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Lokalny operator. Najlepszy wybór
Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku,
wraz z rewolucyjnymi zmianami polityczno-gospodarczymi oraz
otwarciem na świat, powstawało
wiele polskich i zagranicznych kanałów telewizyjnych.

Najwyższa jakość
Dzięki inwestycji w najnowocześniejszą platformę sprzętową, aktualnie świadczymy nielimitowany dostęp do Internetu o przepustowości
do 1 Gb/s (w technologii światłowodowej), oferujemy pakiety ponad
180. kanałów cyfrowej telewizji, kilkanaście stacji radiowych, domową
telefonię VoIP, mobilny Internet LTE
5G i komórkowe plany taryfowe bez
limitu połączeń w cenie abonamentu. Dodatkowo proponujemy
Państwu odbiór pełnego zakresu
sportowych i filmowych programów
premium Canal+, Eleven Sports,
HBO i Cinemax oraz lubianą przez telewidzów opcję Multiroom i niezbędny dziś w każdym domu szybki
router WiFi. TVK Toruń wśród konkurencyjnych operatorów jest lokalnym liderem w niezawodności i we
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych.
Elastyczna oferta
Wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych klientów przygotowaliśmy
zestaw atrakcyjnych promocji na pakiety 5. multimedialnych usług Telewizji Kablowej Toruń, które oferujemy w bardzo korzystnych cenach.
Nasi doradcy przygotowują dla naszych klientów indywidualne propozycje handlowe, uwzględniające wymagania dotyczące parametrów poszczególnych usług oraz czasu trwania i warunków umowy abonamen-
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Dzięki zapobiegliwości oraz determinacji członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, w 1991 roku
rozpoczęta została budowa stacji
czołowej i sieci Telewizji Kablowej
Toruń, która na początku swojej
działalności umożliwiała swoim abonentom odbiór kilkunastu programów. Dziś, po trzech dekadach rozbudowy infrastruktury technicznej,
oferujemy Państwu komplet 5. multimedialnych usług.

towej. Wiemy, że każda rodzina ma
swoje priorytety, dlatego to abonent
decyduje w jaki sposób mamy skomponować jego osobisty pakiet usług:
bajki dla dzieci, filmy i seriale, sport
na żywo, a dla wszystkich komórki
bez limitu z LTE. Jednak najważniejszy w domu jest szybki Internet.
Z naszym światłowodowym łączem
1 Gb/s. możemy spokojnie pracować,
uczyć się i korzystać z rozrywki dostępnej w sieci.

Zaufany dostawca
Od 30. lat świadczymy dla Państwa
stabilne usługi telekomunikacyjne
najwyższej jakości, gwarantując
przejrzyste zasady współpracy oraz
bezpieczeństwo w ramach umów,
w których nie ma żadnych nieuczciwych lub niekorzystnych dla klientów zapisów. Jako spódzielczy dostawca zapewniamy szerokiemu

gronu naszych abonentów dostęp
do innowacyjnych, multimedialnych
technologii służących dobrej komunikacji i łączeniu się ludzi oraz tworzeniu lokalnej i globalnej społeczności. Aktywnie walczymy z cyfrowym wykluczeniem i świadomie
rozwijamy i modernizujemy naszą
infrastrukturę teletechniczną. Dzięki
temu z nadwyżką i wyprzedzeniem
spełniamy najwyższe wymagania
i standardy dotyczące prędkości
przesyłania danych w sieciach telekomunikacyjnych, określone przez
polskie i unijne prawo. Usługi o najwyższych parametrach dostępne są
we wszystkich mieszkaniach znajdujących się w technicznym zasięgu
sieci TVK Toruń.

Program lokalny
Jako jedyna redakcja w naszym mieście, codziennie nadajemy dla Pań-

stwa lokalny serwis telewizyjny,
w którym prezentujemy aktualności
z życia miasta, transmisje sportowych imprez oraz relacje z najciekawszych społecznych i kulturalnych wydarzeń. Reporterzy Telewizji Toruń HD z kamerami i mikrofonami są zawsze tam gdzie w Toruniu
mają miejsce najważniejsze dla jego
mieszkańców wydarzenia. Tego nie
zobaczymy w żadnej innej telewizyjnej stacji! Nasz program dostępny
jest dla Państwa w naszej sieci na kanale nr 100 oraz w Internecie pod adresem www.tvtorun.net i w bezpłatnej aplikacji ze Sklepu Play na urządzenia z systemem Android.

Wsparcie 7 dni w tygodniu
Doświadczony zespół doradców
i serwisantów jest gotów do sprawnego załatwienia wszystkich spraw
związanych z obsługą umów i za-

pewnieniem dostępu do usług Telewizji Kablowej Toruń. Oczekujemy
na Państwa pytania i sugestie dotyczące oferty oraz zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych. Zapewniamy szybką reakcję i skuteczne działanie. Dla Państwa wygody pracuje Centrum Telefoniczne
Abonentów do którego pod numerem telefonu 56 649 66 66 można
zgłosić wszystkie uwagi związane
z serwisem i zakupem usług TVK Toruń.
Jesteśmy dumni, że od 30. lat
cieszymy się Państwa zaufaniem
i wsparciem. Od naszych abonentów
często słyszymy, że: „Telewizja Kablowa Toruń bardzo dobrze spełnia
nasze wymagania”; „Konkurencja
nie ma takich atutów, dlatego jako
spółdzielcy świadomie wspieramy
spółdzielczego operatora”; „Lokalny
operator to najlepszy wybór”!
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Festyn - ,,Pożegnanie lata”

cyjne
Atrak
dy!
nagro
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Uczestnicy zabawy mogli na scenie
podziwiać pokaz tańca w stylu hip –
hop przygotowany przez Radosława
Terek, pokaz zumby poprowadzony
przez Tomasza Florja, który jest instruktorem ZUMBY GOLD w klubie ,,
Kameleon” MSM, taniec towarzyski
w wykonaniu dzieci z Karkosikova
Dance Studio oraz przedstawienie
pt. ,,Przygoda w kuchni” toruńskiego Teatru Magmowcy. Wszystkie
te pokazy oraz przedstawienie
wzbudziły duże zainteresowanie
wśród przybyłych.
Dla osób chętnych organizatorzy
przygotowali kilka konkursów m.in.
na stworzenie rysunku kredą na asfalcie pt. ,,Moje kolorowe podwórko” czy wiedzy pt. ,,Czy znasz
Spółdzielnie, w której mieszkasz?”,
w których można było wygrać
atrakcyjne nagrody. Przez cały czas
trwania festynu przybyli mogli korzystać z darmowych atrakcji
przy stanowiskach tematycznych.
Najmłodsi mogli spróbować swoich
sił w kolorowaniu i rysowaniu, zagrać w bule czy przetestować oryginalne w wyglądzie pojazdy, czyli rowery-gokarty. Do dyspozycji dzieci
były również dwa dmuchańce – zamek Lego oraz tarcza do darta.
Również przy niej odbyły się zawody w tej dyscyplinie z nagrodami. Przez cały czas rozdawane
były różnego rodzaju słodycze dla
uczestników festynu – lizaki i cukierki. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się stanowisko malowania
twarzy, gdzie najmłodsi mogli
zmienić się w kilka minut w swoją
ulubioną postać z bajki. Uczestnicy
chętnie udawali się również do fotobudki, by przebrać się i wykonać
zabawne zdjęcie.

FOT.MSM

W piątek 03.09.2021 roku na osiedlu Letnia odbył się Festyn „Pożegnanie lata” zorganizowany przez
Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Toruniu oraz Stowarzyszenie ,,Żyć lepiej”.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Klub ,,Kameleon"

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Klub ,,Kameleon"

zaprasza Mieszkańców do udziału w konkursie

zaprasza do Opery Nova w Bydgoszczy
na opere komiczną Mozarta

COSÌ FAN TUTTE albo Szkoła kochanków

Kreatywny Recykling

"Così fan tutte" to farsa o korzeniach tkwiących w commedia dell'arte, jedno
z ostatnich operowych dzieł Mozarta, skomponowane na rok przed śmiercią.
Trzecia jego opera ,która powstała we współpracy z doskonałym librecistą,
Lorenzem da Pontem. Jedno z najlepszych dzieł z gatunku opery buffa,którego
premiera odbyła się 26 stycznia 1790 roku w Wiedniu.

Segregacja śmieci jest ważna a recykling to dodatkowo
świetna zabawa! Zachęcamy Mieszkańców MSM, by dali
drugie życie odpadom. Zadaniem jest wykorzystanie
surowca do stworzenia czegoś nowego, użytkowego
może to być wazon, zabawka lub skarbonka. Możliwości
jest naprawdę wiele! Ograniczeniem jest tylko
wyobraźnia :) Bawcie się, próbujcie i weźcie udział
w konkursie.

Termin telefonicznego zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie
od 01.10. do 15.10.2021 r.
Termin oddawania prac: 21 i 22.10.2021 r. w godz. 10:00 - 15:00
w godz. 10:00 - 15:00

w Klubie ,,Kameleon" MSM

Zwycięzcy zostaną poinformowani
telefonicznie o wygranej.

Źródło: www.opera.bydgoszcz.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: 26.10.2021 r.

Regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie
dostępne są na stronie www.msm.torun.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
lub odwołania konkursu.

Wręczanie nagród 28.10.2021 r.

Don Alfonso powątpiewając w kobiecą wierność, zakłada się z
przyjaciółmi,Ferrandem i Guglielmem, że ubóstwiane przez nich wybranki,
Fiordiligi i Dorabella, nie są lepsze od innych. Obaj narzeczeni rzekomo wyruszają
na wojnę, w rzeczywistości zaś, w przebraniu,rozpoczynają zaloty: każdy do
narzeczonej drugiego. W przeprowadzeniu "eksperymentu" wspomaga ich
pokojówka Despina. Dziewczęta ostatecznie decydują się ulec nowym
adoratorom. Wtedy triumfuje Don Alfonso,ale czy prawda jest do śmiechu jest
młodym obu płci...?

Dnia 24 października 2021 r. / niedziela/ Opera Nova w Bydgoszczy godz. 18:00
BILET: 105 zł / cena obejmuje bilety wstępu, ubezpieczenie od NNW i przejazd na trasie Toruń - Bydgoszcz - Toruń.
Wyjazd godz. 16:30 planowany powrót ok. 22:00.

Bliższe informacje w klubie „Kameleon” ul. Tuwima 9
tel. (56) 622-56-64 w.50 lub 697-707-048

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
lub odwołania wydarzenia.

Bliższe informacje i zapisy w klubie „Kameleon” ul. Tuwima 9
tel. 56/ 622 - 56 - 64 w. 50 lub 697 - 707 - 048
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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. JACEK SMARZ

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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Z posiedzenia Rady Nadzorczej Podróże seniorów z MSM

Głównymi tematami omawianymi podczas wrześniowego
spotkania były analizy.

Rozmawiano między innymi
o zużyciu wody, zaległościach
w opłatach za użytkowanie lokali i za usługi TVK oraz o wynikach ekonomicznych i wykonaniu planu gospodarczo - finansowego za I półrocze 2021 r.
Analizą wody za I półrocze
2021 r. objęto 202 budynki mieszkalne. Koszt brutto zużycia
wody wyniósł 2,7 mln zł.
Średniomiesięczne zużycie
wody w przeliczeniu na osobę
w I półroczu 2021 r. na podstawie
wskazań wodomierzy mieszkaniowych: 3,01m3.

Kolejną
szczegółowo
omawianą analizą była analiza
zaległości w opłatach za użytkowanie lokali i za usługi TVK
oraz efektywności egzekucji
zaległości za I półrocze 2021 r.
Wystosowano monity i wezwania o zapłatę zaległości
w opłatach eksploatacyjnych.
Wystosowano również pozwy
do Sądu Rejonowego w Toruniu.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu analizy wyników ekonomicznych i wykonania planu gospodarczo – finansowego MSM
za I półrocze br. Szczegółowo
omówiono poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni

zarówno pod kątem przychodów, jak i kosztów.
W związku ze zmianą przez
MPO cennika wywozu odpadów komunalnych zaistniała konieczność podjęcia uchwały
w sprawie zmiany opłat z tytułu
wywozu odpadów komunalnych w lokalach niemieszkalnych.
Rada Nadzorcza zapoznała
się ze sprawami kierowanymi
w pismach bezpośrednio przez
członków Spółdzielni do Rady
oraz udzieliła na nie odpowiedzi.
Następne posiedzenie Rady
Nadzorczej odbędzie się 18 października br. Poprzedzą je spotkania w poszczególnych komisjach.

Od lat tradycją klubu Sobótka
są wyjazdy mieszkańców
do miejscowości uzdrowiskowych i nadmorskich.
Na przestrzeni kilku lat udało
nam się zrealizować wyjazdy
do Darłówka, Krynicy Morskiej, Jastrzębiej Góry.
Wyjazdy miały charakter
wypoczynkowy i zdrowotny.
Seniorzy cenią sobie bliskość
morza, dobre jedzenie, przytulne pokoje. Klub Sobótka
proponował mieszkańcom
Spółdzielni, nie tylko wyjazdy
do miejscowości nadmorskich
ale również wycieczki w góry

np. Bieszczady i Góry Izerskie. W zeszłym roku mimo
panującej pandemii udało
nam się zrealizować pobyt
w Międzyzdrojach.
We wrześniu odbył się tygodniowy wyjazd nad morze
do Mrzeżyna do OW ,,Malinowe miejsce”. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niej 86
osób.
W czasie wyjazdu wczasowicze uczestniczyli w porannych spacerach z kijkami - nordic walking oraz wieczornymi
spacerami na zachód słońca.
Seniorzy chętnie uczestniczyli

w wieczorkach z muzyką
na żywo oraz w ognisku
z pieczeniem kiełbasek
i wspólną biesiadą. Niewątpliwą atrakcją okazał się przejazd kolejką turystyczną
po Mrzeżynie.
Godziny popołudniowe
były przeznaczone na gry i zabawy sportowo-rekreacyjne,
między innymi grę w bule.
Pobyt nad Bałtykiem to
nieoceniony wpływ na zdrowie, poprawę samopoczucia,
wzmocnienie odporności.
Wspólny pobyt to również integracja, zawieranie nowych
znajomości i przyjaźni.

FELIETON MIESZKAŃCA

Zdrowa jesień

JAKUB WIŚNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

FOT. MSM

Październik miesiącem zdrowia,warto zadbać o nie.
Spacerujmy,korzystajmy z siłowni zewnętrznych, ćwiczmy w klubach,
jedzmy sezonowe warzywa i owoce.
Sprawdzajmy bezpłatne programy zdrowotne, badajmy się! Zdrowe podejście do mieszkańców
propaguje telewizja MSM, oferując ćwiczenia dla każdego.
Rozciągająca joga, ćwiczenia dla seniorów, elementy zumby.
Ruch wpływa na nas pozytywnie i tego pozytywnego,
zdrowego nastawienia na jesień życzę!

MSM i klub „SOBÓTKA”
zapraszają do

MSM i klub „Sobótka” zapraszają do Opery
NOVA w Bydgoszczy na operetkę

Suntago- Parku Wodnego

Baron Cygański

Wyjazd 17 października (niedziela) godz. 6.00
(parking ul. Bażyńskich), powrót ok. godz. 21.00

10.10.2021 r.
wyjazd godz. 16.30 (parking ul. Bażyńskich)
powrót ok. godz. 22.00.
Bilety 105 zł

Cena: 185 zł - dorośli, 175 zł - dzieci i seniorzy 65+
Zapewniamy:
- całodzienne wejście do strefy basenowej Jamango (rzeka przygód, zjeżdżalnie,
- basen termalny z falą, basen z hydromasażem wewnętrzny i zewnętrzny)
- przejazd autokarem na trasie
Toruń-Wręcza-Toruń
- ubezpieczenie NNW
Dodatkowo płatne: strefa relax (
z basenami solankowymi, siarkowymi), strefa saun( 15 zł każda
dodatkowa strefa).
Bliższe informacje i zapisy
w klubie ,,Sobótka” ul. Wojska
Polskiego 43/45 tel. 56 62 308
72 , 697 70 70 86.

Strauss uznawał „Barona cygańskiego” za swe największe kompozytorskie osiągnięcie. Zauroczony folklorem cygańsko-węgierskim stworzył operetkę oddającą piękno
kultury obu tych nacji. Muzyka opisuje koloryt i swobodę puszty, żywiołowość cygańskiego obozowiska i elegancję wiedeńskich pałaców, dzieło
aż roi się od wpadających w ucho melodii. „Baron cygański” powrócił
w iście królewskim przepychu do repertuaru bydgoskiej Opery: operetkę
wystawia się po to, aby sprawić radość
widzom i…wykonawcom.
Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka” ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 62 308 72 , 697 70 70 86. Zapraszamy
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Małżeńskie ustroje majątkowe – cz. V
Kontynuując tematykę małżeńskich ustrojów majątkowych w niniejszym artykule przedstawione zostaną 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
rozdzielności majątkowej.
Jak stanowi art. 51 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego (k.r.
i o.) w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej,
każdy z małżonków zachowuje
zarównomająteknabytyprzedzawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków
zarządza samodzielnie swoim
majątkiem (art. 511 k.r. i o.).

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozłowski, Radca Prawny

Szczególnym rodzajem
rozdzielności majątkowej jest
ustrój tzw. rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Zgodnie z art. 512 k.r. i o.
do rozdzielności majątkowej
z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o rozdzielności
majątkowej, z zachowaniem po-

niższych regulacji szczególnych.
Jak stanowi art. 513 k.r. i o.
dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego
majątku po zawarciu umowy
majątkowej. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej,
przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe

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)

nabyte przed zawarciem
umowy majątkowej, a także
przedmioty majątkowe nabyte
przez dziedziczenie, zapis lub
darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej
postanowił, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie
ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia
za
doznaną
krzywdę (nie dotyczy to jednak
renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu
całkowitej lub częściowej utraty
zdolności do pracy zarobkowej
albo z powodu zwiększenia się
jego potrzeb lub zmniejszenia
widoków powodzenia na przyszłość), wierzytelności z tytułu
wynagrodzenia za pracę lub

z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa
pokrewne, prawa własności
przemysłowej oraz inne prawa
twórcy, oraz przedmioty nabyte
w zamian za nie. Natomiast dolicza się wartość: darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych
darowizn na rzecz innych osób,
usług świadczonych osobiście
przez jednego z małżonków
na rzecz majątku drugiego małżonka, nakładów i wydatków
na majątek jednego małżonka
z majątku drugiego małżonka.
Dorobek oblicza się według
stanu majątku z chwili ustania
rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

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
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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

Co istotne, jak stanowi art.
514 k.r. i o. po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek,
którego dorobek jest mniejszy
niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub
przeniesienie prawa. Jednak
z ważnych powodów każdy
z małżonków może żądać
zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. Natomiast
w razie braku porozumienia
między stronami co do sposobu
lub wysokości wyrównania,
rozstrzyga sąd.
W razie śmierci jednego
z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego
spadkobiercami a małżonkiem
pozostałym przy życiu. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić
z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków
tylko wtedy, gdy spadkodawca
wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo
o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (art. 515 k.r. i o.).
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