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Nowa inwestycja na Osiedlu Letnia 2
Nowa zabudowa to kompleks 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których wybudowane zostanŀ mieszkania o powierzchni
od 29m2 do 62m2. Dla klientów szukajŀcych wiōkszych metraƁy istnieje
moƁliwoŬŃ ŀczenia lokali mieszkalnych wedug ich potrzeb. Na terenie
tego zespou budynków zaprojektowanych jest 100 mieszkaş oraz 100
stanowisk postojowych, zarówno
podziemnych jak i naziemnych.
Projektowane budynki bōdŀ 4
kondygnacyjne, gdzie na kondygnacji parterowej znajdziemy mieszkania z przestronnymi tarasami,
a na wyƁszych piōtrach z funkcjonalnymi balkonami. Standard jaki proponuje ModzieƁowa Spódzielnia
Mieszkaniowa
to
mieszkania
pod klucz wraz z elementami wykoşczenia i wyposaƁenia: stolarka
drzwiowa, mozaika parkietowa,
osprzōt elektryczny, biay montaƁ
w azience, zlewozmywak i kuchenka elektryczna w kuchni, Ŭciany
pokryte gadziŀ i malowane farbŀ
emulsyjnŀ. Komfort nowym mieszkaşcom zapewni takƁe winda, która
znajduje siō w kaƁdej klatce schodowej, a swój pierwszy przystanek ma
juƁ w garaƁu podziemnym. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane
bōdŀ takƁe pomieszczenia wspólne
tj. rowerowania, suszarnia, wózkowania, a takƁe przypisane do kaƁ
dego mieszkania komórki lokatorskie.
Realizacja przebiegaŃ bōdzie
w trzech etapach. Budowa pierwszego budynku B1 przy ulicy 63
Puku Piechoty 66-68 rozpoczōa siō
juƁ w sierpniu 2021r. W wyƁej wymienionym bloku
przewidzianych jest 36 mieszkaş i 30 miejsc postojowych. Planowany termin zasiedlenia pierwszego
budynku nastŀpi w styczniu 2023r.
Natomiast 3 miesiŀce póƀniej oddany
do uƁytkowania zostanie budynek
B3 przy ul. 63 Puku Piechoty 64.
W tym kameralnym bloku plano-

FOT. MSM

Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa ruszya z budowĻ mieszkaŚ
na lewobrzeżu przy ul. 63 Puku Piechoty 66-72 zlokalizowanej w sĻ
siedztwie istniejĻcych już od lat budynków MSM na Osiedlu Letnia.

wane sŀ 24 mieszania, a w czōŬci
podziemnej 6 garaƁy indywidualnych i jeden dwustanowiskowy.
Jeszcze w tym roku Spódzielnia
planuje rozpoczŀŃ realizacjō ostatniego juƁ budynku na tym osiedlu,
przy ul. 63 Puku Piechoty 70-72,
gdzie planowane jest wybudowanie
40 mieszkaş, 24 stanowisk postojowych i 8 garaƁy. Cena wyoniona zostanie podczas przetargu i ogoszona
jeszcze w tym roku.

Inwestycja skierowana jest
do kaƁdej grupy wiekowej, a w kwestii udogodnieş zapewni komfort
osobom niepenosprawnym. Inwestycje ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej kierowane sŀ przede
wszystkim oczekiwaniami i potrzebami przyszych nabywców. Dbajŀc
o bezpieczeşstwo mieszkaşców
na terenie inwestycji oraz w halach
garaƁowych zainstalowany zostanie
monitoring.

Teren wokó budynków bōdzie
kompleksowo urzŀdzony, wykonane zostanŀ praktyczne dojŬcia
do budynków i ogólnodostōpne
miejsca postojowe naziemne. Otoczenie z placem zabaw pozwoli zagospodarowaŃ czas najmodszym,
a na dalsze wycieczki moƁna udaŃ
siō do pobliskiego parku lub na taras widokowy z widokiem na starówkō miasta. Spawanŀ komunikacjō osiedla z kaƁdŀ czōŬciŀ miasta

zapewniŀ autobusy linii nr 10,20,
32,36 czy 48. W pobliƁu inwestycji
znajdujŀ siō: szkoa, przedszkole,
przychodnia lekarska, koŬció
i liczne sklepy.
Wiōcej informacji moƁna uzyskaŃ w Biurze SprzedaƁy przy ul. Tuwima 9 (56 622 41 15 wew. 65, tel. kom.
794-395-915, mieszkania@msm.torun.pl) oraz na dedykowanej stronie
internetowej: www.osiedleletnia2.pl.
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RosnĻce koszty utrzymania mieszkaŚ

Szalejŀce ceny towarów, wciŀƁ rosnŀce stawki opat za media i koszty
usug zewnōtrznych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników wymuszajŀ na przedsiō
biorcach dostosowanie swoich cenników do aktualnych warunków rynkowych. Przed takim obowiŀzkiem
stajŀ równieƁ spódzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Wnoszone opaty
i zaliczki muszŀ bowiem wystarczyŃ
na pokrycie kosztów ponoszonych
na danej nieruchomoŬci, które sŀ niezbōdne chociaƁby do utrzymania jej
w naleƁytym stanie czy pokrycia
kosztów za media.
ModzieƁowa Spódzielnia Mieszkaniowa na podstawie obecnie posiadanych informacji przewiduje, Ɓe
na przestrzeni roku 2022 czynsz
za przykadowe mieszkanie o powierzchni 46 m2, zamieszkiwane
przez dwie osoby, wzroŬnie o ok. 21
z za miesiŀc, czyli o 6%. Na powyƁ
sze skada siō zmiana opat zaleƁ
nych, jak i niezaleƁnych od Spó
dzielni. ZaznaczyŃ naleƁy, Ɓe Spó
dzielnia nie ma wpywu na wysokoŬŃ
opat niezaleƁnych, poniewaƁ ich
wysokoŬŃ ustalana jest przez zewnōtrzne podmioty.
W zwiŀzku z nowelizacjŀ ustawy
Prawo energetyczne z dniem
01.12.2021r. wprowadzona zostaa
nowa skadowa czynszu pn. opata
staa za podgrzanie wody w wysokoŬci 0,16 z/m2. Przedmiotowa opata
suƁy pokryciu kosztów staych niezaleƁnych od iloŬci poboru wody.

FOT. PAWE MIECZNIK

Ostatnie czasy to nie lada wyzwanie
dla każdego portfela. NiemajĻce
koŚca podwyżki, które widoczne sĻ
niemalże w każdej sferze codziennego życia, przekadajĻ siň na stan domowego budżetu, ale także na koszty
prowadzonych dziaalnoŧci.

Opata zmienna, mimo rosnŀcych
cen od dostawców ciepa, pozostaa
na niezmienionym poziomie.
Z dniem 01.01.2022r. zmienia siō
równieƁ wysokoŬŃ opaty za energiō
elektrycznŀ pomieszczeş wspólnych
oraz sposób jej naliczania. Zwiōkszenie opaty wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej. Zmiana sposobu naliczania, z iloŬci osób na powierzchniō uƁytkowŀ lokalu mieszkalnego, wynika z kolei z faktu zgaszania coraz mniejszej iloŬci osób
oraz braku moƁliwoŬci weryfikacji
przez Spódzielniō osób faktycznie
zamieszkujŀcych. NadmieniŃ naleƁy
bowiem, Ɓe ewidencja iloŬci osób zamieszkaych w lokalach mieszkalnych prowadzona jest przez Spó
dzielniō na podstawie pisemnego
oŬwiadczenia waŬciciela lokalu.
Opata za energiō elektrycznŀ na potrzeby wspólne naliczana jest w jednakowej wysokoŬci dla wszystkich

lokali mieszkalnych znajdujŀcych siō
w zasobach MSM i wynosi 0,11
z/m2 (poprzednio 1,56 z od osoby).
W obliczu wzrostu cen w obszarze
budownictwa i usug remontowych,
w tym cen materiaów budowlanych
oraz robocizny, a takƁe kosztów zwiŀ
zanych z utrzymaniem bieƁŀcej konserwacji nieruchomoŬci konieczne
jest podwyƁszenie wysokoŬci opat
na fundusz remontowy oraz konserwacjō. Pozwoli to urealniŃ je do faktycznie ponoszonych wydatków
na bieƁŀce naprawy i konserwacjō.
Wobec powyƁszego od miesiŀca
kwietnia 2022r. wysokoŬŃ opaty podstawowej na fundusz remontowy wynosiŃ bōdzie 1,40 z/m2 w miejsce
1,30 z/m2 obowiŀzujŀcej od 2003r.
Opata konserwacyjna wynosiŃ bō
dzie 0,55 z/m2 w miejsce 0,44
z/m2 obowiŀzujŀcej od lipca 2020r.
RównieƁ od miesiŀca kwietnia br.
zmianie ulegnie wysokoŬŃ opaty

Zimowe zabawy dla dzieci w Klubie Kameleon

z tytuu sprzŀtania klatek schodowych. Wynika to ze wzrostu kosztów
Ŭwiadczonych usug na rzecz Spó
dzielni przez zewnōtrzne firmy
sprzŀtajŀce, w tym wzrostu najniƁ
szego wynagrodzenia oraz kosztów
ponoszonych na Ŭrodki czystoŬci.
Wskazany wczeŬniej wzrost czynszu nie uwzglōdnia zmiany wysokoŬci zaliczek na centralne ogrzewanie
i wodō, które ustalane na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania
uƁytkowników lokalu przy zaoƁeniu
zminimalizowania ryzyka powstania
niedopaty w wyniku cyklicznego
rozliczenia kosztów. Informacja ta
jest istotna przede wszystkim
z punktu widzenia mieszkaşców,
którzy w najbliƁszych miesiŀcach
otrzymajŀ roczne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania wraz z
wymiarem opat czynszowych
uwzglōdniajŀcym nowŀ wysokoŬŃ
zaliczki na centralne ogrzewanie. Na-

leƁy podkreŬliŃ, Ɓe mao kto pamiōta
juƁ o niskich temperaturach odnotowanych na poczŀtku ubiegego roku.
Najzimniejszy od blisko 10 lat okres
zimowo – wiosenny (styczeş – kwiecieş 2021r.) w Toruniu skutkowa
zwiōkszonym zapotrzebowaniem
na ciepo, co w znaczŀcy sposób przeoƁyo siō na wysokoŬŃ kosztów. To
z kolei bōdzie miao istotny wpyw
na poziom nowej zaliczki.
Na szczególnŀ uwagō zasuguje
informacja, Ɓe zawarte przez Spó
dzielniō umowy na dostawō paliwa
gazowego dla budynków, w których
ciepo wytwarzane jest w budynkowej kotowni gazowej oraz dla budynków ze zbiorczym gazomierzem
gwarantujŀ niezmiennoŬŃ cen dostarczonego paliwa gazowego
do koşca 2022r. (wzglōdem cen obowiŀzujŀcych w 2021r.). Dziōki temu
o podwyƁki cen gazu mieszkaşcy
MSM w tym roku jeszcze martwiŃ siō
nie muszŀ.
Od miesiŀca kwietnia, na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego
Zarzŀdu Gospodarki Wodnej w Gdaş
sku, zacznŀ obowiŀzywaŃ nowe
stawki cen i opat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodō i odprowadzania
Ŭcieków obowiŀzujŀcych na terenie
Gminy Miasta Torunia. Dotychczasowa opata za zimnŀ wodō w wysokoŬci 9,22 z/m3 (obowiŀzujŀca
od lipca 2021r.) wzroŬnie do poziomu
9,41 z/m3. Dodatkowo, jak co roku
zgodnie z obowiŀzujŀcym w Spó
dzielni „Regulaminem w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opat za
uƁytkowanie lokali w ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu”, zmianie ulegnŀ równieƁ normy
zuƁycia zimnej i ciepej wody wyliczone na podstawie Ŭredniomiesiōcznego zuƁycia w 2021r.

FELIETON MIESZKAĖCA

Czas z MSM
Przelatyway juƁ klucze ptaków i chyba moƁemy
siō spodziewaŃ szybciej wiosny.
W akcji zimowej cay czas gospodarze, piaskarki
i pugi.
Niedugo zawita wiosna a tym, którym zawitaa
w sercu na Walentynki wszystkiego najlepszego!

FOT. MSM

O dobrŀ formō serc dba MSM proponujŀc towarzyskie
spotkania, wycieczki, zajōcia w klubach.
Warto skorzystaŃ z ofert!

19.01.2022 r. w Klubie „Kameleon”
odbyo siň spotkanie z cyklu „Zimowe zabawy dla dzieci” jako alternatywa dla pókolonii zimowych.
W warsztacie malarskim pt.: „PejzaƁ
zimowy” zorganizowanym przez
Klub ,,Kameleon” ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu
udzia wziōa grupa uczestników

w wieku od 7 do 10 lat. Dzieci podczas
zajōŃ stworzyy kompozycje malarskie – monochromatyczne w technice
akrylowej na papierze.
Do swoich prac mali artyŬci wykorzystali profesjonalne narzōdzia malarskie. Zapoznali siō z nowymi moƁ
liwoŬciami rozwiŀzaş plastycznych.
Niektóre z nich po raz pierwszy maloway szpachelkŀ. W rezultacie po-

wstay ujmujŀce lekkoŬciŀ kompozycje zimowe.
W zwiŀzku z pandemiŀ koronawirusa kolejne wydarzenie zaplanowane na 26.01.br. zostao odwoane.
Cieszymy siō, Ɓe chociaƁ jednŀ z naszych propozycji z okazji ferii zimowych udao siō zrealizowaŃ, a twórcze
spotkanie z dzieŃmi sprawio nam
ogromnŀ radoŬŃ.

Korzystamy zimŀ z ciepa a w caym kraju podwyƁki
ogrzewania wiōc osobom z niskim dochodem
przypominam, Ɓe moƁna zoƁyŃ wniosek o dodatek
mieszkaniowy oraz dodatek osonowy.
Z ciepym pozdrowieniem !
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)
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Krajowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Mieszkaniowego

Kierunki dziaania Polskiego
Towarzystwa Mieszkaniowego w latach 2021–2025
Ocena sytuacji i zmian jakie
nastŀpiy w polskim mieszkalnictwie w okresie od poprzedniego Zjazdu PTM (2017r.) jest
trudna, a jej wyniki nie sŀ jednoznaczne. Jest to tym bardziej istotne, Ɓe na tō dziedzinō patrzeŃ naleƁy uwzglōdniajŀc trendy wieloletnie.
Dwudziestoletni, dobrze udokumentowany, dorobek PTM
upowaƁnia jednak do formuowania wniosków syntetycznych w oparciu o uprzednio
dokonane analizy.

Rozmiary budownictwa
mieszkaniowego w ostatnich
latach stopniowo siō zwiōkszajŀ, zbliƁajŀc siō do szczytowego poziomu z koşca lat 70.
ub. wieku.
W 2020 roku oddano
do uƁytku 220,8 tys. mieszkaş, o 6,5% wiōcej niƁ w roku
poprzednim. Oznacza to wybudowanie 5,8 mieszkania
na 1 tys. ludnoŬci, co jest
wskaƀnikiem przyzwoitym,
zakadajŀc tendencjō wzrostowŀ w nastōpnych latach;
tym bardziej Ɓe w tymƁe 2020
roku wydano 276 tys. pozwoleş na budowō nowych
mieszkaş.
Postōp nie oznacza osiŀ
gniōcia poƁŀdanego dobrostanu mieszkaniowego. Niepokój budzi struktura inwestorska budownictwa miesz-

kaniowego. Ponad 50% (z tendencjŀ zwyƁkowŀ) stanowiŀ
mieszkania budowane przez
deweloperów, a wiōc obarczone wysokŀ marƁŀ zysku –
tym samym przeznaczone dla
25-30% rodzin najlepiej sytuowanych.
Udzia budownictwa spoecznego (komunalne, spó
dzielcze, zakadowe i inne)
systematycznie spada –
w 2020 roku wyniós 1,9% (w
poprzednim roku byo to jeszcze 3,7%). Nadal brak jest
mieszkaş o umiarkowanych
kosztach i czynszach umoƁliwiajŀcych poprawō sytuacji
ludzi Ŭrednio zarabiajŀcych,
a gównie modych rozpoczynajŀcych pracō zawodowŀ.
Praktycznie nie istnieje spoeczny fragment rynku mieszkaniowego, o który przez
wiele lat zabiegaliŬmy.
Brak dugofalowej polityki
mieszkaniowej paşstwa spowodowa utrwalenie wywodzŀcych siō z teorii neoliberalnych dogmatów:
- pierwszego, zakadajŀ
cego, Ɓe „niewidzialna rōka
rynku” jest jedynym i najlepszym sposobem rozwiŀzania
kwestii mieszkaniowej w Polsce;
- drugiego, dowodzŀcego,
Ɓe spoeczeşstwo domaga siō,
w znakomitej wiōkszoŬci, po-

FOT. DOMY SPÓDZIELCZE

Czonkowie PTM przyjōli
Sprawozdania Zarzŀdu Gównego i Gównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego z dziaalnoŬci w latach 2017–2020, omówili propozycje dotyczŀce kierunków dziaania w latach
2021–2025, dokonali zmian
w Statucie Stowarzyszenia,
udzielili absolutorium ustō
pujŀcym wadzom i dokonali
wyboru nowego Zarzŀdu i Komisji Rewizyjnej.
Polskie
Towarzystwo
Mieszkaniowe jest stowarzyszeniem pozarzŀdowym prowadzŀcym dziaalnoŬŃ poƁytku publicznego i posiadajŀcym osobowoŬŃ prawnŀ.
Jest rzecznikiem spraw mieszkalnictwa, proponuje rozwiŀ
zania prawne w tym zakresie
i zabiega o dostōp obywateli
do wasnego mieszkania,
zgodnie z art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
o prowadzenie efektywnej
polityki czynszowej, o waŬciwŀ gospodarkō zasobami
mieszkaniowymi, o rozwój
róƁnych form budownictwa
mieszkaniowego. Towarzystwo dziaa na rzecz ochrony
Ŭrodowiska i kultury w miejscu zamieszkania, rozwoju
i upowszechniania wiedzy
o problemach mieszkalnictwa
i sposobach ich rozwiŀzywania.

FOT. DOMY SPÓDZIELCZE

22 wrzeŧnia 2021 r. W Warszawie odby siň Zjazd Krajowy
Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego.

siadania mieszkaş na wasnoŬŃ.
Na razie jednak kolejne
rozwiŀzania preferowane
przez paşstwo, gównie poprzez sposób finansowania
mieszkalnictwa (kredytowanie) doprowadziy do opanowania rynku przez deweloperów kosztem marginalizacji
wszystkich form budownictwa spoecznego, a przede
wszystkim spódzielczego.
Nie wyciŀgniōto wiōc wniosku z formuowanej m.in.
w naszym Ŭrodowisku tezy, iƁ
mieszkanie w ustroju kapitalistycznym co prawda teƁ jest
towarem, ale towarem specyficznym, o szczególnym znaczeniu spoecznym i gospodarczym, a jego uzyskanie
(niekoniecznie na wasnoŬŃ)
przez znacznŀ czōŬŃ spoeczeşstwa wymaga wsparcia,
co jest szczególnie istotne
w polityce spoecznej.
Obserwujemy takƁe narastajŀcŀ tendencjō do traktowania mieszkaş jako jednej
z niewielu sensownych lokat
kapitau i przedmiotu obrotu
spekulacyjnego. Plany i programy kolejnych ekip rzŀdzŀ
cych,, prezentowane z rozmachem w toku kampanii wyborczych, dotyczŀ fragmentów obszaru mieszkalnictwa,
pozostajŀ z reguy na papierze
– nie rozlicza siō efektów – pokrywajŀc to nowymi zamierzeniami. W rezultacie ortodoksyjnie potraktowany „rynek mieszkaniowy” kszta
tuje rzeczywistoŬŃ w sposób
odbiegajŀcy od potrzeb spoecznych.
Oceniajŀc aktualnŀ sytuacjō w mieszkalnictwie, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe uznaje, Ɓe cele statutowe sformuowane w Statucie PTM i okreŬlone w Deklaracji Programowej dalekie sŀ
od realizacji. Wiōcej, moƁna
zaryzykowaŃ konstatacjō, Ɓe
niektóre z nich w trzydziestoletnim okresie transformacji
rozwiŀzywane sŀ w kierunku
przeciwnym do naszych propozycji. Do takich naleƁŀ np.:
- dezintegracja organizacji,
które walczyy o rozwój
mieszkalnictwa;
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- likwidacja Ŭrodowisk naukowych zajmujŀcych siō tym
obszarem;
- zmniejszenie rangi i znaczenia planowania przestrzennego.
Katalog ten moƁna by rozszerzaŃ; jednak juƁ te kwestie
wskazujŀ na potrzebō istnienia stowarzyszenia, które bō
dzie bronio interesów szeroko rozumianego mieszkalnictwa.
Byoby bōdem, gdyby,
ulegajŀc presji bieƁŀcych kopotów organizacyjnych i finansowych, dopuŬciŃ do likwidacji jednego z ostatnich
filarów spoecznego systemu
mieszkaniowego i tym samym zaprzepaŬciŃ ponad

dwudziestoletni dorobek.
Dlatego teƁ Krajowy Zjazd obradujŀcy we wrzeŬniu 2021
roku zaleca, by, nie rezygnujŀc z zadaş perspektywicznych, okreŬlonych w Statucie
i Deklaracji Programowej
PTM, w najbliƁszej kadencji
skoncentrowaŃ siō na:
1. Umocnieniu organizacyjnym i finansowym PTM,
gównie poprzez poszerzenie
bazy czonkowskiej i zainteresowanie dziaalnoŬciŀ Stowarzyszenia wiōkszej liczby
czonków wspierajŀcych.
2. Dalszej obronie spó
dzielni
mieszkaniowych
przed legislacyjnŀ destrukcjŀ.
Dziaaniach na rzecz umacniania potencjau spódzielni

i ich roli w budownictwie
mieszkaniowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
a) popularyzowanie dorobku ideowego i materialnego najstarszych spódzielni,
b) wdraƁanie nowoczesnych, energooszczōdnych
technologii w budownictwie
i gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
3. Przekonywaniu, Ɓe Paş
stwo powinno doprowadziŃ
do takich regulacji rynku
mieszkaniowego, które pozwolŀ na wspóistnienie
trzech segmentów budownictwa mieszkaniowego:
a) segmentu deweloperskiego dla rodzin najlepiej sytuowanych,

b) segmentu spoecznego
obejmujŀcego m.in. spódzielnie, budownictwo komunalne, zakadowe, TBS-y – dla
rodzin niemajŀcych moƁliwoŬci usytuowania siō w segmencie deweloperskim. Ten
segment powinien byŃ wspierany przez paşstwo;
c) segmentu socjalnego realizowanego gównie przez
samorzŀdy dla osób i rodzin
w najtrudniejszych sytuacjach Ɓyciowych.
4. Przekonywaniu rzŀdzŀ
cych, Ɓe wsparcie mieszkalnictwa (budownictwa mieszkaniowego) nie jest nakadem
na konsumpcjō – sŀ to nakady inwestycyjne z opóƀ
nionym terminem zwrotu.

FOT. JACEK SMARZ

FOT. SAWOMIR KOWALSKI_
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Przy czym „dach nad gowŀ”
moƁe byŃ skutecznym elementem polityki demograficznej.
Zatwierdzono na ZjeŻdzie Krajowym
Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego 22 wrzeŧnia 2021
roku.

Skad ZarzĻdu Gównego
Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego wybranego
przez Zjazd Krajowy PTM
w dniu 22.09.202 lr. po ukonstytuowaniu siň:
1. Zbigniew Janowski - prezes
2. Grzegorz Jakubiec - wiceprezes

3. Jacek Kopik-Nagowski wiceprezes
4. Grzegorz Okoşski - sekretarz generalny
5. Piotr Makohin - czonek
6. Marek Mynarczyk czonek
7. Jerzy PraƁuch - czonek
8. Tadeusz Stachowski czonek

Skad Gównej Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu
siň:
1. Zbigniew Olejniczak przewodniczŀcy
2. Sawomir Osişski – wiceprzewodniczŀcy
3. Zbigniew Gotfalski - sekretarz.
Ķródo: Domy Spódzielcze

LUTY
ĢRODA,
2022
22 GRUDNIA 2021
NOWOĢCI DZIENNIK TORUĖSKI
naszesprawy@toruntv.pl

05

06

ĢRODA, 22 GRUDNIA
LUTY 2022
2021
NOWOĢCI
naszesprawy@toruntv.pl
DZIENNIK TORUĖSKI

LUTY
2022
ĢRODA,
22 GRUDNIA 2021
naszesprawy@toruntv.pl
NOWOĢCI DZIENNIK TORUĖSKI

07

MSM oraz klub ,Sobótka” zapraszajĻ na

MSM i Klub „Sobótka”
zapraszajĻ na film biograficzny

Wieczór hiszpaŚski - cztery struny ŧwiata

Gierek
02.02.2022 r. /ŧroda/ Cinema City
(godzina popoudniowa), bilety: 13,50z

26.02.2022 r. /sobota/ godz. 18.00

Film przedstawia historiō Ɓycia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980.
Edward Gierek to w zbiorowej pamiōci Polaków jedna z najwaƁniejszych postaci XX wieku.
Przy pisaniu scenariusza twórcy filmu inspiracjō czerpali z wyjŀtkowych ƀróde: relacji bankiera poƁyczajŀcego pieniŀdze krajom bloku
wschodniego, opowieŬci sekretarza, który obserwowa czasy gierkowskie ze Ŭrodka aparatu
wadzy, oraz ze wspomnieş doradcy, który pomaga Gierkowi zmieniaŃ i modernizowaŃ polskŀ gospodarkō. Producent filmu Heatcliff Janusz Iwanowski prawie 30 lat gromadzi informacje, które pomogy scenarzystom nadaŃ
ostateczny ksztat filmowej historii.

CKK Jordanki, bilety: 30 z
- W programie m.in.: M. de Falla - Taniec hiszpaşski z opery La vida breve; J.
Rodrigo - Concierto Andaluz (toruşska
premiera); E. Chabrier – Espana; N. Rimski-Korsakow - Kaprys hiszpaşski op. 34;
M. de Falla - II Suita z baletu Trójgraniasty
kapelusz.

Obsada: Micha Koterski ,Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Rafa Zawierucha, Ma
gorzata KoƁuchowska, Agnieszka Wiōdocha,
Damian Bajorek, Ewa Ziōtek.

Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 62 308 72, 697 70 70 86.
*Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu lub odwoania wydarzenia

Wiōcej informacji i zapisy
w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 62 38 72, 697 70 70 86

FOT. MATERIAY PRASOWE

FOT. PIOTR KRZYķANOWSKI

Wystŀpiŀ: Erlendis Quartet - kwartet
gitarowy w skadzie: Anna ChorŀƁyczewska, Adrian Furmankiewicz, Wojciech Jurkiewicz, Karol Mruk, Toruşska Orkiestra
Symfoniczna, Przemysaw Neumann –
dyrygent, Gabriela Uanowska - prowadzenie

MSM i Klub „Kameleon”
zapraszajĻ na dwudniowĻ wycieczkň

MSM i Klub „Kameleon”
zapraszajĻ na wycieczkň do

Kaszuby i Hel

Iwonicza Zdroju - sanatorium „Pod JodĻ”

18.06 - 19.06.2022 r.
Cena: 490 z / osoba

04.09 - 10.09.2022 r.
Cena: 1390 z /osoba

W programie: Szymbark (Centrum Edukacji) Dom postawiony na gowie, najduƁsza deska
Ŭwiata, Dom Sybiraka, bunkier Gryfa Pomorskiego, WieƁyca (najwyƁsze wzniesienie Pomorza), Wadysawowo (Aleja Gwiazd), Pówysep
Helski (Fokarium, Muzeum Obrony WybrzeƁa).

W cenie: zakwaterowanie (6 noclegów
w pokojach 2-osobowych); 3 posiki dziennie; 3 kŀpiele w basenie lub 3 kŀpiele wirowo-bŀbelkowe w jacuzzi; 2 kŀpiele pere
kowe; 3 seanse w jaskini solnej; 2 seanse
aromaterapii z muzykoterapiŀ – „pachnŀcy
relaks”; codzienna oczyszczajŀca kuracja
pitnymi wodami leczniczymi w Pijalni Wód
Mineralnych; opieka lekarsko-pielōgniarska; kupon rabatowy upowaƁniajŀcy
do skorzystania z 20 proc. upustu na wybrane zabiegi kosmetyczno-pielōgnacyjne;
przejazd na trasie Toruş -> Iwonicz - Zdrój > Toruş; ubezpieczenie od NNW.

Zapewniamy: przejazd na trasie, nocleg w pokoju 2 – osobowym, wyƁywienie (1x Ŭniadanie, 1
x obiadokolacja z deserem), opiekō pilota wycieczek, wieczorek taneczny, ubezpieczenie
od NNW

FOT. ARCHIWUM

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

FOT. K.PIK

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

BliƁsze informacje i zapisy 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.
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RADCA PRAWNY RADZI

Kodeks rodzinny i opiekuŚczy a rozwód cz. III
Kontynuujŀc tematykō rozwodu w niniejszym artykule
przedstawione zostanŀ dalsze regulacje ustawy z dnia 25
lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuşczy (Dz.U.2020.
1359 – tekst jednolity).
Zgodnie z art. 59 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuşczego (k.r.
i o.) w ciŀgu trzech miesiōcy
od chwili uprawomocnienia siō
orzeczenia rozwodu maƁonek
rozwiedziony, który wskutek zawarcia maƁeşstwa zmieni
swoje dotychczasowe nazwisko,
moƁe przez oŬwiadczenie zoƁone przed kierownikiem
urzōdu stanu cywilnego lub konsulem powróciŃ do nazwiska,
które nosi przed zawarciem
maƁeşstwa. OŬwiadczenie ma

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

Ɓonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosi
przed zawarciem maƁeşstwa
musi byŃ zoƁone osobiŬcie

przed kierownikiem Urzōdu
Stanu Cywilnego (art. 59 k.r.o.) –
wyrok Sŀdu NajwyƁszego z dnia
21.03. 1996 roku (III ARN 78/95).

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)

Jak stanowi art. 60 k.r. i o.
maƁonek rozwiedziony, który
nie zosta uznany za wyŀcznie
winnego rozkadu poƁycia
i który znajduje siō w niedostatku, moƁe ƁŀdaŃ od drugiego
maƁonka rozwiedzionego dostarczania Ŭrodków utrzymania
w zakresie odpowiadajŀcym
usprawiedliwionym potrzebom
uprawnionego oraz moƁliwoŬciom zarobkowym i majŀtkowym zobowiŀzanego. JeƁeli jeden z maƁonków zosta uznany
za wyŀcznie winnego rozkadu
poƁycia, a rozwód pociŀga
za sobŀ istotne pogorszenie sytuacji materialnej maƁonka niewinnego, sŀd na Ɓŀdanie ma
Ɓonka niewinnego moƁe orzec,
Ɓe maƁonek wyŀcznie winny
obowiŀzany jest przyczyniaŃ siō
w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych

potrzeb maƁonka niewinnego,
chociaƁby ten nie znajdowa siō
w niedostatku.
Warto takƁe podkreŬliŃ, iƁ
w przypadku zasŀdzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.,
zarówno w sprawie rozwodowej, jak i po orzeczeniu rozwodu,
istnieje moƁliwoŬŃ zmiany
orzeczenia w oparciu o treŬŃ
art. 138 k.r.o. W uzasadnieniu
wyroku z 3.10.2000 r., I CKN
945/00, LEX nr 52457, SN podkreŬli, Ɓe zmiana stanu faktycznego, na podstawie którego
przyznano alimenty rozwiedzionemu maƁonkowi, wymaga
skorygowania orzeczenia lub
umowy. Sŀd powinien jednak
pamiōtaŃ o tzw. prekluzji materiau zebranego w sprawach poprzednich bōdŀcego podstawŀ
tamtych orzeczeş celem unikniōcia oparcia nowego orzecze-

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

ODCZYTY WODOMIERZY „KERAM”
tel. 56 654 08 94

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

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

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

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

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

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

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

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

nia o te same okolicznoŬci faktyczne, które legy u podstaw poprzedniej decyzji (Fras Mariusz
(red.), Habdas Magdalena (red.),
Kodeks rodzinny i opiekuşczy.
Komentarz, Opublikowano:
WKP 2021).
Co waƁne, obowiŀzek dostarczania Ŭrodków utrzymania
maƁonkowi rozwiedzionemu
wygasa w razie zawarcia przez
tego maƁonka nowego maƁeş
stwa. JednakƁe gdy zobowiŀzanym jest maƁonek rozwiedziony, który nie zosta uznany
za winnego rozkadu poƁycia,
obowiŀzek ten wygasa takƁe
z upywem piōciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba Ɓe ze
wzglōdu na wyjŀtkowe okolicznoŬci sŀd, na Ɓŀdanie uprawnionego, przeduƁy wymieniony
termin piōcioletni (art. 60 §3 k.r.
i o.).
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Redaktor Naczelny: Marek Zaborski
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