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Zwykle	było	to	jedno	z	najbardziej	ruchliwych	miejsc	w	Zalesiu	–	plac	przed	kościołem	i	w	perspektywie	szkoła.		
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W	szacunku	dla	przyrody

Od	 lat	 22	 kwietnia	
obchodzimy	 Świa-
towy	 Dzień	 Ziemi.	
Po	co?	Żeby	uświa-
domić	 sobie	 jak	
wielkie	 znaczenie	
mają	nasze	codzienne	wybory	dla	świata,	dla	przy-
rody,	środowiska,	dla	naszej	przyszłości.
Łatwo	jest	o	tym	zapomnieć.	Robimy	to	za	każdym	
razem,	kiedy	ruszamy	samochodem	po	bułki	do	po-
bliskiego	sklepu.	Za	każdym	razem,	gdy	kupujemy	
produkty	testowane	na	zwierzętach	czy	opakowa-
ne	w	torebki	jednorazowe.
Ten	dzień	 jest	właśnie	po	to,	by	przypomnieć,	że	
można	inaczej.	Że	tak	naprawdę	można	korzystać	z	
codzienności	w	szacunku	dla	przyrody;	przy	odrobi-
nie	dobrych	chęci	i	pracy;	w	szacunku	do	przyrody	i	
w	szacunku	do	siebie	nawzajem.
W	tym	roku	nie	było	żadnych	bardziej	 lub	mniej	
oficjalnych	 obchodów.	 Ci	 bardziej	 zorientowani	
skupiali	się	na	zatrzymaniu	się	choć	na	chwilę	i	spoj-
rzeniu	na	naszą	codzienność.	Na	 rodzinę	 i	 jakość	
wspólnie	spędzanego	czasu.	Bo	czy	w	biegu	znaj-
dujemy	czas	na	zwykłe	bycie	ze	sobą?	Nie,	wspólne	
siedzenie	przed	telewizorem	to	nie	do	końca	TO.	
Koronawirusowa	rzeczywistość	chyba	bardzo	nam	
to	uwidoczniła...																																																									



Maseczki dla seniorów
Gmina Piaseczno zakupiła 
ponad 20 tys. maseczek wie-
lorazowego użytku. Dzięki 
wolontariuszom (DZIĘKU-
JĘ!!!) zostały rozprowadzo-
ne do skrzynek wśród miesz-
kańców w wieku 60plus. 
Jeżeli do kogoś z Państwa, z 
jakiś przyczyn, maseczki nie 

trafiły, to proszę o kontakt z 
panią sołtys Ewą Stroińską 
lub ze mną.
Rusza również sukcesywna 
dystrybucja maseczek dla 
pozostałych mieszkańców. 
Już w tej chwili mogą Pań-
stwo je otrzymać z rąk stra-
żaków przy punktach usłu-
gowych i stacji PKP.
Wszystkim Państwu życzę 
wytrwałości zbiorowej kwa-
rantannie i zdrowia. #Zo-
stańwdomu.
  
Protest A50 - krótki raport
Zakończyły się wstępne kon-
sultacje w sprawie przebiegu 
Autostradowej Obwodnicy 

Aglomeracji Warszawskiej, 
która miałaby przebiegać w 
naszej okolicy. Wszyscy, na 
spotkaniach, forach interne-
towych, czatach, komisjach 
zgodziliśmy się, że propo-
nowane przebiegi są nie-
przemyślane, kosztochłonne 
i zdają się realizować cał-
kowicie odrealnione cele. 

Proponowane przebie-
gi trasy dzielą nasze 
gminne dziedzictwo 
urbanistyczne i przy-
rodnicze. Wspólnie wy-
raziliśmy nasz sprzeciw 
w postaci uwag zło-
żonych indywidualnie 
przez mieszkańców i 
zbiorowo z listami po-
parcia, uchwały Rady 
Miejskiej w Piasecznie 
oraz stanowiskiem bur-
mistrza gminy Piasecz-
no. 
W terminie wspólnie 
z burmistrzem Danie-

lem Putkiewiczem złożyli-
śmy dokumenty w siedzibie 
spółki CPK w Warszawie. 
Wszystkich stanowisk było 
kilka tysięcy – to dobrze, 
ponieważ wykazaliśmy się 
społeczną aktywnością.
W tej chwili trwa analiza 
uwag. Czekamy na raport. 
Będziemy uważnie obser-
wować dalszy proces decy-
zyjny.
Przy tej okazji chcę serdecz-
nie podziękować wszystkim 
zaangażowanym – osobom, 
stowarzyszeniom, grupom 
mieszkańców, samorządow-
com. 

Autobus na os. Leśnika
Prace nad uruchomie-
niem autobusu łączą-
cego osiedle Leśnik z 
centrum Zalesia jesz-
cze trwają. Sprawa 
przedłuża się z powo-
du trudnych negocja-
cji gminy z głównym 
operatorem naszych 
autobusów (ZTM) oraz 
powstającej koncep-
cji połączeń dla całej 
gminy. Sprawy nie uła-
twiła, pod względem 

finansowym, sytuacja ko-
munikacyjna w Piasecznie, 
związana z przebudową jed-
nego z głównych skrzyżo-
wań. O dalszych postępach 
będę informował na bieżąco.

Jesionowa - coś drgnęło
Jedno z najbardziej niebez-
piecznych skrzyżowań docze-
ka się wkrótce przebudowy. 
Gmina Piaseczno opracowała 
koncepcję oraz, w uzgodnie-
niu z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, będzie 
projektować przebudowę 
skrzyżowania w ramach po-
mocy dla województwa. To, 
moim zdaniem, optymalne 
rozwiązanie, aby przyspie-
szyć realizację. Projekt ma 
być gotowy do końca 2020 
roku. Przebudowa wymagać 
będzie niemałych środków – 
ok 3 mln zł.

Plan Zalesia - co dalej?
Coraz więcej mieszkańców 
zwraca się do mnie z proble-
mem działek leśnych w Za-
lesiu Górnym. Zakończyły 
się poszerzone konsultacje, 

a prace planistyczne trwają 
dalej. Niestety liczba dzia-
łek z tzw. „problemem” jest 
duża. Rozwiązanie wszyst-
kich spraw wymaga głębszej 
analizy. Wspólnie z burmi-
strzem i panią sołtys opraco-
wujemy informację zbiorczą 
dla właścicieli działek, która 
trafi wkrótce do Państwa. 

Bazarek - etap II
W tegorocznym budżecie za-
planowane zostały środki na 
dokończenie modernizacji 
naszego zalesiańskiego ba-
zarku. W tej chwili powsta-
je projekt wykonawczy wiat 
targowych. Zanim zostanie 
oddany do realizacji czeka 
nas jeszcze konsultacja z 
handlującymi. Chciałbym, 
żeby modernizacja była op-
tymalna i realizowała zarów-
no cele praktyczne, estetycz-
ne, jak i organizacyjne.

Łukasz Kamiński
radny gminny,

kontakt: 721 208 007
lukasz.kaminski@piaseczno.eu 
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI  – Zostań w domu

Daniel Putkiewicz

Łukasz Kamiński
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Szkoła to nie tylko budynek 
z multimedialnymi tabli-
cami, stołówką i sygnałem 

dzwonka, obwieszczającym ko-
niec lekcji i przerw. Szkoła - to 
przede wszystkim uczniowie, 
za którymi powinno podążać 
wszystko to, co z nauczaniem 
jest związane, a bardzo utrud-
nione w czasach epidemii.
 
Ruszyli z kopyta
Tata Basi z 5d postanowił w 
czasie społecznej kwarantanny 
zastosować tę zasadę w praktyce. 
Na jednej z biznesowych plat-
form uruchomił internetową 
klasę, zaprosił do współpracy 
nauczycieli, oferując zaintere-
sowanym szkolenie techniczne. 
Sam też, jako absolwent mate-
matyki, podjął się prowadzenia 
zajęć z tego przedmiotu.
Już w pierwszy poniedziałek, 
po zawieszeniu lekcji w szko-
łach, wystartowały zajęcia z 
matematyki i języka angielskie-
go. Mama Lucka, w przeszło-
ści nauczycielka i pracownik 
resortu oświaty, przygotowała 
trzypoziomowy system pracy 
dla języka angielskiego: lekcje 
online, realizacja zadań zleca-
nych przez nauczyciela oraz 
konsultacje indywidualne dla 
uczniów wymagających więk-
szego wsparcia.
 
Atrakcyjne formy nauczania
Rodzice przygotowali nowy 
plan zajęć z językiem polskim, 
matematyką, historią, geografią, 
biologią i językiem angielskim. 
W kolejnych dniach do inter-
netowej szkoły przyłączyli się 
nauczyciele i rodzice.
Nauczyciel historii, który już 
wcześniej udowodnił, że w peł-
ni zasługuje na tytuł nauczyciela 
roku, nauczał online o począt-
kach Polski, czasach Mieszka I i 
Bolesława Chrobrego, a wszyst-
ko na żywo i w atrakcyjnej for-
mie, przy użyciu zabawnych i 
przemawiających do młodzieży 
utworów muzycznych.
O dwunastu pracach Herkulesa 
w roli hosta videokonferencji 
opowiadała młodzieży Na-
uczycielka jęz. polskiego, którą 
zamknięcie przedszkoli zmusiło 
do opieki nad własną pociechą, 
mimo to znalazła czas na nau-
czanie dzieci w „realu”.
Szkolenie techniczne z powo-
dzeniem ukończyła nauczy-

cielka matematyki i kierując się 
dobrem swoich uczniów, także 
przejęła od rodziców prowadze-
nie zajęć.
 
7 zasad netykiety
Szybko okazało się, że inter-
netowa szkoła potrzebuje ko-
deksu. I znowu tata Basi z 5d, 
koordynator e-learningowego 
projektu, ruszył do działania. 
Łącząc „net” z „etykietą” opra-
cował siedem zasad netykiety. 
Ten majstersztyk sztuki wycho-
wawczo-piśmienniczej publi-
kujemy pod artykułem. Rodzice 
wydrukowali i przyczepili dzie-
ciom do komputerów. Młodzież 
również zaskoczyła swoją doj-
rzałą i odpowiedzialną postawą. 
Uczniowie z zapałem przystą-
pili do prowadzenia w trybie 
seminaryjnym zajęć z geografii 
i biologii.
 
Razem, choć osobno
Szkoła internetowa pozwoli-
ła rodzicom i dzieciom z 5d 
utrzymać rozkład dnia zbliżony 
do rozkładu sprzed wybuchu 
epidemii, a uczniom pozostać 
w kontakcie – obie formy sta-
nowią dla nich nieocenioną 
wartość, szczególnie w obli-
czu przedłużającej się izolacji. 
Nauczanie online rozpoczęły 
kolejne klasy, w charakterze 
wolontariuszy nauczają rodzice 
i starsze, studiujące rodzeństwo.
Zalesiańska mała społeczność 
udowodniła, że empatia, do-
bra wola, chęć przełamywania 
własnych ograniczeń, dobra 
organizacja, wyrozumiałość i 

współpraca - to najlepsze leki 
na chaos, ospałość, dezinforma-
cję czy problemy z zasięgiem i 
przepustowością łączy w cza-
sach koronawirusa.
Rodzice mają świadomość, że 
uruchomiony przez nich mo-
del szkoły internetowej nie jest 
modelem perfekcyjnym, ale 
sprawnie funkcjonował nawet 
w chwili, kiedy przestały pra-
cować szkolne serwery i inter-
netowe dzienniki. Lekcje trwają 
nieprzerwanie cztery tygodnie 
od pierwszych dni zawieszenia 
zajęć w szkole. Kolejne kla-
sy zalesiańskiej podstawówki 
również rozpoczęły nauczanie 
online, dołączają kolejni rodzi-
ce, jako wolontariusze naucza 
starsze studiujące rodzeństwo.
Wciąż nie ma gwarancji, że w 
maju dzieci będą mogły wrócić 
do szkół. Dlatego też, jak śpie-
wał mistrz Wojciech Młynarski, 
po prostu „róbmy swoje”.

Opracowali:
Tadeusz Browarek, Dorota 
Kasińska, Anna Różańska, 
Justyna Skrzydło

 ***
Szkoła internetowa im. Wspól-
nej Europy w Zalesiu Górnym 
Zalesie Górne, dn. 21.03.2020

Netykieta szkolna
Nowa rzeczywistość szkoły in-
ternetowej wymaga przestrze-
gania pewnych zasad netykiety 
szkolnej.
1. Primum non nocere. Po 
pierwsze nie przeszkadzaj, nie 

gadaj bez potrzeby, nie bełkocz 
na czacie do wszystkich, nie 
bazgrz/gryzmol bez sensu po 
tablicy.
2. I can do it. Dam radę, nie 
obawiam się podniesienia ręki, 
zgłoszenia do odpowiedzi, do 
pokazania swojego ekranu z 
odpowiedzią. Do not quit (nie 
pękaj).
3. Focus on business. Skup się 
na istocie rzeczy. Wtedy najwię-
cej skorzystasz. Wyszalejesz się 
na przerwie.
4. Keep it simple and stupid – 
KISS (zasada US Navy). Idź 
prosto do celu – zasada mary-
narki amerykańskiej. Trzymaj 
się tematu, nie zbaczaj. Nie 
zawracaj innym głowy inny-
mi sprawami, być może nawet 
ważnymi.
5. Keep privacy. Zachowaj pry-
watność. Włączaj mikrofon tyl-
ko wtedy, kiedy zabierasz głos, 
żeby nie było słychać, co się 
dzieje w tle w Twoim domu.
6. Observe the code. Zacho-
wuj się jak trzeba (cytat: Inka 
– Danuta Siedzikówna), tzn. 
tak jak przystało zachowywać 
się – również w szkole. Nie leż 
na leżance, nie wylizuj kefiru 
z kubeczka, nie poprawiaj cią-
gle fryzury itp. Owszem, kiedy 
zasycha w gardle, można coś 
popić.
7. Think global, act local. Dzia-
łaj tu i teraz, na miejscu, z myślą 
o wszystkich.

Opracował:
Tadeusz Browarek
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Prawdziwa szkoła... no, prawie
Według szacunków UNESCO prawie 1,5 mld uczniów na całym świecie nie uczęszcza do 
szkoły, w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Wśród nich są również uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.
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Na okres wiosenny  w prze-
szłości przypadało wiele 
imprez czytelniczych, 

wystawienniczych i spotkań au-
torskich.
W okresie PRL- u w maju domi-
nowały Dni Oświaty, Książki i 
Prasy. I chociaż wraz z minionym 
ustrojem odeszły do lamusa histo-
rii, to wielu czytelników pamięta, 
że często była to jedyna okazja, 
aby zakupić upatrzoną encyklo-
pedię, album czy powieść. Dziś w 
zasadzie nie mamy problemu z za-
kupem dowolnego tytułu. Na ryn-
ku pierwotnym i wtórnym oferta 
wydawnicza  jest  bardzo bogata. 
Chętnie i systematycznie  korzy-
stamy z bibliotek i ich zbiorów.
Do naszej zalesiańskiej filii także 

przychodzi spora gromadka czy-
telników. I to wydaje się normalne. 
Ale dopiero w okresie pandemii 
czujemy wszyscy, jak ważną rolę 
spełnia nasza placówka i jak nam 
jej brak, kiedy jest zamknięta na 
cztery spusty. To duży dyskom-
fort, jeśli nie możemy wypoży-
czyć żadnej książki. 
Okres epidemii, w którym obec-
nie żyjemy, być może spowoduje 
głębszą refleksję na temat roli jaką 
w naszej społeczności pełni lokal-
na książnica. Może zadamy sobie 
pytanie: ilu czytelników znalazło 
tu poszukiwane książki, ile dzie-
ciaków przychodziło na zajęcia, 
ile odbyło się spotkań autorskich 
albo wystaw malarskich.
Kiedy będziecie Państwo patrzeć 

na zamieszczone obok zdjęcie z 
przeszłości, pamiętajcie proszę o 

pracownikach naszej biblioteki. 
nie tylko w dniu ich święta.      AS                                                      

KARTKA Z HISTORII  Książka pod kluczem...
Kiedy nadchodzi przełom kwietnia i maja w kalendarzu pojawiają się daty związane z książkami, ich auto-
rami i bibliotekami. Wyspecjalizowana Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 
UNESCO promuje od wielu lat Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który przypada corocznie 23 
kwietnia w rocznicę śmierci Miguela de Cervantesa. W naszym kraju ponadto 8 maja obchodzimy Dzień 
Bibliotekarzy i Bibliotek.

Dokończenie ze s1
Niestety, ogień często wzniecają 
sami właściciele terenów. Są prze-
konani, że w ten sposób szybko 
pozbędą się uschniętych roślin, a 
w dodatku użyźnią glebę. Nadal 
bowiem pokutuje przekonanie, 
że popiół jest znakomitym nawo-
zem. W rzeczywistości ogień wy-
jaławia i wysusza ziemię, niszczy 
rośliny, zabija zwierzęta, a czasem 
i ludzi. 

Giną również ludzie
Z informacji przekazanych nam 
przez PSP wynika, że w ubiegłym 
roku z ogólnej liczby 153 tys. 520 
odnotowanych pożarów w Polsce, 
aż 55 tys. 912 było pożarami traw 
i nieużytków rolnych (36,4 proc.). 
W ich wyniku zginęło 10 osób, a 
140 odniosło obrażenia. Straty po 
pożarach traw i nieużytków wy-
ceniono na prawie 41 mln zł. PSP 
odnotowała również prawie 9 tys. 
pożarów lasów, w których zginęło 
siedem osób, a 31 odniosło obra-
żenia.
W tym roku warunki atmosferycz-
ne są i zapewne będą sprzyjające 
pożarom. Bardzo niska ilość opa-
dów powoduje, że w Polsce znów 
będzie susza. Przez pięć ostatnich 
lat, poza rokiem 2017, mieliśmy z 
nią do czynienia. Polska cierpi na 
pogłębiający się problem deficytu 
wody pod każdym względem. 

Niszczenie przyrody
Pożar traw oznacza zniszczenie 
miejsc lęgowych wielu gatunków 
gnieżdżących się na ziemi i w 
krzewach ptaków. Palą się gniazda 
już zasiedlone, a zatem z jajeczka-
mi lub pisklętami (np. tak lubia-
nych przez wszystkich skowron-
ków). Płomienie niszczą miejsca 
bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren, jeleni czy dzików. 
W pożarach traw ginie wiele po-
żytecznych zwierząt kręgowych: 
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), 
ssaki (krety ryjówki, jeże, zają-
ce, lisy, borsuki, kuny, nornice, 
badylarki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). Niejednokrotnie od pa-
lącego się poszycia gleby, zajmu-
ją się torfowiska. Pożary torfu są 
wyjątkowo trudne do ugaszenia, 
mogą trwać nawet kilka miesięcy. 
Torfowiska na regenerację po-
trzebują kilku tysięcy lat. Często 
pożar traw przenosi się na sąsia-
dujące lasy, niszcząc bezpowrot-
nie cenne drzewostany. 95 proc. 
pożarów lasów powstaje z winy 
człowieka. W lesie, jak również 
w odległości 100 m od niego, nie 
można używać otwartego ognia, 
palić tytoniu, wyrzucać niedopał-
ków papierosów, palić śmieci. Za 
nieprzestrzeganie zakazu grozi 
mandat do 500 zł. Spalony las re-
generuje się kilkadziesiąt lat.

Pozostaje jałowa ziemia
Ziemia na „wypaleniskach” - 
wbrew temu, co sądzą zwolennicy 
wypalania traw - staje się jałowa. 
Ogień hamuje asymilację azotu 
z powietrza oraz proces gnicia 
pozostałości roślinnych, które 
tworzą urodzajną warstwę gle-
by. Przy wypalaniu giną mrówki. 
Owady te zjadając resztki roślin-
ne i zwierzęce ułatwiają rozkład 
masy organicznej i wzbogacają 
warstwę próchnicy, „przewietrza-
ją” glebę. Jedna kolonia mrówek 
może zniszczyć do 4 milionów 
szkodliwych owadów rocznie. 
W pożarach traw giną biedronki, 
zjadające mszyce. Ogień uśmier-
ca dżdżownice, które mają pozy-
tywny wpływ na strukturę gleby 
i jej właściwości. Płomienie i 
dym zabijają pszczoły i trzmiele, 
co powoduje zmniejszenie liczby 
zapylonych kwiatów, a w konse-
kwencji obniżenie plonów roślin. 
Wypalona łąka potrzebuje kilku 
lat na regenerację.

Zagrożenie dla życia
Wysuszone trawy palą się bardzo 
szybko, wystarczy zmiana kierun-
ku wiatru, żeby pożar wymknął 
się spod kontroli i z szybkością 
20 km/godz. przeniósł na zabudo-
wania. Co roku w pożarach wy-
wołanych wypalaniem traw giną 
ludzie. Inni tracą dobytek całego 
życia. Płonące trawy w przydroż-
nych rowach to także zagrożenie 
dla kierowców. Co roku dym z 
płonących nieużytków jest 

przyczyną groźnych kolizji dro-
gowych. Może powodować także 
zatrucia.

Utrata dopłat 
Zakaz wypalania traw jest jednym 
z „wymogów dobrej kultury rol-
nej”. Rolnikowi, który nie prze-
strzega zakazu, grozi zmniejszenie 
należnej wysokości wszystkich 
rodzajów dopłat bezpośrednich. 
Gdy rolnikowi zostanie udowod-
nione celowe wypalanie traw, 
każdy z rodzajów płatności bez-
pośrednich może zostać obniżony 
aż o 20%, a w skrajnych przypad-
kach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja może 
pozbawić rolnika całej kwoty płat-
ności bezpośrednich za dany rok.

To przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i 
ustawa o lasach zabrania wypa-
lania traw na łąkach, pozostałości 
roślinnych na nieużytkach, skar-
pach kolejowych i rowach przy-
drożnych. Sprawcy podpalenia 
grozi grzywna do 5 tys. zł, a w 
przypadku spowodowania pożaru 
stanowiącego zagrożenie dla ży-
cia, zdrowia czy mienia, od roku 
do 10 lat więzienia. Od początku 
roku spłonęły już tysiące hektarów 
traw, które po zimie są wysuszone i 
palą się bardzo szybko. Przypomi-
namy, że ogień rozprzestrzenia się 
z prędkością nawet 60 km/h, gdy 
szybko biegnący człowiek osiąga 
prędkość zaledwie 20 km/h.
                                  Leszek Świder

Wypalanie traw
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Ponieważ przebieg ewentualnej trasy autostradowej 
nowej obwodnicy Warszawy (A50) - związanej z bu-
dową Centralnego Portu Komunikacyjnego - budzi 
olbrzymie kontrowersje, postanowiliśmy opubliko-
wać „Stanowisko Nadleśnictwa Chojnów” dotyczące 
tej sprawy. 

Autostradowy koronawirus

Z okazji
Dnia Bibliotekarza 
(przypadającego 8 maja) 

pracownikom bibliotek składamy najserdeczniejsze życzenia:
wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa,

energii do rozbudzania w młodym pokoleniu nawyku obcowania
z książką

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech żmudna, ale jakże piękna praca wśród książek daje Państwu

moc zadowolenia i satysfakcji.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego oraz redakcja „Przystanku Zalesie”

Częściowo już je omó-
wiliśmy w marcowym 
numerze, ale wielu 

Czytelników Przystanku pro-
siło o pełną jego publikację. 
Spełniamy to życzenie.
Dodajmy tylko, że dwa z 
trzech proponowanych wa-
riantów trasy A50 przebiegają   
południowymi rubierzami Za-
lesia Górnego, dzieląc Choj-
nowski Park Krajobrazowy, 

pozbawiając nas wizji miasta 
ogrodu. Niestety, narzuca nam 
się analogia z epidemią koro-
nawirusa. Ta groźna choroba 
atakuje przede wszystkim płu-
ca. Tymczasem Chojnowski 
Park Krajobrazowy nazywany 
jest... płucami Warszawy. LŚ
PS. Stanowiska rady powiatu 
i rady gminy można przeczy-
tać na stronach internetowych 
obu urzędów.               
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