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Nowoczesne usugi telekomunikacyjne
Szybki ŧwiatowodowy Internet bez
limitu, bogate pakiety telewizyjne
i tanie komórkowe taryfy dajĻ abonentom Telewizji Kablowej ToruŚ
gwarancjň komfortu pracy i nauki
oraz wygodnego dostňpu do cyfrowej rozrywki online.



Badamy potrzeby i preferencje rodzin
korzystajŀcych z pakietu 5. oferowanych przez nas multimedialnych serwisów. Udostōpniamy je w taki sposób, aby sprostaŃ wysokim wymaganiom uƁytkowników. Dziōki temu
w tegorocznym badaniu poziomu satysfakcji klientów TVK Toruş ponad
95 proc. abonentów pozytywnie ocenio usugi oferowane w naszej sieci.

Elastyczna oferta
Wychodzŀc naprzeciw potrzebom naszych klientów przygotowaliŬmy zestaw atrakcyjnych promocji na pakiety 5. multimedialnych usug Telewizji Kablowej Toruş, które oferujemy w bardzo korzystnych cenach.
Nasi doradcy przygotowujŀ dla naszych klientów indywidualne propozycje handlowe, uwzglōdniajŀce wymagania dotyczŀce parametrów poszczególnych usug oraz czasu trwania i warunków umowy abonamentowej. Wiemy, Ɓe kaƁda rodzina ma
swoje priorytety, dlatego to abonent

ϱ'
decyduje w jaki sposób mamy skomponowaŃ jego osobisty pakiet usug:
bajki dla dzieci, filmy i seriale, sport
na Ɓywo, a dla wszystkich komórki
bez limitu z LTE. Jednak najwaƁniejszy w domu jest szybki Internet. Z naszym Ŭwiatowodowym ŀczem 1
Gb/s. moƁemy spokojnie pracowaŃ,
uczyŃ siō i korzystaŃ z rozrywki dostōpnej w sieci.

Zaufany dostawca

Od 30. lat Ŭwiadczymy dla Paşstwa
stabilne usugi telekomunikacyjne
najwyƁszej jakoŬci, gwarantujŀc przejrzyste zasady wspópracy oraz bezpieczeşstwo w ramach umów, w których nie ma Ɓadnych nieuczciwych
lub niekorzystnych dla klientów zapisów. Jako spódzielczy dostawca zapewniamy szerokiemu gronu naszych
abonentów dostōp do innowacyj-

nych, multimedialnych technologii
suƁŀcych dobrej komunikacji i ŀczeniu siō ludzi oraz tworzeniu lokalnej
i globalnej spoecznoŬci. Aktywnie
walczymy z cyfrowym wykluczeniem
oraz Ŭwiadomie rozwijamy i modernizujemy naszŀ infrastrukturō teletechnicznŀ. Dziōki temu z nadwyƁkŀ
i wyprzedzeniem speniamy najwyƁ
sze wymagania i standardy dotyczŀce
prōdkoŬci przesyania danych w sieciach telekomunikacyjnych, okreŬlone przez polskie i unijne prawo.
Usugi o najwyƁszych parametrach
dostōpne sŀ we wszystkich mieszkaniach znajdujŀcych siō w technicznym zasiōgu sieci TVK Toruş.

w którym prezentujemy aktualnoŬci
z Ɓycia miasta, transmisje sportowych
imprez oraz relacje z najciekawszych
spoecznych i kulturalnych wydarzeş.
Reporterzy Telewizji Toruş HD z kamerami i mikrofonami sŀ zawsze tam
gdzie w Toruniu majŀ miejsce najwaƁ
niejsze dla jego mieszkaşców wydarzenia. Tego nie zobaczymy w Ɓadnej
innej telewizyjnej stacji! Nasz program dostōpny jest dla Paşstwa w naszej sieci na kanale nr 100 oraz w Internecie pod adresem www.tvtorun.net i w bezpatnej aplikacji ze
Sklepu Play na urzŀdzenia z systemem Android.

Wsparcie 7 dni w tygodniu
Program lokalny
Jako jedyna redakcja w naszym mieŬcie, codziennie nadajemy dla Paş
stwa lokalny serwis telewizyjny,

DoŬwiadczony zespó doradców i serwisantów jest gotów do sprawnego
zaatwienia wszystkich spraw zwiŀ
zanych z obsugŀ umów i zapewnie-

niem dostōpu do usug Telewizji Kablowej Toruş. Oczekujemy na Paş
stwa pytania i sugestie dotyczŀce
oferty oraz zgoszenia ewentualnych
problemów technicznych. Zapewniamy szybkŀ reakcjō i skuteczne
dziaanie. Dla Paşstwa wygody pracuje Centrum Telefoniczne Abonentów do którego pod numerem telefonu 56 649 66 66 moƁna zgosiŃ
wszystkie uwagi zwiŀzane z serwisem
i zakupem usug TVK Toruş.
JesteŬmy dumni, Ɓe codziennie
od 30. lat cieszymy siō Paşstwa zaufaniem. Od naszych abonentów czōsto
syszymy, Ɓe: „Telewizja Kablowa Toruş bardzo dobrze spenia nasze wymagania”, „Lokalny operator to najlepszy wybór”, „Konkurencja nie ma
takich atutów. Jako spódzielcy Ŭwiadomie wybieramy najnowoczeŬniejsze usugi dostōpne w naszej sieci”.

FOT. MSM

Najwyższa jakoŧľ
Dziōki inwestycji w najnowoczeŬniejszŀ platformō sprzōtowŀ, aktualnie
Ŭwiadczymy nielimitowany dostōp
do Internetu o przepustowoŬci do 1
Gb/s (w technologii Ŭwiatowodowej),
oferujemy pakiety ponad 180. kanaów cyfrowej telewizji, kilkanaŬcie
stacji radiowych, domowŀ telefoniō
VoIP, mobilny Internet LTE 5G i komórkowe plany taryfowe bez limitu
poŀczeş w cenie abonamentu. Dodatkowo proponujemy Paşstwu odbiór penego zakresu sportowych i filmowych programów premium Canal+, Eleven Sports, HBO i Cinemax
oraz lubianŀ przez telewidzów opcjō
Multiroom i niezbōdny dziŬ w kaƁ
dym domu szybki router WiFi. TVK
Toruş wŬród konkurencyjnych operatorów jest lokalnym liderem w niezawodnoŬci i we wdraƁaniu innowacyjnych rozwiŀzaş telekomunikacyjnych.
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Już kolejny rok w Klubie
„Kameleon” Modzieżowej
Spódzielni Mieszkaniowej
w Toruniu odbywajĻ siň zajňcia ruchowe dla seniorów Zumba Gold, prowadzone
przez instruktora Tomasza
Florjň.
To treningi przeznaczone
dla osób w wieku 50 + oraz
wszystkich, którzy dugo nie
praktykowali Ɓadnej aktywnoŬci fizycznej lub ze
wzglōdu na problemy z nadwagŀ, stawami czy krōgosupem majŀ ograniczone moƁ
liwoŬci treningowe.
Zajōcia oparte sŀ na podobnej formule, co Zumba
klasyczna, a podstawowa
róƁnica dotyczy intensywnoŬci i tempa. Starannie dobrana muzyka i choreografie
pozwalajŀ kaƁdemu uczestnikowi taşczyŃ i w peni braŃ
udzia w Ńwiczeniach.
Zumba Gold charakteryzuje siō zdecydowanie duƁ
szŀ rozgrzewkŀ i cool downem, czyli wyciszeniem
na koniec zajōŃ. WaƁne jest
to ze wzglōdu na grupō do jakiej skierowana jest ta forma
Ńwiczeş.

Cae zajōcia trwajŀ nieco
krócej niƁ Zumba Fitness.
Trening trwa bowiem okoo
45 minut. W grupach, które
Ńwiczŀ juƁ dugo, moƁna delikatnie wyduƁyŃ czas zajōŃ.
Na Zumbō Gold ludzie
przychodzŀ nie tylko poŃwiczyŃ, ale równieƁ spotkaŃ siō
ze swoimi rówieŬnikami.
Podczas zajōŃ nawiŀzywane
sŀ nowe znajomoŬci i kontakty.
W miarō moƁliwoŬci „Kameleon” stara siō uatwiaŃ
kontakt uczestnikom organizujŀc czasami spotkania po
zajōciach przy okazji np. zakoşczenia sezonu letniego
lub róƁnych Ŭwiŀt. Jest to
waƁne przede wszystkim dla
osób w podeszym wieku.
Sam instruktor podkreŬla, iƁ
takie spotkania sŀ takƁe dla
niego okazjŀ do poznania
swoich kursantów, wysuchania ich sugestii dotyczŀ
cych zajōŃ, ale takƁe podzieleniem siō z nimi pasjami
i zainteresowaniami.
Zapisy na Zumbō Gold
prowadzone w Klubie „Kameleon” MSM. Tam teƁ
moƁna otrzymaŃ wszelkie informacje z tym zwiŀzane.

FOT. MSM

Zumba Gold dla seniora w Kameleonie
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Spódzielnia mieszkaniowa jako
przejaw lokalnej samorzĻdnoŧci cz. I

OczywiŬcie w przedsiō
biorstwach o takich formach
prawno-organizacyjnych nie
moƁe byŃ mowy o demokratycznym, autonomicznym
i dobrowolnym charakterze
funkcjonowania i zarzŀdzania, jak to jest w przypadku
spódzielni
tworzŀcych
pewnŀ egzemplifikacjō spoeczeşstwa obywatelskiego.
Wedug definicji Miōdzynarodowego Zwiŀzku Spódzielczego: spódzielczoŬŃ jest autonomicznym stowarzyszeniem osób dobrowolnie zjednoczonych w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb
oraz aspiracji gospodarczych,
spoecznych i kulturalnych
poprzez stanowiŀce wspólnŀ
wasnoŬŃ i demokratyczne
kontrolowane przedsiōbiorstwo.

Niestety, obecnie w Polsce
nie docenia siō spódzielczoŬci mieszkaniowej jako miejsca do samorealizacji w pracy
spoecznej, dobrej szkoy wychowania obywatelskiego, aktywnoŬci i samorzŀdnoŬci jej
mieszkaşców. Jest to sytuacja
zgoa odmienna od tej, z jakŀ
mamy do czynienia w najbardziej rozwiniōtych gospodarczo paşstwach Europy Zachodniej. Tam spódzielcze
budownictwo mieszkaniowe
systematycznie siō rozwija,
cechujŀc siō najnowoczeŬniejszymi rozwiŀzaniami technicznymi i technologicznymi
oraz nowatorskimi metodami
zarzŀdzania. Stanowi to zaprzeczenie tezy goszonej
z wielkim uporem w Polsce
od 1989 roku, Ɓe spódzielczoŬŃ jest przeƁytkiem nieprzystajŀcym do nowoczesnej
gospodarki kapitalistycznej.
WaŬnie fakt, iƁ spódzielnie
zapewniajŀ mieszkania ludziom, których nie staŃ
na horrendalnie wysokie
czynsze w prywatnych budynkach, a takƁe poczucie
moƁnoŬci wspólnego i demokratycznego kreowania warunków Ɓycia w spódzielczych osiedlach leg u podstaw dynamicznego rozwoju
budownictwa mieszkanio-

FOT. SAWOMIR KOWALSKI_

W wielu róƁnych definicjach
spódzielni,
niezaleƁnie
od tego, kto je formuuje
i na jakie potrzeby, wystōpujŀ
pewne cechy wspólne. Zawsze jest mowa o rodzaju
zrzeszenia tworzonego na zasadzie penej dobrowolnoŬci
wszystkich, którzy siō w nie
angaƁujŀ. Generowanie zysków jest oczywiŬcie waƁnym
celem, jednak istotne sŀ cele,
na jakie te zyski sŀ przeznaczane. Spódzielnia jako taka
jest organizacjŀ non profit,
czyli wypracowywane zyski
suƁŀ dziaaniom na rzecz systematycznego rozwoju firmy,
zapewnieniu pracy zatrudnionym, a tym samym stabilizacji ekonomicznej.
Obok strony czysto materialnej funkcjonowania spó
dzielni, jest takƁe zaspokajanie potrzeb natury duchowej
i emocjonalnej wszystkich
czonków, a takƁe osób niezwiŀzanych instytucjonalnie
ze spódzielniŀ. Nie jest to zatem li tylko firma, przedsiō
biorstwo w rozumieniu ekonomii neoliberalnej, której
wartoŬŃ zaleƁy jedynie od wysokoŬci zysków wypracowywanych przez zaogō. Ów zysk
jest celem gównym, natomiast Ɓadnŀ miarŀ nie moƁna
powiedzieŃ, Ɓe zatrudnieni ludzie sŀ podmiotem. TakƁe zaspokajanie ich potrzeb duchowych czy socjalnych spychane jest na gōboki margines. NajczōŬciej waŬciciele
i kierownictwa takich firm
i przedsiōbiorstw potrzeby te
zaspokajajŀ w zakresie koniecznego minimum, wszelkimi sposobami szukajŀc luk
prawnych, aby je cakowicie
wyeliminowaŃ, minimalizujŀc koszty pracy i produkcji.
Charakteryzuje to firmy typu
spóek prawa handlowego,
które traktujŀ zwykle swoich
pracowników niestety tylko
jako koniecznŀ siō roboczŀ.

FOT. SAWOMIR KOWALSKI_

JednĻ z podstawowych cech
wspólnych dla spódzielni
i spoeczeŚstwa obywatelskiego jest demokratyczny
charakter organizacji, zarzĻ
dzania, podejmowania decyzji
i relacji miňdzyludzkich.

wego po drugiej wojnie Ŭwiatowej w Europie Zachodniej.
W jednym z niemieckich
opracowaş naukowych z 2001
roku dotyczŀcych tej problematyki czytamy, Ɓe w Niemczech spódzielnie mieszkaniowe dziaajŀ od dziesiŀtków
lat i zdŀƁyy umocniŃ swŀ pozycjō rynkowŀ oraz stajŀ siō
coraz bardziej profesjonalnie
zarzŀdzanymi przedsiōbiorstwami mieszkaniowymi,
które sŀ w stanie skutecznie
konkurowaŃ z innymi formami
organizacyjnymi
w mieszkalnictwie. Jej skutecznoŬŃ polega na zróƁnicowaniu i dostosowaniu siō
do potrzeb czonków i rynku.
Wysoko rozwiniōte kraje
Zachodu majŀ doskonale rozwiniōty system wsparcia spó
dzielczoŬci przez rzŀdy paş
stwowe i wadze lokalne. Podstawŀ tego sŀ odpowiednie regulacje prawne gwarantujŀce
sektorowi spódzielczemu korzystne warunki funkcjonowania. W bardzo wielu paş
stwach europejskich spó
dzielczoŬŃ ma zapewnionŀ
ochronō konstytucyjnŀ, co
potwierdza jej bardzo waƁnŀ
rolō i miejsce w strategii gospodarczej i spoecznej tych
paşstw. Przykadem niech
bōdŀ takie kraje, jak Belgia,
Bugaria, Grecja, Hiszpania,
Malta, Portugalia, Wōgry
i Wochy, których konstytucje
zawierajŀ zapisy zapewniajŀce rozwój i stabilnŀ pozycjō
spódzielczoŬci.
Przytoczmy w tym miejscu
choŃby artyku 129 Konstytucji Hiszpanii, w którym czytamy iƁ, Ustawa ustala formy
uczestnictwa zainteresowanych w ubezpieczeniu spoecznym i w dziaalnoŬci instytucji publicznych, których
funkcje wpywajŀ na jakoŬŃ
Ɓycia lub powszechny dobrobyt. Wadze publiczne skutecznie wspierajŀ róƁne formy
uczestnictwa w przedsiōbiorstwie i sprzyjajŀ, poprzez odpowiednie ustawodawstwo,
rozwojowi spódzielczoŬci.
Ustalajŀ takƁe Ŭrodki uatwiajŀce dostōp pracowników
do wasnoŬci Ŭrodków produkcji. Jeszcze silniejszŀ wy-
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gajŀc bardzo dobre wyniki
ekonomiczne, a wiele spó
dzielni znajduje siō w grupie
najsilniejszych
przedsiō
biorstw na Ŭwiecie. JednoczeŬnie spoeczeşstwa paşstw
Zachodniej Europy cechuje
wysoki poziom demokratyzacji Ɓycia, aktywnoŬci obywateli w szeroko pojōtej sferze
publicznej i wspópracy
w swoich lokalnych spoecznoŬciach. MoƁna przy tym
wyróƁniŃ
spódzielczoŬŃ
mieszkaniowŀ, w której upatruje siō wielkŀ wartoŬŃ i ƀródo korzyŬci dla paşstwa.
Przyjmuje ono zaoƁenie, Ɓe
spódzielczoŬŃ mieszkaniowa
nie jest ani „trzeciŀ drogŀ”, ani
alternatywŀ dla rynku czy
paşstwa. UcieleŬnia ona ruch

spoeczny, ale nie organizacjō
ukierunkowanŀ na opiekō.
Spódzielnie mieszkaniowe sŀ
wspólnotami korzyŬci, ale nie
wspólnotami spoecznego podziau, nie sŀ teƁ instytucjami
charytatywnymi. Nie urastajŀ
do roli paşstwa, niewŀtpliwie
odciŀƁajŀ je w jego opiekuş
czych obowiŀzkach przez to,
Ɓe wspierajŀ chōŃ samopomocy szerokich warstw ludnoŬci i wypierajŀ postawō
roszczeniowŀ. Uruchamiajŀc
samonapōdzajŀcy siō ruch
spoeczny, przeciwstawiajŀ
siō. Sŀ przez to nie tylko Ŭrodkiem do przezwyciōƁenia
ubóstw, lecz równieƁ drogŀ
do emancypacji i dojrzaoŬci
poszczególnych warstw spoecznych.

Dlatego teƁ waŬciwie postōpuje to paşstwo, które nie
tylko respektuje, ale ponadto
w ramach porzŀdku publicznego wspiera ruch spódzielczoŬci mieszkaniowej jako
wolnŀ siō zdolnŀ do samostanowienia. Paşstwo nie moƁe
sobie pozwoliŃ na niedocenianie spódzielczej dziaalnoŬci
we wasnym interesie, musi
bowiem braŃ pod uwagō
efekty suƁŀce dobru wspólnemu (indywidualnych czonków). Nie moƁe teƁ spychaŃ
spódzielczoŬci do roli paş
stwowych instrumentów gospodarki mieszkaniowej. To by
jŀ zabio, gdyƁ zapobiegliwoŬŃ
i gotowoŬŃ czonków do dziaania nie byaby juƁ jedynŀ
miarŀ do oszacowania korzy-

Ŭci pynŀcych z kooperacji, co
z kolei pociŀgaoby za sobŀ
ekspansjō manipulacji myŬlenia roszczeniowego i mentalnoŬci czonków spódzielni.
Skoro takie sŀ stanowiska
zachodnich paşstw demokratycznych wobec spódzielczoŬci, w tym zwaszcza spó
dzielczoŬci mieszkaniowej, to
znaczy Ɓe jest ona jednym
z zasadniczych narzōdzi suƁŀcych utrwalaniu demokracji opartej na funkcjonowaniu
autentycznego spoeczeşstwa
obywa telskiego.
dr Jerzy Jankowski
Fragment publikacji J. Jankowskiego:
SpoeczeŚstwo obywatelskie we
wspóczesnych realiach spódzielni
mieszkaniowych, ZRSMRP, 2021

FOT. SAWOMIR KOWALSKI_

giami spoecznymi, jak np.
lichwa i spekulacja. SpódzielczoŬŃ woska ma takƁe zapisane gwarancje uzyskiwania
waŬciwych Ŭrodków na dziaalnoŬŃ gospodarczŀ. PodkreŬla siō czōsto fakt, iƁ Wochy
naleƁŀ do najbardziej uspó
dzielczonych paşstw, co wynika z bardzo korzystnego
prawodawstwa, u ƀróde którego leƁy silne umocowanie
prawne spódzielni.
Widzimy, Ɓe kierunki dziaania paşstw europejskich sŀ
odmienne od polityki prowadzonej wobec spódzielczoŬci
w Polsce od trzydziestu lat.
Analiza danych dotyczŀcych
tego sektora w caej Europie
pozwala stwierdziŃ, Ɓe dynamicznie siō on rozwija, osiŀ

FOT. SAWOMIR KOWALSKI

mowō ma zapis w Konstytucji
Republiki Woskiej. Artyku
45 mówi, Ɓe Republika uznaje
spoecznŀ funkcjō spódzielczoŬci o charakterze samopomocowym,
niemajŀcej
na celu prywatnej spekulacji.
Ustawa wspiera spódzielczoŬŃ i wspomaga jej rozwój
stosownymi Ŭrodkami i zapewnia, przy uƁyciu stosownych Ŭrodków kontroli, jej
charakter i cele.
Warto zauwaƁyŃ, Ɓe wsparcie spódzielczoŬci przez paş
stwo i prawo stanowione ma
charakter
wielopaszczyznowy. Wadze potwierdzajŀ
tym, Ɓe traktujŀ spódzielczoŬŃ jako narzōdzie w walce
z biedŀ, wykluczeniem spoecznym, a takƁe z patolo-

FOT. JACEK SMARZ
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Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM
wach. Umowy zawarte z dostawcami usug komunalnych
zapewniajŀ ochronō interesów
Spódzielni.
Przeglŀd zasobów mieszkaniowych wykaza, iƁ sŀ one
utrzymane w czystoŬci i naleƁytym stanie estetyczno – porzŀdkowym oraz technicznym. Roboty remontowe realizowane byy przez wykonawców, którzy zostali wyonieni
zgodnie z procedurami, okreŬlonymi normami wewnōtrznymi. Umowy zawarte z wykonawcami zawierajŀ postanowienia zapewniajŀce naleƁytŀ ochronō interesów Spó
dzielni.

Lustracja odbywaa siō od 2.09
do 25.10.2021 r. Jak wskazuje
nazwa, badaniem objōte zostay wszystkie dziaalnoŬci
Spódzielni.
Lustrator rozpoczŀ badanie od organizacji Spódzielni,
bada czy akty wewnōtrzne regulujŀce dziaalnoŬŃ sŀ kompletne i poprawne merytorycznie, czy struktura organizacyjna Spódzielni jest adekwatna do form i skali prowadzonej dziaalnoŬci i zapewnia
warunki jej prawidowego
funkcjonowania. W omawianym zakresie nie stwierdzono
nieprawidowoŬci.
Kolejnym
obszarem,
który zosta skontrolowany to
sprawy czonkowsko – mieszkaniowe. Badanie wykazao
prawidowoŬŃ prowadzonych
dziaaş w tym zakresie. Ze
wzglōdu na prowadzenie ciŀ
goŬci procesu inwestycyjnego, dziaalnoŬŃ ta poddawana jest corocznej lustracji.

FOT. JACEK SMARZ

Gównym tematem byo
przedstawienie wyników caoŧciowej ustawowej lustracji
Spódzielni za lata 2018–
2020, przeprowadzonej
przez Krajowy ZwiĻzek Rewizyjny Spódzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

W roku 2018 i 2019 lustracjō
przeprowadzi Zwiŀzek Rewizyjny Spódzielni Mieszkaniowych z siedzibŀ w Toruniu.
Krajowy Zwiŀzek Rewizyjny
Spódzielni Mieszkaniowych
w Warszawie zadanie to realizowa za rok 2020.
W ramach przeprowadzonych lustracji stwierdzono, Ɓe
dziaalnoŬŃ inwestycyjna prowadzona bya poprawnie. Badanie lustracyjne nie wykazao naruszeş prawa w zakresie legalnoŬci i rzetelnoŬci
dziaania. Lustracja potwier-

dzia waŬciwe prowadzenie
przez Spódzielniō gospodarki
kasowej, rozliczeş kosztów
ogólnych, rozliczeş z czonkami w tytuu wkadów. Sytuacja finansowa w badanym
okresie umoƁliwiaa bieƁŀce
regulowanie zobowiŀzaş wobec dostawców i wykonawców robót i usug.
W zakresie gospodarki lokalami uƁytkowymi i wydzierƁawiania wolnych terenów
stwierdzono naleƁyte zabezpieczenie interesów Spó
dzielni w zawieranych umo-

2021 r. Rada Nadzorcza nie
stwierdzia zagroƁeş dla realizacji planów na 2021 r.
W dalszej czōŬci posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznaa siō z informacjŀ o przygotowaniu zasobów MSM
do sezonu zimowego. Budynki i urzŀdzenia sŀ w dobrym stanie technicznym i zabezpieczone na okres zimowy.
Firmy Ŭwiadczŀce usugi sŀ
przygotowane do penienia
swoich obowiŀzków wynikajŀcych w zawartych umów.
Nastōpne posiedzenie Rady
Nadzorczej odbōdzie siō 13 grudnia br., poprzedzŀ je zebrania
poszczególnych komisji.

FELIETON MIESZKAĖCA

KoŚcówka roku coraz bliżej
Ciepe niespodzianki w takŀ pogodō. MSM otrzymaa nagrodō w kategorii budowa roku 2020, zajōa
trzecie miejsce za realizacjō na ul. Hubego 35 i 37. Gratulacje.
MieliŬmy piōknŀ zotŀ polskŀ jesieş która zaktywizowaa nas do spacerów i wielu zajōŃ. Oferta
klubów osiedlowych Kameleon i Sobótka z róƁnymi propozycjami dostōpna na stronie spódzielni
lub w klubach. Warto sprawdzaŃ.
Ceny nam skaczŀ ale zdrowie bezcenne wiōc proszō dbaŃ o siebie i stosowaŃ maseczki w zamk
niōtych pomieszczeniach, dbaŃ teƁ o ruch ,owocowe czy warzywne dodatki, które poprawiajŀ nam
kondycjō. Kondycjō musi mieŃ kaƁdy Mikoaj i kaƁdy kto czeka na Ŭwiŀteczne prezenty.
Miego i dobrego czasu Paşstwu Ɓyczō!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

MSM i Klub „Kameleon”
zapraszajĻ na koncert specjalny
ToruŚskiej Orkiestry Symfonicznej

MSM oraz kluby ,,Kameleon” i ,,Sobótka”
przy wsparciu Urzňdu Marszakowskiego
w Toruniu przygotoway dla mieszkaŚców MSM

Paczki ŧwiĻteczne

Dziadek do orzechów/
/Jezioro abňdzie

Zapisy telefoniczne
od 06.12.2021 r. w godzinach 9.00-15.00
klub ,,Kameleon” tel. 697 70 70 48
i klub ,,Sobótka” tel. 697 70 70 86

17.12.2021 r. (piĻtek) godz. 19.00,
CKK Jordanki, bilet: 30 z

- Zapraszamy osoby, które
ukoşczyy 70 lat i same
mieszkajŀ w lokalu MSM.

Podczas koncertu usyszymy
najpopularniejsze fragmenty
z „Jeziora abōdziego”
i „Dziadka do orzechów”
w wykonaniu TOS pod batutŀ
Dainiusa Pavilionisa:
- P. Czajkowski - Suita z baletu
Jezioro abōdzie op. 20a,
- P. Czajkowski - Suita z baletu
Dziadek do orzechów op. 71a.

- IloŬŃ paczek
ograniczona.

FOT. ARCHIWUM

- Decyduje kolejnoŬŃ
zgoszeş.

FOT. MATERIAY PRASOWE

Informacje i bilety 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 odwoania wydarzenia.

W wyniku przeprowadzonej lustracji, Krajowy
Zwiŀzek Rewizyjny Spó
dzielni
Mieszkaniowych
w Warszawie nie stwierdzi
Ɓadnych nieprawidowoŬci.
DziaalnoŬci byy prowadzone
zgodnie z ustawami, statutem,
procedurami i regulaminami
wewnōtrznymi. Gospodarka
finansowa nie stwarza zagroƁeş dla dalszego funkcjonowania Spódzielni.
Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu bya
analiza wyników ekonomiczno – finansowych i realizacja planu gospodarczo – finansowego za III kwartay

Paczki prosimy odbieraŃ osobiŬcie
w obowiŀzujŀcym reƁimie
sanitarnym w siedzibach klubów
,,Kameleon” ul Tuwima 9,
tel. 697 70 70 48,
,,Sobótka” ul. Woj. Polskiego 43/45,
tel. 697 70 70 86
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RADCA PRAWNY RADZI

Kodeks rodzinny i opiekuŚczy a rozwód cz. I
Odpowiadajŀc
na zapytania czonków ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu w poniƁszym
artykule przedstawione zostanŀ regulacje ustawy z dnia
25 lutego 1964 roku Kodeks
Rodzinny i Opiekuşczy
(Dz.U.2020.1359 – tekst jednolity) w przedmiocie rozwodu.
Jak wynika z regulacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuş
czego (k.r.i o.) dopuszczalnym
przez system prawny odstōpstwem od zasady trwaoŬci
zwiŀzku maƁeşskiego, zawieranego z zasady na cae Ɓycie, jest rozwiŀzanie maƁeş
stwa przez rozwód (Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

i opiekuşczy. Komentarz,
Opublikowano: WKP 2021).
Zgodnie z art. 56 k.r.i o. jeƁeli miōdzy maƁonkami na-

stŀpi zupeny i trway rozkad
poƁycia, kaƁdy z maƁonków
moƁe ƁŀdaŃ, aƁeby sŀd rozwiŀza maƁeşstwo przez roz-

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)

wód. JednakƁe mimo zupe
nego i trwaego rozkadu poƁycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeƁeli wskutek niego
miaoby ucierpieŃ dobro
wspólnych maoletnich dzieci
maƁonków albo jeƁeli z innych wzglōdów orzeczenie
rozwodu byoby sprzeczne
z zasadami wspóƁycia spoecznego. Rozwód nie jest
równieƁ dopuszczalny, jeƁeli
Ɓŀda go maƁonek wyŀcznie
winny rozkadu poƁycia,
chyba Ɓe drugi maƁonek wyrazi zgodō na rozwód albo Ɓe
odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznoŬciach sprzeczna z zasadami
wspóƁycia spoecznego.
Zatem, w obecnym stanie
prawnym bezwzglōdnŀ, pozytywnŀ przesankŀ rozwodu
jest zupeny i trway rozkad

poƁycia
maƁeşskiego,
przy czym zupenoŬŃ i trwaoŬŃ rozkadu muszŀ wystŀpiŃ
ŀcznie. Orzeczenie rozwodu
jest jednak niedopuszczalne –
mimo istnienia zupenego
i trwaego rozkadu poƁycia –
w trzech przypadkach: jeƁeli
wskutek rozwodu miaoby
ucierpieŃ dobro wspólnych
maoletnich dzieci; jeƁeli z innych wzglōdów rozwód byby
sprzeczny z zasadami wspó
Ɓycia spoecznego; jeƁeli rozwodu Ɓŀda maƁonek wyŀcznie winny rozkadu poƁycia,
drugi zaŬ z maƁonków na rozwód siō nie godzi, a odmowa
tej zgody nie jest sprzeczna
z zasadami wspóƁycia spoecznego. Wskazane przypadki okreŬla siō mianem negatywnych przesanek rozwodowych (Fras Mariusz (red.),

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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Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuşczy.
Komentarz, Opublikowano:
WKP 2021).
Jak stanowi art. 57 k.r.i o.
orzekajŀc rozwód sŀd orzeka
takƁe, czy i który z maƁonków ponosi winō rozkadu poƁycia. JednakƁe na zgodne Ɓŀ
danie maƁonków sŀd zaniecha orzekania o winie. W tym
wypadku nastōpujŀ skutki takie, jak gdyby Ɓaden z ma
Ɓonków nie ponosi winy.
Co waƁne, Rozwiŀzanie
maƁeşstwa przez rozwód
skutkuje ustaniem wspólnoŬci majŀtkowej (arg. ex art. 31
§ 1 zd. 1 k.r.o. w zwiŀzku z art.
56 § 1 k.r.o.) - postanowienie
Sŀdu Rejonowego dla odziWidzewa w odzi z dnia 6
kwietnia 2017 roku (II Ns
219/16).
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