE Toruń i PGE Energia
Ciepła, od września będą
emitować
w regionalnych telewizjach cykl 7 animowanych
krótkich filmów, prezentujących, jak w prosty
sposób oszczędzić ciepło
przy zachowaniu komfortu
cieplnego, a przy okazji
- co ważne - zadbać o środowisko. Pamiętajmy,
że oszczędzona energia to
nie tylko niższe rachunki,
ale również mniej gazów
cieplarnianych w powietrzu. Wszystkie porady
dostępne są także na
stronach internetowych -

W jaki sposób PGE Toruń
jako dostawca ciepła
może wspomóc swoich
klientów w obniżeniu zużycia mediów?

AB: Ogrzewanie
budynku generuje duże
zużycie energii, dlatego
ważne jest, aby realizować
działania, które wpłyną na
zmniejszenie wykorzystania ciepła. Przygotowaliśmy dla naszych klientów
usługi, które mają poprawić
efektywność energetyczną
budynków, a w rezultacie
pomogą zmniejszyć zużycie
ciepła i rachunki za ciepło
oraz chronić środowisko.
Na czym polegają te usługi?

AB: Realizujemy
usługi z użyciem kamery
termowizyjnej lub lotniczych zdjęć termowizyjnych, których efektem
są szczegółowe analizy
zarówno stanu stropodachów w budynkach wskazanych przez klientów, jak
i stanu instalacji odbiorczych. Taka diagnostyka
pozwala określić, gdzie
w istniejącej infrastrukturze budynku znajdują
się miejsca powodujące
największe straty ciepła
i odpowiednio zaplanować
działania modernizacyjne,
tak aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.
Jakie jeszcze narzędzia
przydadzą się administratorom budynku do monitorowania zużycia ciepła?

AB: Usługa „Telemetria dla Klienta – system
monitorowania dostaw
ciepła”, pozwala na stały
podgląd aktualnych parametrów dostawy ciepła
w zarządzanych budynkach
oraz bieżącą analizę pracy
węzła cieplnego i instalacji
wewnętrznej. Dzięki temu
zarządca budynku może
stale monitorować zapotrzebowanie mieszkańców
na ciepło i zarządzać jego
wykorzystaniem. Ponadto
na życzenie klienta możemy wykonać między innymi analizę wykorzystanej
mocy wraz z odczytem
układów pomiarowych lub
dostarczać cykliczne raporty zużycia ciepła
w budynkach.
Te usługi dostępne są
dla wszystkich naszych
klientów – administratorów osiedli mieszkaniowych, właścicieli domów
jednorodzinnych, budynków usługowo - handlowych.

Czy PGE Toruń planuje dalszy rozwój usług,
które mogą wpłynąć na
oszczędzanie ciepła lub
innych mediów, z których
korzystają mieszkańcy?
AB: Chcemy być
kompleksowym dostawcą
ciepła, dbającym nie tylko
o produkcję energii i dostawę ciepła, jakość usług
na każdym etapie kontaktu z klientem, ale i portfel
klienta. Stąd też doradzamy jak najlepiej zarządzać
ciepłem, żeby zachować
komfort cieplny przy jak
najniższym zużyciu ciepła.
I w tym pomoże właśnie
nasza nowa usługa, która
jest obecnie na etapie
pilotażu. Model efektywności energetycznej
budynków „MyEnergy”

- to specjalistyczne narzędzie, służące do oceny
zużycia przez budynek
mediów takich jak ciepło,
energia elektryczna, gaz
i woda, poniesionych kosztów za media, efektyw-

ności energetycznej oraz
wpływu na środowisko.

www.pgetorun.pl
i pgeenergiaciepla.pl
Rozmawiała: Julita Karpińska
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Sprawy z urzędem skarbowym

załatwiaj online
na podatki.gov.pl

dostęp do wybranych
usług 24/7
wgląd w dane i ich
szybka aktualizacja
za pomocą ZAP-3
płatności online
i historia wpłat

Twój e-US

dostęp do usługi
Twój e-PIT

Zawsze otwarty,
w zasięgu ręki

wybór terminu
i godziny wizyty
potwierdzenie wizyty
ze wskazaniem miejsca
załatwienia sprawy
brak kolejek, oszczędność
czasu i bezpieczeństwo
przychodzisz do urzędu,
kiedy Tobie pasuje
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Konkursem w pandemiň Obradowaa RN MSM
Klub,,Sobótka”MSMw2021r.
zorganizowa dlamieszkaŚców
spódzielnitrzykonkursyonline.
Byy to konkursy ,,ħwiŀteczne
dekoracje”, ,,Zima w MSM
w obiektywie mieszkaşców”
i plebiscyt na ,,Najsympatyczniejszego sŀsiada w MSM”. Wszystkie zachōcay do aktywnoŬci
w czasie pandemii COVID-19.
W pierwszych dniach lipca
zosta rozstrzygniōty plebiscyt
na ,,Najsympatyczniejszego sŀ
siada w MSM”. Czas izolacji
w naturalny sposób rozwija po-

trzebō wspólnotowoŬci i wzmacnia wiōzi sŀsiedzkie. Szczególnie
osoby starsze i samotne potrzebujŀ wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept czy wyprowadzeniu
psa. Uczestnicy plebiscytu to
osoby, które w okresie pandemii
suƁyy dobrym sowem, podtrzymyway na duchu, robiy zakupy, gotoway, pomagay
w róƁnorodny sposób podczas
izolacji i czōsto robiŀ to do dziŬ.
ŀcznie wpynōo 12 zgoszeş,
zoƁonych przez osoby, które doŬwiadczyy pomocy.

Najsympatyczniejszym sŀ
siadem zostaa Pani Teresa Witkowska z Osiedla Chrobrego. Dyplom wraz podziōkowaniami
skierowano takƁe do Pani Krystyny Balcer z Osiedla Chrobrego
oraz Pana Kazimierza Ostrowskiego z Osiedla Lelewela. Wymienione osoby doceniajŀc ich
zaangaƁowanie i pomoc osobom
potrzebujŀcym, zostay nagrodzone bonami upominkowymi
i dyplomami. Pozostali uczestnicy plebiscytu otrzymali pisemne podziōkowania, nagrody
ksiŀƁkowe i sodkie upominki.

28 czerwca br. odbyo siň
kolejne posiedzenie Rady
Nadzorczej Modzieżowej
Spódzielni Mieszkaniowej.
Tematem obrad Rady Nadzorczej byo zapoznanie siō
ze stanem przygotowaş spó
dzielczych klubów „Kameleon” i „Sobótka” do sezonu
wakacyjnego.
Program wypoczynku
letniego obejmowaŃ bōdzie
formy rekreacji ruchowej,
kluby i sekcje zainteresowaş,
wakacyjne zajōcia w Ŭwietlicach Ŭrodowiskowo-terapeutycznych, wycieczek do Che
mna, Grudziŀdza, Lichenia

oraz rejs kanaem Elblŀskim.
ŀcznie planuje siō zrealizowaŃ 26 propozycji form rekreacji i wypoczynku, z których
skorzysta ok. 900 osób.
Podczas obrad zatwierdzono sprawozdania komisji
Rady Nadzorczej za pierwsze
pórocze 2021 roku i przyjōto
plany ich pracy na drugie pó
rocze bieƁŀcego roku.
Nastōpnie zatwierdzono
plan pracy i posiedzeş Rady
Nadzorczej MSM na II pórocze 2021 r.
Podjōte zostay równieƁ
uchway dotyczŀce wprowadzenia opat za sprzŀtanie
klatki schodowej i za eksplo-

atacjō dƀwigów osobowych
dla nowo wybudowanego budynku mieszkalnego przy ul.
Hubego 41-41b.
Rada wybraa Krajowy
Zwiŀzek Rewizyjny z siedzibŀ
w Warszawie, który przeprowadzi penŀ lustracjō dziaalnoŬci
MSM
za
okres
od
01.01.2018
roku
do 31.12.2020 roku.
Kolejne
posiedzenie
Rady Nadzorczej MSM odbō
dzie siō we wrzeŬniu bieƁŀ
cego roku. Posiedzenie to zostanie poprzedzone spotkaniami w poszczególnych Komisjach.
(red)

FELIETON MIESZKAĖCA

Lipiec na osiedlach

FOT. MSM

Wakacyjnie ciepo i deszczowo. Od upaów odpoczywamy w cieniu, nad wodŀ, w parkach,
na dziakach i w swoich mieszkaniach. Balkony ozdobione piōknymi kwiatami z czego
korzystajŀ owady i nasze oko.
Wielkie podziōkowania dla kaƁdego mieszkaşca za takie widoki!
W lipcu MSM nie zwalania tempa. Oddanych 41 nowych mieszkaş na osiedlu Jar.
Witamy nowych spódzielców.
Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna za rok 2020 pozytywna. Cieszy zysk ponad 1.400.000 z.
To dobra wiadomoŬŃ w tych przecieƁ trudnych czasach.
Dobrego lata w kaƁdej pogodzie!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Na zdjňciu jeden z uczestników konkursu na „Najsympatyczniejszego sĻsiada w MSM”
Pan Bronisaw GiziŚski oraz zgaszajĻca jego kandydaturň Pani Ewa Kňdzierska

MSM i Klub „Kameleon” zapraszajĻ na koncert

Kujawy Symfonicznie

MSM i Klub „Sobótka” zapraszajĻ na
koncert finaowy 25. Miňdzynarodowego
Festiwalu Nova Muzyka i Architektura

28 sierpnia (sobota), godz. 18.00
Sala Koncertowa CKK Jordanki - Bilet: 25 z

04.09. godz. 18.00, CKK Jordanki, bilety - 40z

Pery opery, operetki
i musicalu

Wystŀpiŀ: Piotr Banasik – fortepian, Toruşska Orkiestra
Symfoniczna, Dainius Pavilionis – dyrygent .

Wystŀpiŀ: Leva Juozapaitytŋ (Litwa) – sopran, Vytautas Juozapaitis
(Litwa) – baryton, Toruşska Orkiestra Symfoniczna, Dainius Pavilionis (Litwa) - dyrygent, Jerzy Snakowski – prowadzenie

W programie: F. Chopin – Fantazja
na tematy polskie A-dur op. 13,
M. K. Ogişski – Polonez a-moll „PoƁegnanie Ojczyzny”,
F. Chopin – Polonez As-Dur op. 53,
W. ļeleşski – Dwa taşce polskie
op.37,
M. Cynk – Dyna kujawska, Kujawiak
TOS, Kujawiak dla T.,
R. Twardowski – Trzy taşce polskie,
W. Kilar – Polonez z filmu Pan Tadeusz.

W programie:

FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

FOT. JACEK SMARZ

BliƁsze informacje i zapisy w klubie „Kameleon” ul. Tuwi *Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu lub odwoania wydarzeniama 9, tel. (56) 622-56-64
w.50, lub 697 707 048.

G. Rossini – Uwertura do opery Woszka w Algierze, G. Verdi – Uwertura do opery Rigoletto, G. Verdi - Aria Rigoletta Cordigani vil razza
dannata z opery Rigoletto, G. Verdi -Duet Gildy and Rigoletta
z opery Rigoletto, G.Verdi – Uwertura do opery Nabucco, B. Dvarionas – Žvaigždutŋ, V. Klova – Aria Udrys opery Pilŋnai, A. Dvorak –
Aria Rusaki opery Rusaka, U.Giordano – Aria Chenier opery Andrea Chenier, F. von Suppe – Uwertura do operetki Lekka kawaleria,
G. Gershwin - Summertime z musicalu Porgy and Bess, R. Leoncovallo – Mattinata, F. Loewe –
Suita z musicalu My Fair Lady,
A. L. Webber – Suita z musicalu
Upiór w operze.
Wiōcej informacji i zapisy w klubie
,,Sobótka” ul. Wojska Polskiego
43/45 ,tel. 56 6230872 ,697 70 70 86
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RADCA PRAWNY RADZI

Marek Kozowski, Radca Prawny

Kontynuujŀc tematykō maƁeşskich
ustrojów majŀtkowych
poniƁej
przedstawione zostanŀ dalsze regulacje ustawy z dnia 25 lutego
1964 roku Kodeks Rodzinny
i Opiekuşczy (Dz.U.2020.1359
– tekst jednolity) dotyczŀce
wspólnoŬci majŀtkowej ma
Ɓonków, w szczególnoŬci ich
odpowiedzialnoŬci za zaciŀ
gniōte zobowiŀzania.
Jak stanowi art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuş
czego (k.r.i o.) jeƁeli maƁonek
zaciŀgnŀ
zobowiŀzanie
za zgodŀ drugiego maƁonka,
wierzyciel moƁe ƁŀdaŃ zaspokojenia takƁe z majŀtku wspólnego maƁonków.

JeŬli natomiast maƁonek
zaciŀgnŀ zobowiŀzanie bez
zgody drugiego maƁonka
albo zobowiŀzanie jednego
z maƁonków nie wynika
z czynnoŬci prawnej, wierzyciel moƁe ƁŀdaŃ zaspokojenia
z majŀtku osobistego duƁ
nika,
z
wynagrodzenia
za pracō lub z dochodów uzyskanych przez duƁnika z innej dziaalnoŬci zarobkowej,
jak równieƁ z korzyŬci uzyskanych z jego praw autorskich
i praw pokrewnych, praw wasnoŬci przemysowej oraz innych praw twórcy, a jeƁeli wierzytelnoŬŃ
powstaa
w zwiŀzku z prowadzeniem
przedsiōbiorstwa,
takƁe
z przedmiotów majŀtkowych
wchodzŀcych w skad przedsiōbiorstwa.

FOT. KAROLINA MISZTAL

MażeŚskie ustroje majĻtkowe – cz. III
JeƁeli wierzytelnoŬŃ powstaa przed powstaniem
wspólnoŬci lub dotyczy majŀtku osobistego jednego
z maƁonków, wierzyciel moƁe
ƁŀdaŃ zaspokojenia z majŀtku
osobistego duƁnika, z wynagrodzenia za pracō lub z dochodów uzyskanych przez
duƁnika z innej dziaalnoŬci
zarobkowej, jak równieƁ z ko-

rzyŬci uzyskanych z jego praw
autorskich i praw pokrewnych, praw wasnoŬci przemysowej oraz innych praw
twórcy.
Co waƁne, regulacje te
majŀ charakter bezwzglōdnie
obowiŀzujŀcy, nie mogŀ zatem
zostaŃ zmienione przez ma
Ɓonków w intercyzie czy teƁ
w innej umowie zawartej miō

dzy maƁonkami. Niedopuszczalna jest równieƁ zmiana
przepisów w umowie pomiō
dzy maƁonkami a osobŀ trzeciŀ. Przedmiotem takiej
umowy nie moƁe byŃ bowiem
ustrojowy stosunek majŀtkowy maƁonków (Jōdrejek
Grzegorz, Kodeks rodzinny
i opiekuşczy. Komentarz aktualizowany, Opublikowano:
LEX/el. 2019).
Ponadto, zgodnie z art. 42
k.r.i o. Wierzyciel maƁonka
nie moƁe w czasie trwania
wspólnoŬci ustawowej ƁŀdaŃ
zaspokojenia z udziau, który
w razie ustania wspólnoŬci
przypadnie temu maƁonkowi
w majŀtku wspólnym lub
w poszczególnych przedmiotach naleƁŀcych do tego majŀtku. W tym miejscu naleƁy

jednak podkreŬliŃ, iƁ godnie
z art. 52 §1a k.r.i o. wierzyciel
jednego z maƁonków moƁe
ƁŀdaŃ ustanowienia przez sŀd
rozdzielnoŬci majŀtkowej jeƁeli uprawdopodobni, Ɓe zaspokojenie wierzytelnoŬci
stwierdzonej tytuem wykonawczym wymaga dokonania
podziau majŀtku wspólnego
maƁonków.
Co istotne, artyku 42
k.r.o. odnosi siō do wszelkich
praw majŀtkowych bōdŀcych
przedmiotem wspólnoŬci,
a nie tylko do prawa wasnoŬci
(postanowienie
SN
z 28.02.1973 r., III CRN
424/72, OSNCP 1974/1, poz. 14)
- (Jōdrejek Grzegorz, Kodeks
rodzinny i opiekuşczy. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2019.

Zarówno Biuro Obsugi MieszkaŚca
Modzieżowej Spódzielni Mieszkaniowej, jak i dziaajĻce przy MSM
Biuro Nieruchomoŧci już od duż
szego czasu ponownie przyjmujĻ interesariuszy.
Biuro Obsugi Mieszkaşca ModzieƁowej Spódzielni Mieszkaniowej
wznowio dziaalnoŬŃ 17 maja 2021
roku. Mieszkaşców przyjmuje
od poniedziaku do piŀtku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Pracownicy biura udzielajŀ informacji bezpoŬrednio, mailowo i telefonicznie. Przy informacji telefonicznej konieczne jest podanie numeru
ewidencyjnego mieszkania. Informacje udzielane sŀ waŬcicielowi lokalu lub osobie do tego upowaƁnionej na miejscu po okazaniu dowodu
toƁsamoŬci.
W BOM mieszkaniec Spódzielni
wyjaŬni i ustali saldo patnoŬci, uzyska informacjō na temat stanu konta

opat czynszowych i kredytu. Po rozliczeniach centralnego ogrzewania,
wody, gazu itp. biuro udziela informacji o kwotach tych rozliczeş.
Udzielana jest informacja o trybie zaatwiania spraw w Spódzielni.
Na wczeŬniej zoƁony wniosek wystawiane sŀ zaŬwiadczenia dotyczŀce wasnoŬci lokalu, zaduƁenia,
do zaoƁenia ksiōgi wieczystej.
W biurze obsugi potwierdzany
jest takƁe wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz udzielana informacja na temat kryteriów
jakie naleƁy speniŃ aby uzyskaŃ te
dofinansowanie. Przyjmowane sŀ
dokumenty dotyczŀce zmiany waŬciciela lokalu, tj. kupno, spadek, darowizna.

PomogĻ sprzedaľ
W Biurze NieruchomoŬci dziaajŀ
cym przy ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej mieszkaniec moƁe
sprawnie i korzystnie przeprowadziŃ

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)

FOT. JACEK SMARZ

Biura Obsugi MieszkaŚców i Nieruchomoŧci zapraszajĻ

sprzedaƁ swojego mieszkania. Biuro
NieruchomoŬci MSM oferuje profesjonalnŀ i rzetelnŀ obsugō
przy sprzedaƁy mieszkania bez pobierania prowizji od mieszkaşców
ModzieƁowej Spódzielni Mieszkaniowej.

Zapewniona jest bezpieczna
transakcja i korzystne rozwiŀzanie
równieƁ trudnych sytuacji prawnych. Biuro NieruchomoŬci czynne
jest od poniedziaku do piŀtku
od 9.00.do 15.00. przy ulicy Tuwima
9 (na parterze, wejŬcie od strony

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
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Klubu Kameleon). Oglōdziny i prezentacje mieszkaş odbywajŀ siō
w dowolnych terminach i godzinach
ustalanych indywidualnie. Istnieje
takƁe moƁliwoŬŃ umówienia siō
w godzinach póƀnego popoudnia
lub w soboty.
Biuro NieruchomoŬci zajmuje siō
m.in.: weryfikacjŀ stanu prawnego
i technicznego nieruchomoŬci, wycenŀ nieruchomoŬci, prezentacjŀ
nieruchomoŬci, obsugŀ kredytowŀ,
kompletowaniem dokumentów
do notariusza na potrzeby danej
transakcji, negocjowaniem warunków umów, pomocŀ przy spacie
mieszkaş zaduƁonych, kupnem
mieszkaş za gotówkō.
Kontakt bezpoŬrednio w siedzibie
Biura NieruchomoŬci, telefonicznie
poprzez telefon stacjonarny 56 637
18 18 lub komórkowy 693 07 18 18,
bŀdƀ
mailowo:
joanna.pietruszka@msm-torun.pl oraz aplikacjō WhatsApp.
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