
Remont ten finansowany jest w ca−
łości z funduszu remontowego spół−
dzielni (nieruchomości nr I), a nie –
jak niektóre osoby rozpowiadają –
z kredytu zaciągniętego przez Zarząd
Spółdzielni.

Równocześnie na parkingu wprowa−
dzona zostanie zmiana organizacji ru−
chu. Między innymi obowiązywać bę−
dzie zakaz parkowania na środku jez−
dni (parkować się będzie prostopadle
do osi jezdni, tylko po lewej i prawej
stronie, zgodnie z oznakowaniem, co
pozwoli uzyskać dodatkowych 16
miejsc parkingowych), ustawione zo−
staną znaki drogowe „strefa ruchu”. Co
one oznaczają? Głównie to, że na tere−
nie oznaczonym obowiązywać będą ta−
kie same zasady ruchu jak na drogach
publicznych. Rozumiemy, że na na−
szym osiedlu jest problem z zaparko−
waniem samochodów, których stale
przybywa, ale Państwa bezpieczeństwo
jest ważniejsze. Ponadto musimy wy−
wiązywać się z nałożonych przez orga−
ny kontrolujące decyzji. W „Naszych
Sprawach” informowaliśmy Państwa

kilkakrotnie o decyzji Komendy Miej−
skiej PSPoż. w Tychach z 2004 roku
nakazującej spółdzielni wyegzekwo−
wanie na stałe zakazu parkowania sa−
mochodów na drogach pożarowych

znajdujących się m. in. obok budynków
przy:

al. Marsz. Piłsudskiego 28 – 36,
al. Marsz. Piłsudskiego 40 – 46,
al. Marsz. Piłsudskiego 52 – 56,
al. Marsz. Piłsudskiego 62 – 66,
Mimo naszych apeli niektóre osoby

nagminnie na nich parkują nie stosując
się do ustawionych znaków drogowych.
Otrzymywaliśmy również wiele skarg

ze strony mieszkańców z niższych kon−
dygnacji o wyegzekwowaniu zakazu
parkowania samochodów pod oknami
ich mieszkań ze względu na hałas, kurz
i spaliny dostające się do mieszkań oraz
braku możliwości wietrzenia mieszka−
nia. Dlatego z powyższych powodów
podjęliśmy decyzję o oznaczeniu par−
kingu znakami „strefy ruchu”. 

Dokończenie na str. 2
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Parkingi i znaki „strefa ruchu”

Wiosenne ożywienie
Na zlecenie SM „Teresa” od 5 marca firma NOVUM INVEST SILESIA z Katowic przystąpiła do remontu nawie−
rzchni parkingu przy al. Marsz. Piłsudskiego 28 – 62. Zakończenie robót przewiduje się do dnia 30 kwietnia
2012 roku. Jednocześnie wykonawca ten wybuduje dodatkowe miejsca postojowe między budynkami przy al.
Marszałka Piłsudskiego 40 a 52, gdzie dodatkowo parkować będzie ok. 30 samochodów. W związku z robo−
tami bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei i pokoju
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
z radosnym 

"
Alleluja"

życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd, 
Pracownicy
SM TERESA 

Przebudowa parkingu przy al. Marszałka Piłsudskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych.

Remont i budowa parkingu przy ul. Turkusowej.
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W I kwartale 2012 roku Rada Nadzorcza:
odbyła 3 posiedzenia plenarne (16 stycznia, 20

lutego i 19 marca),
podjęła 7 uchwał,
przeprowadziła jedną rozmowy z członkiem

spółdzielni w temacie zgłoszonym przez zaintere−
sowaną osobę,

odbyła 16 stycznia spotkanie z radnym miasta
Tychy Jakubem Chełstowskim w szeregu tematów
ważnych dla naszych członków i mieszkańców SM
„Teresa”.

W okresie tym Rada Nadzorcza zajmowała się
m. in. następującymi zagadnieniami:

analizą i przygotowaniem odpowiedzi na pisma
członków spółdzielni kierowanych do Rady,

przeprowadzaniem rozmów z dłużnikami i ana−
lizą zadłużenia oraz windykacją należności za opła−
ty włącznie z analizą składanych deklaracji spłaty
zadłużenia,

rozpatrzeniem sprawozdania z działalności Za−
rządu w czwartym kwartale 2011 roku,

stanem instalacji AZART oraz możliwości do−
stosowania do odbioru telewizji cyfrowej,

zmianami do Regulaminu w sprawie zasad uży−
wania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad po−
rządku domowego i współżycia mieszkańców,

realizacją przeglądów gwarancyjnych za IV
kwartał 2011 roku, który będzie kontynuowany po
każdym kwartale,

realizacją planu remontów przyjętego na 2012
rok po każdym miesiącu,

zmianami do treści Regulaminu ustalania i rozli−
czania kosztów gospodarki zasobami mieszkanio−
wymi,

zmianami do treści Regulaminu przetargu na
ustanowienie odrębnej własności lokalu,

analizą harmonogramów przetargów przewidy−
wanych do realizacji w poszczególnych kwartałach,

postępem prac remontowych ul. Turkusowej,
analizą i zatwierdzaniem protokołów z posiedzeń

Komisji problemowych Rady (rewizyjna, techni−
czna, gzm),

analizą windykacji opłat za lokale użytkowe
w 2011 roku,

oceną wprowadzenia zdalnego odczytu wodo−
mierzy,

analizą zużycia energii elektrycznej, co, wody, c.
c. w. w zasobach SM „Teresa” za 2011 rok,

oceną wniosku Zarządu w zakresie wydzierża−
wienia terenu pod sklep ogólno−spożywczy,

oceną materiału Zarządu w zakresie wykorzysta−
nia pomieszczeń wspólnego użytkowania w zaso−
bach SM „Teresa”,

oceną wykonania planu rzeczowo−finansowego,
planu remontów oraz działalności społeczno−wy−
chowawczej za 2011 rok,

podziałem członków spółdzielni na dwie części
Walnego Zgromadzenia. 

Komisje Rady Nadzorczej odbyły od jednego do
trzech posiedzeń, na których omawiano tematy uję−
te w planach pracy na I półrocze 2012 roku. Człon−
kowie Komisji Technicznej brali czynny udział
w postępowaniach przetargowych oraz odbiorach
technicznych wykonanych remontów. Prezydium
Rady wspólnie z przewodniczącymi komisji prob−
lemowych odbyło trzy posiedzenia, na których
omawiano ważniejsze tematy oraz ustalano plany
posiedzeń Rady Nadzorczej w poszczególnych
miesiącach. (WK)

W tym roku przystępujemy do do−
stosowywania instalacji AZART do
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
Telewizja cyfrowa została w Polsce
uruchomiona 30 września 2010 roku
i do 31 lipca 2013 roku ma całkowicie
zastąpić telewizję analogową. Dostępna
ona będzie w trzech multipleksach
DVB−T. W multipleksie MUX−1 znaj−
dą się następujące programy telewizyj−
ne: TVP1, TVP2, TVP Info, Eska TV
(muzyczny), Polo TV, ATM Rozrywka
TV (rozrywkowy), TTV (społeczny).
Programy Telewizji Polskiej będą
obecne na tym multipleksie tylko do
czasu uruchomienia multipleksu
3 i osiągnięcia przez niego pełnego za−
sięgu. Później zwolnione kanały zosta−
ną przeznaczone dla innych nadawców.
Multipleks MUX−2 zostanie oddany dla

nadawców komercyjnych i znajdą się
w nim następujące programy TVN,
TVN 7, Polsat, Polsat Sport News,
TV4, TV6 i TV Puls. Jeżeli chodzi
o multipleks MUX−3, to przeznaczony
on jest dla Telewizji Polskiej i nadawa−
ne z niego będą takie programy jak:
TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura,
TVP Historia i TVP Polonia. Informu−
jemy, że do odbioru sygnału cyfrowego
przy „starych” odbiornikach TV nie−
zbędny jest dekoder DVB−T MPEG−4
(zewnętrzna przystawka do telewizora).
Osoby posiadające takie odbiorniki TV
muszą zakupić dekodery we własnym
zakresie. W przypadku zakupu nowych
telewizorów należy zwracać uwagę,

aby posiadały one już fabrycznie wbu−
dowany ww. dekoder.

Ponadto informujemy, że w ostat−
nich dniach pojawiły się w budyn−
kach osoby, które oferują sprzedaż
takich dekoderów. Osoby te nie
działają ani w imieniu, ani za zgodą
spółdzielni! W związku z tym apelu−
jemy o rozwagę przy ewentualnym
zakupie, podpisywaniu umów itp. 

O tym, w których budynkach insta−
lacja AZART zostanie przystosowana
do odbioru telewizji cyfrowej, bę−
dziemy informować Państwa poprzez
komunikaty wywieszane na tablicach
ogłoszeń w klatkach schodowych.

Więcej informacji na temat wpro−
wadzenia sygnału cyfrowego można
szukać na stronie internetowej Krajo−
wej Rady Radiofonii i Telewizji.

AZART cyfrowy

Prowizję od wpłat
gotówkowych 
zapłaci lokator

Od 1 maja mieszkańcy, którzy
w agencji lub oddziale PKO BP bę−
dą dokonywać wpłat gotówkowych
na konto PKO BP nr 64 1020 2528
0000 202 0014 7801 z tytułu opłat za
korzystanie z lokalu mieszkalnego
oraz innych rozliczeń ze spółdziel−
nią będą płacić prowizję.

Dotychczas wpłacający nie ui−
szczał żadnej prowizji od dokonywa−
nej wpłaty, gdyż tym kosztem bank
obciążał spółdzielnię. 

Wpłaty gotówkowe w agencjach
lub oddziałach PKO BP – w stosun−
ku do ogółu wnoszonych wpłat na
konto naszej spółdzielni – wynoszą
średnio 32%. Koszty prowizji, który−
mi jest obciążana spółdzielnia, obec−
nie pokrywają wszyscy lokatorzy,
nawet ci, którzy dokonują wpłat
w innej formie płatności (przez inter−
net, zlecenia stałe, w innych bankach
itp.). Powyższa zmiana pozwoli na
zmniejszenie kosztów eksploatacyj−
nych i tym samym będzie miała
wpływ na wysokość stawki eksploa−
tacyjnej.

Informację o zmianach w opłatach
gotówkowych otrzymacie Państwo
w kopercie razem z rozliczeniem za
wodę.

Przypominamy, że termin płatno−
ści za korzystanie z lokalu mie−
szkalnego przypada na 26. dzień
każdego miesiąca (za dzień zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu gotów−
ki na konto wierzyciela czyli SM
„Teresa”). (SK)

Gratulujemy!
Miło nam poinfor−
mować, że w paź−
dzierniku 2011 roku
pan Wiesław Gnyla,
współwłaściciel fir−
my Elektromecha−
nika Dźwigowa
„ELMED” z siedzi−
bą w Tychach, jako
jedyny z Tychów
(i jeden z kilkuna−
stu w województwie)
został wyróżniony
dyplomem oraz oko−
licznościowym me−
dalem z okazji 100
– lecia powstania
Urzędu Dozoru Te−
chnicznego. Firma
„ELMED” od lat
prowadzi naprawy
i stałą konserwację
dźwigów osobowych
w zasobach naszej
spółdzielni. 

Wiosenne ożywienie
Dokończenie ze str. 1

W związku z tym przypominamy,
że kto będzie m. in. prowadził pojazd
pod wpływem alkoholu lub bez doku−
mentów, źle zaparkuje lub przekroczy
dozwoloną prędkość, złamie zakazy
wjazdu może zostać ukarany przez
służby porządkowe. 

W świetle powyższych wyjaśnień
uprzejmie prosimy wszystkich, któ−
rzy parkują samochody na drogach
pożarowych, trawnikach lub w in−
nych miejscach niedozwolonych, aby
tego już nie czyniły, gdyż może spot−
kać ich przykra niespodzianka w po−
staci mandatu i punktów karnych.

Korzystając z okazji chcielibyśmy
poinformować również, że remont ul.
Turkusowej wraz z budową parkingu
jest wykonywany na zlecenie MZUiM
w Tychach. Środki finansowe pocho−
dzą z budżetu Miasta Tychy i nie ob−
ciążają spółdzielni. Według naszych
informacji termin zakończenia robót
ustalono na 31 maja 2012 roku. 
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Zużycie ciepła na potrzeby central−
nego ogrzewania w 2011 roku wyno−
siło 53 687,12 GJ i było niższe od
zużycia:

2010 roku, które wynosiło 61
741,79 GJ,

2009 roku, które wynosiło 56
542,43 GJ. 

Analizując średnie zużycie ciepła
do ogrzania 1m2 powierzchni w bu−
dynkach mieszkalnych w ciągu 2011
r. wynika, że mieści się ono w grani−
cach od 0,43 GJ/m2 rok do 0,65
GJ/m2. Średnio mniejsze zużycie
energii na ogrzanie 1m2 powierzchni
jest w budynkach wysokich i dużych,
gdzie powierzchnia ciągów komuni−
kacyjnych jest mniejsza w przelicze−
niu na 1 m2 powierzchni mieszkań.
Ponadto budynki te charakteryzują
się tym, że powierzchnia przegród ze−
wnętrznych odpowiedzialnych za
straty ciepła w przeliczeniu na 1 m2

powierzchni mieszkań jest mniejsza.
Również analizując wyniki można

stwierdzić, że zużycie ciepła w roku
2011 spadło w stosunku do 2010 r.
o 13%. Jest to spowodowane wyższy−
mi temperaturami zewnętrznymi
w roku 2011 w porównaniu z 2010 r.
Temperatury zewnętrzne w latach
2009 i 2011 są porównywalne i dlate−
go bardziej miarodajne jest porówna−
nie zużycia ciepła na cele grzewcze
w roku 2011 z rokiem 2009 (patrz
tabela nr 1). Z tego porównania wy−
nika, że pomimo większej liczby dni,
w których ciepło było dostarczane do
lokali, zużycie energii cieplnej spadło
o 5%.

Ponadto od 01.01.2011 roku
zmniejszono moc zamówioną w 13
budynkach mieszkalnych oraz pawi−
lonie. Łącznie zmniejszono moc za−
mówioną o 0,402 MW.

Nadmieniamy, że zużycie ciepła
dla podobnych budynków jest róż−
ne z uwagi na indywidualne potrze−
by i przyzwyczajenia osób mieszka−
jących w tych budynkach.

Analizując wyniki przedstawione
w tej tabeli należy stwierdzić, że w la−
tach 2009 i 2010 ciepło było dostar−
czane do mieszkań przez 212 dni. Na−
tomiast w 2011 roku „dni grzania”
było 217. 

Działania Zarządu Spółdzielni
w 2011 roku zmierzające do zwięk−
szenia oszczędności energii cieplnej
na cele grzewcze dały efekt pozyty−
wny. Działania te, to między innymi: 

1. wymiana okienek piwnicznych
w budynkach, 

2. dbałość o ograniczenie strat
ciepła przez zamykanie okienek pi−
wnicznych i dbałość o sprawność sa−
mozamykaczy do drzwi wejścio−
wych,

3. nadzór nad wymianą przez mie−
szkańców grzejników (pilnowanie,
aby były zabudowywane grzejniki o
odpowiednich parametrach), 

4. uzupełnianie na bieżąco izolacji
cieplnej na instalacjach,

5. wyrywkowa kontrola nastaw
wstępnych zaworów termostaty−
cznych,

6. monitoring parametrów pracy
węzłów cieplnych. 

W tabeli nr 2 prezentujemy orienta−
cyjne wyniki oszczędności ciepła, które
można osiągnąć po zastosowaniu dzia−
łań termomodernizacyjnych w budynku.

W celu dalszego zmniejszania zu−
życia energii cieplnej na cele grzew−
cze należy dbać o:

a) ograniczenie strat ciepła poprzez
m. in.:

docieplenie ścian piwnic i stropów
nad nimi,

wymianę stolarki okiennej w mie−
szkaniach na bardziej szczelną, 

montaż ekranów zagrzejnikowych,
które ograniczają do minimum ilość ener−
gii oddawanej ścianie za grzejnikiem,

uszczelnienie istniejącej drewnia−
nej stolarki okiennej w mieszkaniach
oraz zastosowanie żaluzji lub rolet
zewnętrznych,

b) właściwą regulację instalacji c.
o. (nastawy wstępne zaworów termo−
statycznych),

c) usprawnienie wentylacji w po−
mieszczeniach poprzez zastosowanie
nawiewników powietrza,

d) płukanie chemiczne instalacji
wewnętrznej,

e) podnoszenie świadomości mie−
szkańców na temat racjonalnego zu−
żywania energii cieplnej.

Również efekty oszczędnościowe
można uzyskać, jak pokazuje prak−
tyka, przez wprowadzenie podziel−
ników kosztów ogrzewania. Pra−
widłowo funkcjonujący system roz−
liczeń, uzależniony od faktycznego
zużycia ciepła przez konkretnego
mieszkańca zachęca do oszczędno−
ści energii, a w konsekwencji do
ograniczenia zużycia ciepła. Nad−
mienić tutaj należy, że wprowadze−
nie podzielników:

powinno być poprzedzone szero−
ką akcją informacyjną dla mie−
szkańców,

może doprowadzić do degradacji
lokali mieszkalnych (powstanie pleś−
ni w mieszkaniach z powodu nad−
miernej wilgoci i braku wietrzenia
oraz nadmiernej oszczędności ciep−
ła),

może spowodować konflikt mię−
dzy mieszkańcami a Spółdzielnią
z tytułu rozliczeń.

O innych sposobach oszczędzania
ciepła pisaliśmy w „Naszych Spra−
wach” jesienią ubiegłego roku. Pono−
wnie o nich przypomnimy przed roz−
poczęciem sezonu grzewczego 2012/
2013. (ZJ)

Analiza ciepła
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Teresa” przedsta−
wia fragmenty analizy zużycia ciepła na potrzeby cen−
tralnego ogrzewania w 2011 roku. Analizą objęto lata
2009, 2010 i 2011. Skupiono się w niej głównie na
przeanalizowaniu zużyciu ciepła dla całych zasobów
spółdzielni.

Tabela nr 1. Wykaz średniomiesięcznych temperatur i ilości „dni grzania” w poszczególnych latach

Tabela nr 2. Efekty oszczędzania energii

Źródło: dr inż. M. Robakiewicz, dr inż. A. Panek „Termomodernizacja budynku”, Narodowa Agencja Poszanowania
Energii S. A.
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SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

32−217−45−91 
32−217−12−07

ROZLICZENIA 
z tytułu opłat lokalowych, wkładów,

dodatków mieszkaniowych
poniedziałek − 9.00−17.00
wtorek, środa, czwartek − 11.00−15.00

DYŻURY
ZARZĄDU

w poniedziałki, w godz. 15.00−17.00

POLICJA 997
32−325−62−00

STRAŻ MIEJSKA 986
32−780−09−75

STRAŻ POŻARNA 998
32−227−20−11
POGOTOWIA:

RATUNKOWE 999
32−327−49−99

ENERGETYCZNE 991
32−226−21−31

GAZOWE 992
32−227−41−14

WOD−KAN. 994
32−227−40−31

PEC
32−219−56−81

DYŻUR AWARYJNY
całodobowy 32−217−45−91

668−740−483
TELEFONAWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

O montażu 
nakładek radiowych

W lutym br. Rada Nadzorcza i Za−
rząd Spółdzielni podjęli decyzję o za−
kupie nakładek radiowych firmy
APATOR POWOGAZ Poznań do
zdalnego odczytu wodomierzy mie−
szkaniowych. Jednocześnie zostaną
wymienione wszystkie „stare” wodo−
mierze. Na wodomierzach, które zo−
stały wymienione w ramach gwaran−
cji, zostaną zamontowane tylko na−
kładki radiowe. Od razu chcielibyś−
my Państwa poinformować, że mie−
szkańcy nie będą ponosić kosztów
obecnej wymiany wodomierzy
(poza niektórymi osobami). Pokry−
wać będą tylko koszt zakupu nakładki
radiowej. Opłata miesięczna za zakup
jednej nakładki kształtować się będzie
w wysokości ok. 1,65 zł. Opłaty te
zostaną wprowadzone w terminie
późniejszym, o czym poinformuje−
my w odrębnych zawiadomieniach

Korzyści z wprowadzenia systemu
radiowego to:

1. równoczesność przeprowadza−
nia odczytów wodomierzy mieszka−
niowych i wodomierza głównego
w budynku,

2. brak konieczności wchodzenia
do poszczególnych lokali w celu
przeprowadzenia odczytów wodo−
mierzy. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku nieobecności użytko−
wnika lokalu lub utrudnionego dostę−
pu do wodomierza,

3. szybkość odczytu wodomierzy
mieszkaniowych – podczas prezenta−
cji w GSM „Sośnica” odczytano po−

nad 1,2 tys. wodomierzy mieszkanio−
wych w czasie ok. 1 godziny,

4. możliwość przeprowadzania od−
czytów kontrolnych w dowolnym
dniu i czasie, a tym samym możli−
wość monitorowania pracy wodomie−
rzy mieszkaniowych,

5. przy dokonywaniu odczytu ist−
nieje bezpośrednia możliwość stwier−
dzenia ingerencji w wodomierz mie−
szkaniowy i dokładne określenie
w którym mieszkaniu miała ona miej−
sce, np.:

a) zatrzymanie wodomierza (za−
blokowanie wirnika),

b) przepływ wsteczny (zamonto−
wanie wodomierza niezgodnie z kie−
runkiem przepływu wody,

c) oddziaływanie na wodomierz
magnesem neodymowym,

d) demontaż nakładki radiowej,
e) oraz inne przypadki, o których

nie jest wskazane informować niektó−
rych nieuczciwych odbiorców wody.

Wszystkie te ingerencje mogą zo−
stać stwierdzone bez wchodzenia do
mieszkania.

6. skrócenie okresu rozliczenia wo−
dy poprzez wprowadzanie odczytów
z konwertera bezpośrednio do kom−
putera (bez ręcznego wprowadzania
stanów wodomierzy),

7. mniejsze koszty odczytu,
8. oszczędność czasu,
9. eliminacja błędów związanych

z manualnym odczytem wodomierza
przez konserwatora oraz przy wprowa−
dzaniu stanów z listy do komputera. 

Międzynarodowy
Rok 
Spółdzielczości

Organizacja Narodów Zjednoczo−
nych proklamowała rok 2012 Mię−
dzynarodowym Rokiem Spółdziel−
czości.

Rezolucja w tej kwestii przyjęta
została przez 64. Sesję Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych
18 grudnia 2009 roku. Dokument ten
wzywa rządy, instytucje międzynaro−
dowe, spółdzielnie i wszystkie inne
zainteresowane strony do wspierania
rozwoju i wzrostu spółdzielni na ca−
łym świecie. Rezolucja podkreśla ró−
wnież konieczność budowy lepszej
świadomości na temat spółdzielczo−
ści i proponuje rządom państw człon−
kowskich by dokonały przeglądu
swojego ustawodawstwa dotyczące−
go spółdzielni, by upewnić się, czy
gwarantuje ono spółdzielniom możli−
wości wzrostu i trwałości.

Organizacja Narodów Zjednoczo−
nych przyjęła symbol graficzny
Międzynarodowego Roku Spół−
dzielczości 2012: 

Symbol ten odwołuje się do de−
finicji spółdzielni jako samorzą−
dnych zrzeszeń osób, dobrowolnie
połączonych aby zrealizować swo−
je wspólne potrzeby i aspiracje
ekonomiczne, społeczne i kultural−
ne poprzez współposiadane i de−
mokratycznie zarządzane przedsię−
biorstwo.

Logo nawiązuje do hasła MRS
2012 „Spółdzielnie budują lepszy
świat”: siedem umieszczonych na
nim osób wspólnie stara się dźwig−
nąć do góry i podtrzymać sześcian
symbolizujący różnorodne ludzkie
plany, cele i aspiracje wokół których
budowane są spółdzielnie oraz re−
zultaty, jakie można dzięki nim
osiągnąć. Postaci jest siedem, co na−
wiązuje do siedmiu Zasad Spółdziel−
czych. Realizacja tych siedmiu za−
sad łącznie umożliwia członkom
osiągnięcie swoich celów i spełnie−
nie pragnień, co byłoby niemożliwe
przy działaniu w pojedynkę. 


