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W klubach osiedlowych działo się
naprawdę dużo. Podsumowujemy
wakacje i zapowiadamy nowy sezon
kulturalno - oświatowy.
Tegoroczne wakacje pomimo stanu
epidemii staraliśmy się tak zaplanować i tak zorganizować, aby zachęcić
naszych mieszkańców do aktywności, a przede wszystkim do wyjścia
z domu. Słoneczna pogoda pozwoliła zrealizować wszystkie zaplanowane na sezon wakacyjny wydarzenia. Propozycje kierowane były
do wszystkich grup wiekowych. Najmłodszy uczestnik miał 6 lat a najstarszy 86.

Od pierwszych dni wakacji zaprosiliśmy dzieci w wieku 7-12 lat
na wakacyjne zajęcia w świetlicach
środowiskowych na Osiedlu Letnia
„Kameleon” i „Świetliki” na Osiedlu
Lelewela. Codziennie przez trzy godziny, wykwalifikowana kadra pedagogów animowała i zachęcała do aktywności.
Zróżnicowany program zajęć był
niewątpliwym atutem i zawierał: wizytę w studiu TV Toruń, Planetarium, Ogrodzie Zoobotanicznym, zabawy sportowe na świeżym powietrzu, rozgrywki w kręgle w Lucy
Stars, rywalizacje sportowe na stadionie przy ul. Świętopełka, zabawy

w Piernikowym Miasteczku, udział
w spektaklu teatralnym w wykonaniu Teatru „Magmowcy”. Nie zabrakło kinowych premier oraz warsztatów piernikowych w Starotoruńskiej
Piernikarni. Łącznie zrealizowaliśmy
pięć tygodniowych turnusów, w których łącznie uczestniczyło ok. 100
dzieci. Pobyt dzieci w świetlicach
był współfinansowany przez Gminę
Miasta Toruń.
W czasie wakacji po lockdownie
wznowiły zajęcia sekcje i koła zainteresowań. Można było uczestniczyć
w zajęciach: gimnastycznych, jogi,
tańca w kręgu, tańca towarzyskiego
i zumby gold. Kluby i koła hobby-

FOT. MSM

FOT. MSM

Żegnajcie wakacje!

styczne prowadziły zajęcia zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Koło
wędkarskie nr 6 przy MSM, zorganizowało zawody na jeziorze Małe
Czyste.
Kolejne zawody kierowane są
do najmłodszych: dzieci i młodzież
zapraszamy 4 września br. nad Martówkę od godz. 9.00.
Tak jak w latach ubiegłych, tak
i w tym roku Młodzieżowa przygotowała bogaty program wyjazdów dedykowany dla całych rodzin. Cykl
wycieczek rozpoczął wyjazd grupy
do Grudziądza na baseny termalne.
Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się wycieczka szla-

kiem starych pochylni tzw. „Rejs
po trawie” na trasie: Buczyniec –
Kąty -Oleśnica. Wycieczka odbyła się
w dwu terminach w pierwszych
dniach lipca na rozpoczęcie i 30
sierpnia br. na zakończenie wakacji.
Stałym punktem oferty klubu
„Kameleon” jest jednodniowa wycieczka do ośrodka kultu maryjnego
- Lichenia, ciesząca się od lat niesłabnącym powodzeniem. Ostatni wyjazd zaplanowany jest na 4 września
br., 65-osobowa grupa pojedzie na 7-dniowy pobyt do Mrzeżyna nad Morze Bałtyckie.
Ciąg dalszy na str. 2

02

CZWARTEK, 26WRZESIEŃ
SIERPNIA 2021
NOWOŚCI
DZIENNIK TORUŃSKI
naszesprawy@toruntv.pl

Żegnajcie wakacje!

FOT.MSM

W czasie tegorocznych wakacji wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Kopernik” zorganizowaliśmy cykl zajęć pn. „Animacje na wakacje”, gdzie
sportowo, zabawnie i teatralnie najmłodsi mogli spędzić wakacyjny czas.
W ramach akcji znalazły się zabawy sportowe na stadionie przy ul.
Świętopełka , spektakl teatralny pt.
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
w wykonaniu teatru MAGMOWCY,
wesołe zabawy na osiedlu JAR oraz
osiedlu Letnia na Podgórzu. Punktem
kulminacyjnym będzie festyn na „Pożegnanie lata”, który odbędzie się na
Podgórzu 3 września br. Przygotowano zestaw ciekawych zabaw dla
najmłodszych: dmuchane zamki, foto
budkę, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla każdego dziecka oraz
szereg niespodzianek. Rozpoczynamy
o godz. 16.00, na tradycyjnym miejscu, którym jest parking przy ul. Letnia 23.

FOT. MSM

Ciąg dalszy ze str. 1

Wakacje mają to do siebie, że
szybko mijają, a kluby rozpoczynają
nowy sezon tzw. „jesienno – zimowy”.
W środę 1 września dzieci po przerwie wakacyjnej wrócą do szkoły,
a kluby kontynuować będą zajęcia cykliczne. Oferta na sezon 2021/2022 będzie zdeterminowana sytuacją epidemiologiczną. Planujemy aby w pro-

gramie znalazły się cieszące się niesłabnącą popularnością: aerobik dla pań,
callanetics, gimnastyka dla seniora, taniec w kręgu, taniec brzucha, joga, kursy
tańca towarzyskiego, zajęcia relaksacyjne, zumba gold oraz Nordic Walking
zajęcia na świeżym powietrzu.
Zapraszamy też miłośników gier
planszowych na cotygodniowe spo-

tkania. Niezmiennie przy klubach
będą spotykały się sekcje hobbystyczne, m.in.: Klub Filatelisty, sekcja
brydżowa, tenisowa czy Klub Krótkofalarski. Do skorzystania z zasobów
biblioteki osiedlowej zaprasza klub
„Kameleon”.
Informacje dotyczące terminów
zajęć i spotkań poszczególnych grup

oraz szczegółowy harmonogram
można uzyskać bezpośrednio w klubach osiedlowych lub na stronie internetowej www.msm.torun.pl.
Klub Kameleon, ul. Tuwima 9, tel.
56 622 56 64 / 697 707 048
Klub Sobótka, ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 623 08 72 / 697
707 086
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Musimy dziś działać razem
Witajcie spółdzielczy przyjaciele z całego świata!
Nadchodzi nasz dzień –
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas którego
ponad miliard członków
trzech milionów spółdzielni
ze wszystkich kontynentów
może pokazać swoja siłę.
W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich, byśmy
„Razem odbudowali lepiej”
tkankę ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez
pandemię. Wszyscy odczuliśmy w globalnej skali wpływ
tego kryzysu zdrowotnego,
społecznego i gospodarczego.
Ten kryzys skupia naszą
uwagę na permanentnych
nierównościach, które sprawiają, że zastanawiamy się,
jak moglibyśmy przebudować
świat w taki sposób, by nikt
nie został pominięty.
By lepiej wyjść z tego kryzysu, musimy działać wspólnie. Kierowani wartością solidarności możemy wszyscy
wnieść nasz wkład by zbudować pewniejszą i sprawiedliwą przyszłość, tak by wszyscy mogli żyć w godności.
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczny jest model
gospodarki kierowanej przez
społeczności i ukierunkowany na wspólne dobro. Model spółdzielczy jest tą odpowiedzią. Od dawna udowadnialiśmy, że jest możliwe
wytwarzać, konsumować,
oszczędzać, edukować, służyć
innym i żyć razem, mając
na uwadze zarazem dobro ludzi, jak i środowiska.
Musimy pracować razem,
by osiągnąć ten spółdzielczy
paradygmat rysujący się
na horyzoncie. Wszyscy –
spółdzielnie, organizacje i ludzie – musimy dziś działać razem, by osiągnąć sprawiedliwą odbudowę w tym skomplikowanym świecie.
Chciałbym skorzystać z tej
okazji, by wyrazić uznanie
wszystkim spółdzielniom i ich
członkom za ogromny wysiłek, jaki już poczynili i różnicę, jaką już pokazali, by
uczynić trwałymi i zrówno-

FOT. SŁAWOMIR KOWALSKI

Posłanie Prezydenta Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego Ariela Guarco z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
2021.

ważonymi pracę, produkcję,
konsumpcję, zdrowie, finanse, komunikację, podstawowe usługi i wiele innych
dziedzin działalności, które
stanęły wobec trudności.
„Razem odbudujemy się
lepiej” jest wezwaniem
do dalszego wprowadzania
w życie naszych spółdzielczych zasad.
Jest wezwaniem do dalszego tworzenia szans dla

młodych ludzi, dla kobiet
i najbardziej wrażliwych
członków naszych społeczeństw tak, by mogli zrealizować swoje nadzieje i marzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Jest wezwaniem do dalszego wprowadzania innowacji, by sprostać nowym
wyzwaniom
stwarzanym
przez postęp technologiczny
przy jednoczesnym umiesz-

czaniu ludzi i środowiska
przyrodniczego w centrum
tego postępu.
Jest wezwaniem do dalszego potwierdzania naszego
oddania sprawie pokoju
i działaniom, by osiągnąć
prawdziwy pokój będący wynikiem społecznej, ekonomicznej i kulturalnej równości pomiędzy ludźmi.
W swojej historii nasz ruch
spółdzielczy stawał w obliczu

różnych światowych kryzysów. Niektóre, jak kryzys,
który przeżywamy obecnie,
dotykały całą ludzkość. Nasza
mocna tożsamość spółdzielcza oparta jest na jedynych
w swoim rodzaju wartościach
i zasadach, które ukierunkowane są na realizacje
potrzeb i aspiracji ludzi.
W czasach kryzysów ta tożsamość pomagała odbudowywać społeczności, które sta-

wały się bardziej odporne.
Wskazują na to nasze spółdzielcze
doświadczenia
w każdym kraju, regionie
i branży.
Dlatego, z okazji tego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, uczyńmy nasze
głosy lepiej słyszalnymi.
Dumnie ukazujmy naszą tożsamość i wzywajmy wszyscy,
byśmy „Razem odbudowali
się lepiej”.
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Bezpieczne Mieszkanie

Zapewni Ci najlepsz¹ ochronê Twojego mieszkania, piwnicy i gara¿u.
Chronimy od wszystkich ryzyk
czyli od ka¿dego nag³ego i niespodziewanego zdarzenia, np.:

zalanie

po¿ar

kradzie¿ z w³amaniem

przepiêcia

st³uczenia

Odpowiadamy za szkody powsta³e
w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa
czyli gdy przez nieuwagê wyrz¹dzisz szkodê, zapominaj¹c np.:

wy³¹czyæ ¿elazko

ju¿ od 14 z³
miesiêcznie

zakrêciæ kran

P³acisz niewiele

Dopóki p³acisz, masz ochronê

– op³acasz nisk¹ sk³adkê co miesi¹c wraz
z op³atami za Twoje mieszkanie.

– nie musisz pamiêtaæ o corocznym
wznowieniu polisy.

Zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y 518 204 224
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Niebawemruszybudowanowej
inwestycjinalewobrzeżu przyul.
63Płk.Piechoty66-68.Zlokalizowanajest wpobliżuistniejących jużod latbudynkówMło-

Nowe mieszkania na Osiedlu Letnia
dzieżowejSpółdzielniMieszkaniowejnaOsiedluLetnia.

Nowa inwestycja będzie bardzo
dobrze skomunikowana, a za-

początkuje ją powstanie nowego kompleksu trzech wielorodzinnych budynków. Znajdą
się w nich mieszkania w pełni
wykończone, co wyróżnia

MSM na rynku inwestycyjnym.
Będą to lokale o zróżnicowanej powierzchni od 29 mkw.
do 65 mkw. z możliwością ich
łączenia. Każdy lokal wyposażony będzie w komórkę lokatorską. Nowoczesne trzypiętrowe
monitorowane budynki z windą
oraz halą garażową w kondy-

gnacji podziemnej zapewnią
komfort nowym nabywcom.
W mieszkaniach usytuowanych na parterach klientom
zaoferowane zostaną przestronne ponaddwudziestometrowe tarasy, natomiast na wyższych piętrach duże narożne
balkony nawet do 14 mkw.

Otoczenie z placami zabaw
i zielenią pozwolą zagospodarować czas dzieciom i relaks dorosłym. Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży
mieszkań, mailowego, telefonicznego lub osobistego na ul.
Tuwima 9 w godzinach 7.00-15.00.

FELIETON MIESZKAŃCA

Jesień tuż-tuż
Dzieci i młodzież wakacyjnie skorzystały z wielu atrakcji miejskich. MSM włączyła się do tego
z ofertą festynu na Osiedlu Letnia. Jak lato to zabawa! Muzyka i aktywne zajęcia dla każdego.
Wrzesień wita zajęciami szkolnymi, po urlopach wielu mieszkańców wraca do pracy, a u nas cały
czas praca wre.
Remonty zbliżają się ku końcowi na Wybickiego i Lelewela, zieleń zadbana, w wielu
mieszkaniach przed sezonem sprawdzone instalacje. Przygotowani jesteśmy do jesieni i zimy!
Spółdzielnia pamięta też o zdrowiu, zachęca do ćwiczeń, aktywności, organizuje w klubach atrakcyjne zajęcia.
Zdrowia i pogodnego nastawienia Państwu życzę na każdą pogodę!
JAKUB WIŚNIEWSKI (MIESZKANIEC MSM)
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RADCA PRAWNY RADZI

Małżeńskie ustroje majątkowe – cz. IV
W nawiązaniu do tematyki małżeńskich
ustrojów majątkowych poniżej przedstawione zostaną
dalsze
regulacje
ustawy z dnia 25 lutego 1964
roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 – tekst
jednolity) dotyczące umownych
ustrojów majątkowych małżonków, w szczególności wspólności majątkowej.
Jak stanowi art. 47 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego
(K.R.i O.) małżonkowie mogą
przez umowę zawartą w formie
aktu notarialnego wspólność
ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrówna-

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozłowski, Radca Prawny

niem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
Umowa majątkowa małżeńska
może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania

w czasie trwania małżeństwa,
powstaje między małżonkami
wspólność ustawowa, chyba że
strony postanowiły inaczej.
Co ważne, zgodnie z art. 471
K.R.i O. małżonek może powo-

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

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
tel. 56 622 41 15, wew. 20
SPRZEDAŻ LOKALI: tel. 56 622 41 15, wew. 65
fax 56 662 74 02
BIURO REKLAMY: ul. Gałczyńskiego 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)

ływać się względem innych
osób na umowę majątkową
małżeńską, gdy jej zawarcie oraz
rodzaj były tym osobom wiadome.
Art. 48 i następne K.R.i O.
regulują ustrój ustanowionej
umową wspólności majątkowej.
Zgodnie z art. 49 K.R.i O. nie
można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć
wspólności na: przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia,
zapisu lub darowizny, prawa
majątkowe, które wynikają ze
wspólności łącznej podlegającej
odrębnym przepisom, prawa
niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała
lub wywołanie rozstroju zdro-

wia, o ile nie wchodzą one
do wspólności ustawowej, jak
również wierzytelności z tytułu
zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę, niewymagalne jeszcze
wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej
działalności zarobkowej każdego z małżonków. W razie wątpliwości uważa się, że przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
jednego z małżonków nie zostały włączone do wspólności.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z art. 50
K.R.i O. jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem
wspólności, wierzyciel, którego
dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów
majątkowych, które należałyby

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 DŹWIGOWE: tel. 56 623 07 28
(całą dobę)

ADMINISTRACJA OSIEDLA LELEWELA
I KOŁŁĄTAJA
ul. Lelewela 3, tel. 56 655 27 86,
56 655 27 77

ADMINISTRACJA OSIEDLA MŁODYCH
I KOCHANOWSKIEGO
ul. Gałczyńskiego 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., Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

KLUB „SOBÓTKA”
ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 623 08 72
TVK, ul. B. Głowackiego 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

do majątku osobistego dłużnika,
gdyby wspólność majątkowa
nie została rozszerzona. Zgodnie
z wykładnią tego przepisu wierzyciel, którego dłużnikiem jest
tylko jeden z małżonków, może
żądać zaspokojenia z majątku
wspólnego także wtedy, gdy: 1)
małżonkowie zawrą umowę
rozszerzającą wspólność ustawową, a wierzytelność powstała
przed jej zawarciem; 2) wierzytelność powstała po zawarciu
małżeństwa, ale przed umownym rozszerzeniem wspólności
ustawowej; 3) wierzytelność dotyczy majątku osobistego.
Wszystkie powyższe przesłanki
muszą zostać spełnione łącznie
(Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
aktualizowany, Opublikowano:
LEX/el. 2019).

WYDAWCA:
Młodzieżowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Toruniu
ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń
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 treść reklam i ogłoszeń Wydawca
nie odpowiada.

