
Nasielsk, dnia 29 października 2020 roku 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (28.08-27.10.2020 R.) 

 
Wydział Administracji i Nadzoru 
1. Do 30 września 2020 r. była możliwość zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. W dniu 

15 października br. odbyło się posiedzenie Kapituły. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się  
10 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

2. Dwukrotnie odbyły się wybory na sołtysa sołectwa Krogule, jednak sołtys nie został wybrany. Będą 
prowadzone konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia Krogul do innego sołectwa. 

3. Został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny: „Poznajemy czarny szlak”. 
4. Zrealizowano zgłoszenie Pani Angeliny Petrykowskiej oraz Pani Teresy Skrzyneckiej do konkursu 

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 
5. Zrealizowano zgłoszenie pani Angeliny Petrykowskiej do konkursu „Społecznik roku 2020”. 
6. Zrealizowano zgłoszenie Pani Teresy Skrzyneckiej do konkursu „Mazowiecka Lady D.” w kategorii 

przyjaciółka osoby niepełnosprawnej. 
7. W dniu 21 września 2020 r. zostały przeprowadzone nieskuteczne wybory do Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną dwuletnią kadencję (niewystarczająca liczba 
kandydatów). 

8. Do 30 września 2020 r. mieszkańcy mogli składać wnioski o inicjatywę lokalną. Wpłynęły 22 wnioski,  
z których 6 zostanie zrealizowanych w 2021 roku do łącznej kwoty 50.000,00 zł brutto ze środków 
Gminy Nasielsk.  

9. W dniu 22 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich dla mieszkańców Nasielska. 

10. W dniu 23 września 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską  
w województwie mazowieckim”, została nią Pani Aleksandra Ziółek, działająca w ramach KGW 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Wniosek został złożony przez pracowników Wydziału 
Administracji i Nadzoru. 

11. We wrześniu i październiku razem z Komisariatem Policji w Nasielsku w placówkach oświatowych 
kontynuowana była akcja dotycząca odblasków pn.: „Warto powracać bezpiecznie”. 

12. Zakończone zostały prace nad przygotowaniem publikacji „30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk”. 
13. Zakończyły się prace nad przygotowaniem publikacji „#Nasielska wieś – historie wybrane”.  

Na realizację albumu Wydział Administracji i Nadzoru pozyskał ok. 20 tys. zł w ramach konkursu  
nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
2014-2020. 

14. W dniach 25-27 września 2020 r. odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wśród 
zakwalifikowanych do prezentacji projektów znalazł się film „Współczesna wieś – film promocyjny”, 
na realizację którego w 2019 roku Wydział Administracji i Nadzoru pozyskał ok. 20 tys. zł. 

15. PTTK Oddział Mazowsze wspólnie z pracownikami Wydziału Administracji i Nadzoru realizują 
projekt rowerowy „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej”, którego celem jest utworzenie czerwonego 
szlaku rowerowego o długości 50 km na terenie Gminy Nasielsk. Trasa zostanie wyposażona  
w 6 tablic z mapami i 40 tabliczek informacyjnych z tekstami i zdjęciami dotyczącymi atrakcji 
krajoznawczych na szlaku. Ponadto utworzona zostanie aplikacja na urządzenia mobilne wraz  
z towarzyszącą jej stroną internetową, która będzie wskazywać ok. 150 miejsc – ciekawostek  
z zakresu turystyki, krajoznawstwa i historii na terenie Gminy Nasielsk.  

16. W dniu 2 października  2020 r. odbył się koncert inaugurujący rok akademicki 2020/2021 
Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Od klasyki do rozrywki”. Organizatorami tego 
wydarzenia byli: Fundacja „Bądźmy Razem” i Urząd Miejski w Nasielsku, który pozyskał na ten cel 
środki w kwocie 10.000 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt został już rozliczony. 

17. Do druku został przekazany projekt kalendarzy na 2021. Kalendarze będą bezpłatnie 
dystrybuowane wśród mieszkańców naszej Gminy. 

18. Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu przekazywania  
i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie 



zostanie przeprowadzone online w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. Zapisy trwają do dnia  
27 listopada br. 

19. Informujemy, że ze względu na panująca pandemię COVID-19 uroczystości przypadające  
na 10-11 listopada nie odbędą się w tym roku w tak uroczystej formie do jakiej się przyzwyczailiśmy. 
W dniu 10 listopada podczas skromnej uroczystości, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 
wręczona zostanie Nagroda „Lew Nasielska”, natomiast w dniu 11 listopada Burmistrz Nasielska 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożą kwiaty na cmentarzu parafialnym. 

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 

1. Wydano: 
1) 32 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 33 zezwolenia dla dróg 

wewnętrznych, 
2) 24 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 7 umów dla dróg 

wewnętrznych,   
3) 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 22 decyzje o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 15 umów dla dróg wewnętrznych,  
5) 14 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 12 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej, 
6) 2 zezwolenia/decyzje na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2020. W okresie między 
sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: 
Dobra Wola, Mazewo Dworskie „A”, Słustowo, Lelewo, Żabiczyn, Pianowo, Wągrodno, 
Chechnówka, Dębinki, Popowo Północ, Mazewo Włościańskie, Studzianki, Lorcin, Cegielnia 
Psucka, Stare Pieścirogi, Krzyczki Szumne, Kątne, Borkowo, Nuna, Malczyn, Morgi. 

3. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich” – po otwarciu unieważniony  

z powodu przekroczenia najniższej ceny oferty od środków zabezpieczonych w budżecie;  
2) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” – trwają prace komisji przetargowej nad 

wyłonieniem wykonawcy; 
3) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk oraz odpadów zbieranych  
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku w 2021 roku” – termin 
otwarcia ofert 12.11.2020 r., godz. 11:30; 

4) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” – po otwarciu unieważniony z powodu 
przekroczenia najniższej ceny oferty od środków zabezpieczonych w budżecie; 

5) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” – trwają prace komisji przetargowej nad 
wyłonieniem wykonawcy. 

4. Wnioski o dofinansowanie: 
1) Wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z puli 

rezerwowej: 
a) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, wnioskowana kwota: 4 mln zł (65%), 
b) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Starych Pieścirogach”, wnioskowana kwota: 4 mln 

zł (74%), 
c) „Budowa ul. Łącznej i Podmiejskiej”, wnioskowana kwota: 3,8 mln zł (77%), 
d) „Budowa ścieżki rowerowej Nasielsk-Krzyczki”, wnioskowana kwota: 1,6 mln zł (80%). 

2) Wniosek w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
MAZOWSZE 2020”, zadanie: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz  
z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Nasielsk”, wnioskowana kwota: 48.000,00 
zł (74%), wniosek uzyskał dofinansowanie. 

3) Wniosek w ramach programu „MALUCH+” 2021 (moduł 1b – dla jst), zadanie: Samorządowy 
Żłobek w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65b, 05-191 Stare Pieścirogi, wnioskowana kwota: 
1,2 mln zł (74%). 

4) Prace przygotowawcze do złożenia wniosku w ramach RPO WM na zadanie: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk, tj. Szkół 



Podstawowych wraz z halą w Nasielsku, Starych Pieścirogach, Cieksynie, OSP Nasielsk i OSP 
Cieksyn”, wnioskowana kwota: 1,6 mln zł (65%). 

5) Otrzymano dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic  
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, zadanie: 
„Ogólnodostępny Internet w Gminie Nasielsk”, kwota dofinansowania: 64.368,00 zł (100%) 

5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały 
podpisane następujące umowy: 

1) umowa z dnia 1 października na zadanie pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych”; 
wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski; wartość: 
553.500,00 zł brutto, 

2) umowa z dnia 26 sierpnia na zadanie pn.: „ Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki 
do szkół na terenie miasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów 
zbiórki”; wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku; wartość: 340.904,40 netto. 

6. Trwają prace przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku”. 

7. Zostały zakończone prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku”, 
2) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna na odc. 350m”. 

Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie  
z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich (od 08.07.2020 r.) 

1. Wydano 299 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 312 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 187 zameldowania na pobyt stały. 
4. Dokonano 24 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 91 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (w tym 83 – Ukraina, 4 – Białoruś, 1 – 

Maroko, 1 – Algieria, 2 – Mołdawia). 
6. Dokonano 33 wymeldowania z pobytu stałego. 
7. Wydano 86 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 112 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wszczęto 3 postępowania o zameldowanie/wymeldowanie. 
10. Wydano 3 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 
11. Wydano 3 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców. 

 
Urząd Stanu Cywilnego (od 08.07.2020 r.) 

1. Wydano odpisy 644 aktów. 
2. Dokonano 225 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 122, małżeństwa – 84, zgony – 19). 
3. Zarejestrowano 60 zgonów. 
4. Udzielono 13 ślubów cywilnych. 
5. Zarejestrowano 37 ślubów konkordatowych. 
6. Dokonano 7 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (w tym 2 akty małżeństwa – Egipt, 

Niemcy, 5 aktów urodzenia – Egipt, Rosja – 3, Wielka Brytania). 
7. Dokonano 1 rejestracji zagranicznego urodzenia (Szwecja). 
8. Przyjęto 32 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Wydano 21 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
10. Dokonano 351 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
11. Dokonano 52 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
12. Sporządzono 5 protokołów uznania dziecka. 
13. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

14. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla Głównego 
Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 



15. W dniach 22 i 23 września 2020 r. zorganizowano uroczystości wręczenia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, medalami odznaczono 7 par małżeńskich. 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1. Wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń zamiaru 

usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
2. Na bieżąco udzielane są informacje na temat programu „Czyste powietrze”. 
3. Zorganizowano spotkanie dla mieszkańców gminy nt. pozyskiwania środków zewnętrznych  

na instalacje proekologiczne (dotacje i ulgi na instalacje fotowoltaiczne, ekologiczne źródła ciepła 
oraz termomodernizację budynków mieszkalnych)  – w spotkaniu wzięło ok. 20 mieszkańców. 

4. Uzyskano dotację w wysokości 150 tys. zł na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła – podpisano 
umowę z Firma KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii i trwają prace związane  
z inwentaryzacją – ankieta on-line była dostępna do wypełnienia w dniach od 07-25.10.2020 r.  
W rezultacie uzyskano tylko 71 ankiet wypełnionych przez mieszkańców. 

5. Wezwano do uprzątnięcia kilkunastu dzikich wysypisk śmieci oraz interweniowano w sprawach 
wylewania nieczystości płynnych na posesje. 

6. Złożono rozliczenie raty dotacji dla zadanie pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest”, na które Gmina Nasielsk uzyskała dofinansowanie w roku 2020. Dotacja 
obejmowała 100% kosztów dla mieszkańców. 

7. Złożono rozliczenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

8. Aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Przyjmowanie reklamacji odbioru odpadów, wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru 
odpadów, błędnych deklaracji. 

9. Weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ok. 300 wezwań). 

10. Wezwano właścicieli nieruchomości do wyjaśnień odnośnie posiadanego kotła i rodzaju 
stosowanego paliwa (ok. 60 wezwań) – w rejonach szczególnego zanieczyszczenia powietrza. 

11.  Rozliczono i zakończono dwa zadnia w ramach inicjatywy lokalnej: „Czysty las” i „Zielony Zakątek 
rekreacji we wsi Studzianki ” na kwotę 11.993,17 zł . 

12. Wpłynął wniosek od prywatnego inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia: „Budowa 6 kurników o obsadzie łącznej 955, 2 DJP brojlerów z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Pianowo Daczki na działkach nr 52/5 oraz 52/6”. 

13. Wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chlebiotki działka nr ew. 63/4. 

14.  Na bieżąco trwa praca wydziału w Gminnym Biurze Spisowym – do chwili obecnej przez Internet 
spisały się tylko 133 gospodarstwa rolne. W sumie w naszej gminie spisanych jest niewiele ponad 
700 gospodarstw, czyli ponad 50% – oczekiwany przez GUS na dzień dzisiejszy poziom wynosi 
ponad 90%. 

15.  Zorganizowano Akcję „Sprzątanie Świata”, zapewniono biorącym w niej udział rękawiczki, worki 
oraz odbiór zgromadzonych odpadów; do akcji przystąpili:  

1) Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, 
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 
5) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, 
6) Sołectwo Nowa Wieś, 
7) Stowarzyszenie Skafander Cieksyn, 
8) Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego 7, 
9) Radny Rady Miejskiej Dawid Domała, 
10)  Samorządowe Przedszkole w Nasielsku. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 



16.  Przeprowadzono w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku spotkanie edukacyjne w ramach 
projektu „Świat Wokół Nas i Nasze Zdrowie zależy od Nas” na temat jak należy oszczędzać wodę 
oraz jak segregować odpady. 

17. Zakupiono i przekazano 150 sztuk bażanta łownego – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wraz z Kołem Łowieckim nr 46 „Głuszec” z Nasielska 
uczestniczyli w akcji wpuszczania bażantów w środowisko naturalne. 

18.  Na bieżąco informowano mieszkańców o uchwale antysmogowej, o Programie Ochrony Powietrza 
dla województwa mazowieckiego – o obowiązkach wynikających dla mieszkańców z ww. aktów 
prawnych. 

19. Podawane są informacje o tym, że na stronie www.nasielsk.pl dla Mieszkańców znajduje się 
zakładka „Jakość powietrza w Gminie Nasielsk”, w której zamieszczane są na bieżąco informacje  
o jakości powietrza z 7 czujników rozmieszczonych na terenie gminy. 

20.  Zaplanowano dla wszystkich miejscowości harmonogram odbioru elektrośmieci i małych opon – 
odbiory odbędą się w listopadzie – harmonogramy dla poszczególnych miejscowości dostępne  
na stronie www.nasielsk.pl oraz w lokalnej gazecie. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

1. Zbyto w drodze aktu notarialnego na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne  
w Nasielsku przy ul. Kilińskiego i Rynek oraz w Cieksynie.  

2. Zbyto w drodze Aktu Notarialnego dz. o nr ew. 403/5 położoną w Nasielsku. 
3. Nabyto w drodze Aktu Notarialnego na rzecz Gminy Nasielsk dz. o nr ew. 1368/1 położoną  

w Nasielsku. 
4. Nabyto w drodze Aktu Notarialnego na rzecz Gminy Nasielsk dz. o nr ew.: 84/3 w Miękoszynie  

i 16/2 w Miękoszynku. 
5. Nabyto w drodze Aktu Notarialnego na rzecz Gminy Nasielsk dz. o nr ew.16/12, 16/20 i 16/22 

położone w Starych Pieścirogach. 
6. Ustalono Aktem Notarialnym służebność przejścia i przejazdu po dz. o nr ew. 1135. 
7. Uzyskano tytuł prawny na rzecz Gminy Nasielsk do nieruchomości położonej w Lubominie  

dz. o nr ew. 111/2. 
8. W dniu 16 października 2020 r. podpisano umowę użyczenia zabudowanej nieruchomości  

o nr ew. 63 w miejscowości Krzyczki Pieniążki na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”. 
9. Prowadzone są postępowania o wykup lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 
10. Bieżąca praca Wydziału – przygotowywanie i wydawanie decyzji podziałowych, o warunkach 

zabudowy, celu publicznego, o opłacie adiacenckiej, nr porządkowych dla nieruchomości, 
zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, wypisów z mpzp, regulacje stanów prawnych 
nieruchomości, rozgraniczenia. 

11. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowiueckim, NBM Sp. z o.o.,  
ZGKiM w Nasielsku. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
1. Rozliczono   karty drogowe  pojazdów pożarniczych oraz  karty sprzętu silnikowego z jednostek 

OSP z terenu gminy Nasielsk. 
2. Sporządzono  bilans zużycia paliwa  przez jednostki OSP. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
4. W dniach 1 i 2 października 2020 r. w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy 

Nasielsk zostało przeprowadzone ćwiczenie pod kryptonimem „NAREW 2020”. 
5. Wydano skierowania na badania lekarskie dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


