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My little homeland
NASIELSK

Where mum and dad,
Where sisters and brother,

Grandma and grandpa
Are waiting all.

Where two dear dogs
Bark joyfully

The same way for years
When greeting me.

Here’s my town
With a school by the river,

A church and an ancient mound.

Here all is familiar,
Seems made-to-measure.

This is Nasielsk –
My little Homeland.

* * *
Joanna Podbielska, class 6, 1990

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragnę oddać w Państwa ręce folder informacyjny dotyczący Gminy 
Nasielsk. Wierzę, że przedstawiony w nim materiał przybliży Państwu naszą Gminę i zachęci 
do przyjazdu w nasze strony.  Bogaci w historię, otwarci i gościnni, serdeczne zapraszamy, 
gwarantując ciepłe przyjęcie. 

Z poważaniem

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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Moja mała ojczyzna
NASIELSK

Gdzie mama i tata,
Gdzie siostry i brat, 

Babunia z dziadziusiem 
Też czeka.

Gdzie Puszek i Misia
Tak samo od lat

Wesołym szczekaniem
Mnie wita.

Tu moje miasteczko
Ze szkołą nad rzeczką,

Kościołem i kopcem prastarym.

Tu wszystko znajome,
Na miarę skrojone.

To Nasielsk – 
Ma mała Ojczyzna.

*  *  *
Joanna Podbielska, klasa 6, rok 1990

Dear Readers,

It gives me great pleasure to present to you this information brochure on the Nasielsk 
commune. I hope that materials contained therein will acquaint you with our commune and 
encourage you to visit us. You are cordially invited to visit our open, hospitable and steeped 
in history community. We can promise you a warm welcome.

Yours faithfully

Bogdan Ruszkowski
Mayor of Nasielsk



SYMBOLE GMINY

Herb – Herb Gminy Nasielsk to Prawdzic. Pochodzi od herbu 
szlacheckiego o długiej tradycji i legendzie. Wśród wielu nazwisk 
pieczętujących się tym znakiem, zwracają uwagę dwa: Radzanowski 
i Nosielski. Pierwszym prywatnym właścicielem Nasielska  
w 1386 roku został Jakusz z Radzanowa. Prawdopodobnie zatem 
bezpośrednio od jego rodowego herbu Nasielsk przejął Prawdzica. 
Być może jednak jest to zasługa Jana Nosielskiego, który był 
właścicielem Nasielska w XVII wieku. Również on sygnował się 
rodowym Prawdzicem.

Flaga – stanowi prostokąt o stosunku wysokości do długości 
5:8 i składa się trzech równych poziomych pasów w układzie 
równoległym. 

Flaga urzędowa – flagą urzędową Gminy Nasielsk jest płachta 
trójdzielna z herbem.

Hejnał (zdjęcie zapisu muzycznego) – utwór muzyczny na trąbkę 
skomponowany przez Piotra Grzywacza z Tucholi. Hejnał może 
być wykonywany lub odtwarzany podczas uroczystości miejskich, 
wojewódzkich i państwowych z udziałem władz Gminy Nasielsk 
oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem 
Gminy Nasielsk. 

Logo słowne: logiem słownym jest hasło „Nasielsk – Warto 
powracać” autorstwa Anny Rajkowskiej. Logo słowne zostało 
wybrane w 2007 roku w wyniku zorganizowanego konkursu na 
logo słowne Gminy Nasielsk.  Od tamtego czasu Gmina Nasielsk 
posługuje się ww. hasłem na wielu płaszczyznach związanych  
z promocją Gminy. 
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SYMBOLS OF THE COMMUNE

Coat of arms – The coat of arms of the Nasielsk commune is called 
Prawdzic. It originates from a noble family crest with long traditions 
and legends. The crest was used by many noble families, among 
which two are of special note: Radzanowski and Nosielski. In 1386, 
Janusz of Radzanów became the first private owner of Nasielsk. It 
was probably from his family crest that Nasielsk adopted Prawdzic 
as its coat of arms. Another hypothesis, however, associates it with 
Jan Nosielski, who was the owner of Nasielsk in the 18th century. 
He used Prawdzic as his family crest, too.

Flag – a rectangle with the width-to-length ratio being 5:8, 
consisting of three equal parallel horizontal bands.

State flag – the state flag of the Nasielsk commune is triband, 
with the coat of arms.

Fanfare (photograph of the musical notation) – a piece for 
trumpet composed by Piotr Grzywacz from Tuchola. The fanfare 
may be performed or played during town, regional or national 
celebrations attended by the commune officers, as well as during 
other important events connected to the life of the Nasielsk 
commune.

Verbal logo: the verbal logo is the motto “Nasielsk - Worth 
coming back” by Anna Rajkowska. It was chosen in 2007 through 
a competition launched in order to compose the verbal logo of 
the Nasielsk commune. Since then, the Nasielsk commune has 
been using the chosen motto on many levels in the commune’s 
promotion.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Nasielsk�położona jest w województwie mazowieckim 
na terenie powiatu nowodworskiego. W jej skład wchodzi 
miasto Nasielsk, które stanowi centrum administracyjne gminy 
oraz 65 sołectw. Nasielsk położony jest niespełna 50 km na 
północ od Warszawy. Dzięki dogodnemu położeniu i dobrze 
rozwiniętej sieci komunikacyjnej (stacja PKP, przystanki PKS, 
busy) w szybki sposób można dojechać do stolicy czy lotniska  
w Modlinie. Gminę zamieszkuje blisko 20 tys. mieszkańców. Gmina 
ma charakter typowo rolniczy, a czyste i nieskażone środowisko daje 
możliwości upraw ekologicznych. Nasielsk posiada także doskonałe 
warunki dla rozwoju przemysłu, na terenie miasta istnieje wiele firm  
i dobrze rozwinięta sieć handlowo-usługowa. Całość gminy jest 
zwodociągowana, większość dróg gminnych jest utwardzona oraz 
intensywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Malowniczy i rozległy obszar gminy uwarunkowany 
ukształtowaniem terenu sprzyja rozwojowi turystyki, bliskość 
Warszawy zapewnia szybki dojazd, a otoczenie nie zakłóca 
ciszy i harmonii życia codziennego. Oferta kulturalna, sportowa, 
rekreacyjna stale się rozwija i każdy ze zwiedzających znajdzie 
coś dla siebie.  

Mało kto wie, że Nasielsk ma patent na Mistrzów Olimpijskich!  
To w Nasielsku urodzili się: Tomasz Majewski – kulomiot oraz Renata 
Mauer-Różańska – strzelczyni. W myśl loga słownego Nasielska – 
„Warto powracać”, zapraszamy do Nasielska. Wierzymy, że powroty 
będą zbliżały Państwa do naszej malowniczej miejscowości. 

��������



Inscenizacja walk polsko-bolszewickich / Staging of Polish-Bolshevik battles

Data: / Date: Ważne wydarzenie: / Noteworthy event:
1065 Z tego roku pochodzi pierwsza pisana wiadomość o istnieniu nasielskiego grodu (falsyfikat mogileński). / The first written record about the 

existence of the fortified settlement in Nasielsk (a document listing the lands granted to the Benedictine monastery in Mogilno).

1297 Pierwsza i jedyna (znana w chwili obecnej) wiadomość o istnieniu kasztelana nasielskiego. / The first and only (known at present) record about 
the office of castellan in Nasielsk.

11.XI.1386 Nadanie praw miejskich (książę Janusz I). Nasielsk miastem prywatnym. / Granting of the town privileges (by Duke Janusz I). Nasielsk becomes a 
private town.

1421 Pierwsza wzmianka o istnieniu w Nasielsku szkoły. / The first written record about a school in Nasielsk.

1445 Został wybudowany nowy (murowany) kościół w Nasielsku. Było to wspólne dzieło Kanoników Regularnych z Czerwińska i nasielskich parafian 
(opat czerwiński Andrzej i proboszcz nasielski Paweł).  / A new church in Nasielsk (made of brick) is built thanks to the joint effort of the Canons 
Regular from Czerwińsk and the Nasielsk congregation (the Czerwińsk abbot, Andrzej, and the Nasielsk parish-priest, Paweł).

1514 Nasielska parafia przechodzi we władanie klasztoru czerwińskiego (Parafią zakonną pozostaje do roku 1819). / The Nasielsk parish becomes 
subordinate to the monastery in Czerwińsk. It remains a monastery parish until 1819.

1532 Król Zygmunt I Stary ustanowił w Nasielsku targ tygodniowy, który miał się on odbywać w każdy poniedziałek (później przeniesiony na niedzielę, 
a następnie dodano drugi targ – w środę) oraz 3 doroczne jarmarki, wyznaczone na św. Wojciecha, św. Jakuba Apostoła i św. Barbarę. / King 
Sigismund I the Old establishes a weekly market in Nasielsk, which were to take place every Monday, and three annual fairs, arranged for St 
Adalbert’s day, St James the Apostle’s day and St Barbara’s day. The weekly market is later moved to Sunday, and afterwards, a second market is 
established on Wednesday.

1806 W Nasielsku przebywał cesarz Francuzów Napoleon I. / The French Emperor, Napoleon Bonaparte, passes a couple of hours in Nasielsk.

1866 W wyniku ukazu carskiego z tego roku Nasielsk przestał być miastem prywatnym. / Due to the tsar’s decree, Nasielsk stops being a private town.

1877 Uruchomienie linii kolei nadwiślańskiej. Nasielsk staje się miastem kolejarzy. / The launching of the trans-vistulan railway. Nasielsk becomes a 
town of rail workers.

1899 -1909 Budowa nowego kościoła w Nasielsku. / The construction of a new church in Nasielsk.

1915,1924 Budowa linii kolejowej Nasielsk-Sierpc (najpierw wąskotorowej, a następnie szerokotorowej). / The construction of the railway connecting 
Nasielsk and Sierpc (narrow gauge railroad first, then standard gauge).

1920 W okolicach Nasielska toczą się ciężkie boje z wojskami bolszewickimi. / Intensive fights against Bolshevik troops in the area around Nasielsk.

1939 Niemcy wywożą z Nasielska Żydów. / Germans deport the Jews from Nasielsk. 

1939 -1945 Okres okupacji. Nasielsk znalazł się w granicach Rzeszy Niemieckiej. / Occupation. Nasielsk was annexed into the German Reich. 

1950 Uruchomienie linii kolejki wąskotorowej Nasielsk-Pułtusk. / The launching of narrow gauge railroad connecting Nasielsk and Pułtusk.

1962 W lesie chrcyńskim zlokalizowano jednostkę wojskową (wojska OPK). / A military air forces unit is situated in the forest of Chrcynno.

1999 Po reformie administracyjnej Nasielsk należy do powiatu Nowodworskiego, Województwa Mazowieckiego. / Following the administration reform, 
Nasielsk becomes a part of the Nowy Dwór Mazowiecki district in the Mazovia province.

15.X.2009 Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie ustanowił św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Patronem Miasta Nasielska. / Pope Benedict XVI establishes 
St Adalbert, Bishop and Martyr, as the patron saint of Nasielsk.

WAŻNE DATY Z HISTORII NASIELSKA / IMPORTANT DATES IN THE HISTORY OF NASIELSKBORKOWO 1920 



Spływ kajakowy na rzece Wkrze / Kayaking trip on the Wkra river
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TURYSTYKA

Gmina Nasielsk posiada malownicze tereny, które idealnie 
wpisują się w turystykę pieszą, rowerową, kajakową, konną. 
Trasy dla siebie znajdą tutaj wędrowcy piesi, rowerzyści, a gdy 
spadnie śnieg także narciarze biegowi. Powierzchnia Gminy 
(202 km2) daje ogromne możliwości przy planowaniu dłuższych 
wycieczek. Dostępne lasy ucieszą miłośników zbierania grzybów, 
zaś rzeka Wkra sympatyków wędkowania i spływów kajakowych. 
W wielu stajniach na jeźdźców małych i dużych czekają przyjazne 
konie. Miłośnicy odkrywania historii mogą podczas wędrówek 
po Ziemi Nasielskiej szukać śladów przeszłości pozostawionych 
w zabytkach, utrwalonych na zdjęciach i ukrytych pod ziemią. 
Wszyscy zainteresowani militariami powinni zajrzeć na teren byłej 
jednostki wojskowej w Chrcynnie, gdzie dziś mieści się kolekcja 
pojazdów militarnych Panzer-Farm. 
Gmina Nasielsk to dobry wybór na turystykę weekendową. 
Dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą (PKP, 
autobusy/busy) zapewnia szybki dojazd. Bazę noclegową 
stanowią hotele, ośrodki agroturystyczne, domki letniskowe, 
natomiast gastronomia zlokalizowana jest w restauracjach, 
pizzeriach i barach. Podczas weekendów na miłośników sportów 
ekstremalnych czeka lotnisko Aeroklubu Warszawskiego, które 
znajduje się w miejscowości Chrcynno. W ramach działalności 
Aeroklubu działa sekcja spadochronowa, która prowadzi szkolenia 
teoretyczne i praktyczne.
W trakcie trwania sezonu piłkarskiego można udać się na Stadion 
Miejski w Nasielsku, gdzie miejscowy klub MLKS „Żbik” rozgrywa 
mecze ligi okręgowej. W sferze kultury Gmina Nasielsk zaprasza 
do kina „Niwa” 3D, które zlokalizowane jest w centrum Nasielska 
(w budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury). Zwiedzając Gminę 
nie można też pominąć zabytkowych kościołów w Nasielsku  
i Cieksynie. Miłośników aktywnego sportu wodnego zapraszamy 
w Dolinę Wkry. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i położenie  
w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej sprawiają, 
że te tereny są wykorzystywane przez mieszkańców miast na 
miejsce spokojnego i aktywnego wypoczynku. Do Doliny Wkry 
wiodą dobre drogi dojazdowe z Warszawy, Płońska, Ciechanowa, 
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Pułtuska.

Lotnisko w Chrcynnie / Airport in Chrcynno

Zdrowe produkty żywnościowe

Gmina Nasielsk może poszczycić się bogatą ofertą produktów lokalnych, które cieszą się uznaniem szerokiego grona smakoszy tradycyjnej, ekologicznej kuchni. Sprzyjający 
mikroklimat oraz składniki pochodzące z naturalnych upraw są podstawą do stworzenia dań, wielokrotnie prezentowanych i nagradzanych w różnych konkursach, m.in. są 
to: olej lniany, chleb pszenny, borówka amerykańska, ekologiczne pomidory, wiejskie jajka, zioła i wiele innych uprawianych oraz wytwarzanych przez mieszkańców Gminy.

Jazda Konno

W Gminie Nasielsk w wielu miejscach 
można skorzystać z przejażdżek konnych, 
lekcji grupowych oraz indywidualnych  
z instruktorem jazdy m.in. w:
- Lorcinie, 
- Krzyczkach Szumnych, 
- Wiktorowie, 
- Słustowie, 
- Cegielni Psuckiej,
- Chrcynnie,
- Borkowie,
- Mokrzycach Włościańskich.

Kajaki

Spływy kajakowe rzeką Wkrą to jedna z najciekawszych i zarazem najtańszych 
form turystyki. To bliskość natury, integracja, lekki wysiłek oraz - a może przede 
wszystkim - dobra zabawa i satysfakcja ze spędzonego miło czasu. Liczne, dobrze 
zorganizowane wypożyczalnie kajaków i sprzętu turystycznego pozwalają łatwo 
zorganizować spływy kajakowe indywidualne, rodzinne i grupowe, a łagodna  
i przyjazna rzeka zachęca, aby zabrać do łódki małe dzieci lub organizować szkółki 
kajakowe dla młodzieży. Wypożyczalnie sprzętu wodnego znajdują się m.in. w: 
Cieksynie, Borkowie, Studziankach. 

Olej lniany / Linseed oil

Kayaking

Kayaking down the Wkra river is one of the most interesting and cheapest forms of 
tourism. It means being close to nature, socializing, moderate effort and - last but 
not least - great fun and satisfaction. Numerous and well-managed rental places 
offering kayaks and touristic equipment ensure an easy organization of individual, 
family and group trips. Since the river is gentle and calm, it is possible to bring small 
children or organize kayaking courses for teenagers. Rental places offering water 
sport equipment can be found for example in Cieksyn, Borkowo and Studzianki.

Horseback riding

Many places in the Nasielsk commune offer 
horse riding trips and group or individual 
lessons with riding instructors. Such services 
are available for example in:
- Lorcin,
- Krzyczki Szumne,
- Wiktorowo,
- Słustowo,
- Cegielnia Psucka,
- Chrcynno,
- Borkowo,
- Mokrzyce Włościańskie.

Healthy food

The Nasielsk commune boasts an extensive offer of local food products, well-
appraised by the connoisseurs of the traditional, organic cuisine. Propitious 
microclimate and products from ecological farms allow for the preparation 
of all kinds of dishes, often presented and rewarded at various competitions. 
They include: linseed oil, wheat bread, blue huckleberries, organic tomatoes, 
ecological eggs, herbs and many other plants and products cultivated or 
manufactured by the denizens of the commune.

TOURISM 

The Nasielsk commune boasts picturesque landscape, providing 
excellent conditions for walking, bicycle, kayak and horseriding 
tours. Walkers, cyclists and (provided it snows) cross-country 
skiers alike will find trails to suit their needs. The commune’s area 
(202 km²) presents great possibilities for those who plan longer 
trips. Mushroom hunters will enjoy accessible forests, whereas 
the angling and kayaking amateurs will flock to the Wkra river. 
Numerous stables and friendly horses are ready to greet riders 
both young and old. History lovers can look for the traces of the 
past remaining in historic monuments, preserved in photographs 
and hidden under ground. All who take interest in military should 
visit the site of the former military unit in Chrcynno, nowadays 
housing a collection of Panzer-Farm military vehicles. 
The Nasielsk commune is an excellent choice for a weekend trip.  
A convenient connection to Warsaw (trains, coaches, buses) 
provides quick access. The accomodation services are ensured by 
hotels, agro-tourism farms and summerhouses, whereas catering 
facilities include restaurants, pizzerias and bars. On weekends, 
amateurs of extreme sports can visit the airport of the Warsaw 
Aero Club, situated in the village of Chrcynno. The Club’s activities 
include a parachuting section which organizes theoretical and 
practical training courses.
During the football season, visitors can drop by the Municipal 
Stadium in Nasielsk, where the local club MLKS “Żbik” plays in the 
regional league matches. When it comes to cultural leisures, the 
Nasielsk commune invites all visitors to the 3D “Niwa” Cinema, 
located in the town centre (in the building of the Nasielsk Cultural 
Centre). While visiting the commune, one must not skip the 
historic churches in Nasielsk and Cieksyn. The amateurs of water 
sports are invited to the Wkra river valley. Natural and landscape 
qualities, as well as proximity of the Warsaw agglomeration turn 
the region into a frequent destination for city-dwellers who 
look for peaceful and active rest. The Wkra river valley is easily 
accessible by roads from Warsaw, Płońsk, Ciechanów, Nowy Dwór 
Mazowiecki and Pułtusk.
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Gmina Nasielsk stwarza doskonałe warunki dla turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Poniżej przedstawiamy Państwu 
propozycje tras, dzięki którym aktywnie i miło spędzicie czas. 

Piesza wycieczka
Miłośników historii zapraszamy na spacer po mieście. Proponowana trasa liczy około 7 km i jest owocem wycieczek organizowanych 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku. Spacer „z historią w tle” warto zacząć właśnie od budynku Biblioteki. Idąc 
dalej poznamy najważniejsze zabytki i miejsca pamięci w mieście. Wycieczka pozwala poznać miasto sprzed lat i przywrócić pamięć 
o czasach mieszkańców dwóch narodowości: polskiej i żydowskiej.

Na rowerze
Zapraszając turystów na rowerach, Ziemia Nasielska proponuje im kilka wygodnych tras na wyprawy rowerowe. Proponowane drogi, 
jeszcze nie oznakowane jako szlaki turystyczne, jednak wyznaczone zostały tak, aby omijać drogi główne i ruchliwe. Prowadzą lasami 
i polami obok miejsc pamięci, zabytków oraz innych miejsc wartych odkrycia na Ziemi Nasielskiej. Proponowane trasy znakomicie 
wkomponowują się w istniejący system oznakowanych już szlaków prowadzących z Legionowa przez zaporę w Dębem. Umożliwia 
to rozpoczęcie wycieczki w Warszawie lub Legionowie i wygodne zakończenie jej na stacji PKP w Nasielsku. Łatwy przewóz rowerów 
koleją pozwala też na dojazd pociągiem do stacji Nasielsk i tutaj rozpoczęcie wyprawy po Ziemi Nasielskiej. Jeżdżąc rowerem po 
proponowanych trasach poznamy zabytkowe dwory i pałace, odkryjemy ukryty w lesie teren byłej jednostki wojskowej, której 
rakiety kiedyś strzegły nieba nad stolicą. Dojedziemy do lotniska w Chrcynnie, nad którym dziś rozkwitają kolorowe czasze 
spadochronów i brzęczą motolotnie, a w latach II wojny światowej stacjonowało nawet sto samolotów hitlerowskiej Luftwaffe. 
Przejedziemy tuż obok terenów rekreacyjnych gościnnej Farmy Krzyczki. W czasie wycieczek uważne oko wypatrzy przy torach 
domek dróżnika z końca XIX wieku noszący jeszcze na sobie zdobienia przyniesione z zaborcą z terenów prawosławnej Rosji. 
Trafimy na niemal zapomniany cmentarz ewangelicki, który miejscowi mieszkańcy zaczynają porządkować. Jazda po drogach 
pięknej i jakże nieodkrytej, a przecież tak bliskiej Ziemi Nasielskiej pozwoli połączyć aktywność fizyczną z odkrywaniem historii 
i przyrody północnego Mazowsza.
Proponowane trasy wycieszek rowerowych znajdują się na mapce załączonej do folderu.

Kapliczka / ShrineKapliczka / ShrineWilla Oleksiaka / Oleksiak’s villaKapliczka / ShrineZachowane ruiny aresztu /  
Preserved prison ruins

Biblioteka / LibraryDom nauczyciela / Teacher’s House

Baszta / Tower

Dawna elektrownia, dziś DPS / Former power 
plant, currently a welfare house

Kapliczka / Shrine

Cmentarz wojenny / War cemetery Kościół parafialny /  
Parish church

Cmentarz / Cemetery Kopiec po grodzie Nasielsk / Mound left 
after the Nasielsk gord

Synagoga / Synagogue

Tu była piękna synagoga / Here was  
a beautiful synagogue

Tu była wielka fabryka guzików / Here 
was a great button factory

Kirkut 
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The Nasielsk commune provides excellent conditions for walking, bicycle, kayak and horseriding tours. We present you with some 
suggested itineraries for pleasant and active trips.

Walking tour
History lovers are invited to a walk around the town. The suggested itinerary is 7 km long, and was conceived as a part of tours 
organized by the communal library in Nasielsk. It is the library that is the best starting point for the history-focused walk. During the 
tour, we will see the most noteworthy monuments and memorial places in the town. The walk will acquaint us with the town such 
as it used to be many years ago, reminding us of the times when Nasielsk was inhabited by two nationalities: the Poles and the Jews.

Bicycle tour
The Nasielsk commune invites all cyclists, offering them several convenient itineraries suitable for bicycle tours. The suggested 
tracks have not yet been marked as tourist trails, but they have been outlined so as to avoid main, busy roads. They lead through 
forests and fields, by memorial places, monuments and other noteworthy spots in the Nasielsk commune. The suggested itineraries 
are also an excellent contribution to the existing system of marked tourist trails starting Legionowo and crossing the dam in Dębe. 
Therefore, it is possible to start the tour in Warsaw or in Legionowo and end it conveniently at the railway station in Nasielsk. 
Bicycles can be easily transported by train, so tourists can arrive at the railway station in Nasielsk and start their tour of the Nasielsk 
countryside there. Cycling along the suggested trails, we will see historic manors and palaces; deep in the forest, we will discover the 
former military site, which guarded the sky over Warsaw with its missiles. We will arrive at the airport in Chrcynno, where colourful 
canopies of parachutes are blooming and deltatrikes are buzzing. During the Second World War, the airport served as a base for 
up to 100 Luftwaffe airplanes. We will also ride by the recreational site belonging to 
the hospitable Farma Krzyczki. By the railway tracks, an attentive observer will notice 
a house of a level crossing attendant, built at the end of the 19th century. To this day, it 
bears the ornaments brought by the occupants from the orthodox Russia. We will come 
across an evangelical cemetery, which until recently was almost forgotten. The locals 
are now beginning to tidy it up. Roaming the roads of the beautiful and still generally 
unknown Nasielsk countryside allows to reconcile physical activity and discovering the 
history and nature of the northern Mazovia region.
Proposed bicycle trip routes are included on the map found in the following folder.



ZABYTKI

Najtrwalszym śladem przeszłości, tradycji, historycznych wydarzeń związanych  
ze skrawkiem Ziemi Nasielskiej są zabytki architektury. Na szczególną uwagę zasługuje 
neogotycki kościół pw. św. Wojciecha w Nasielsku. Budowę kościoła rozpoczęto  
w roku 1898, na miejscu poprzedniego murowanego z 1445 roku. Projektantem tej 
wyjątkowej świątyni jest znany architekt inż. Józef Pius Dziekoński, który projektował 
m.in. Katedrę św. Floriana na warszawskiej Pradze oraz Katedrę w Białymstoku. Styl 
kościoła to prawdziwy neogotyk, naśladuje on swymi cechami gotyk średniowieczny, 
charakteryzuje się lekkością i strzelistością linii. Kościół został wymurowany z glinianej 
cegły i wybudowany został dzięki wiernym parafianom. Patrząc na budowle zabytkowe 
naszej Gminy należy wspomnieć o zabytkach polskiej szlachty, które do dziś dnia 
ukazują swym pięknem czar przeszłości. Większość z nich została odrestaurowana 
i w chwili obecnej stanowi własność prywatną, lecz wszystkich podróżójących po 
naszej Gminie zachęcamy do podziwiania zabytkowych budowli. Na szczególną 
uwagę zasłużył pałac w Chrcynnie, dwór w Lubominie, dwór wraz z malowniczym 
parkiem w Kosewie, dwór w Pianowie oraz położony nad samą rzeką Wkrą dwór  
w Lelewie. W Cieksynie natomiast możemy podziwiać kościół parafialny św. Doroty,  
w ścianach którego wmurowane są kule armatnie pochodzące z okresu wojny polsko-
bolszewickiej. Styl tego Kościoła jest gotycko-renesansowy. Na ścianach nawy figurują 
nagrobne płyty biskupa Jana Borkowskiego oraz jego brata. Kolejną ciekawą historią 
dotyczącą zabytków na terenie Gminy Nasielsk jest dom modlitwy baptystów, których 
cztery rodziny zamieszkiwały wieś Konary. Obecnie budynek jest odbudowany  
i przeznaczony dla lokalnej społeczności. Wieś Konary to także miejsce spoczynku 
ewangelików. To właśnie w Konarach, w miejscowym lasku położony jest cmentarz 
ewangelicki. Dużą atrakcją dla turystów jest także budynek zabytkowej szkoły 
drewnianej powstałej w 1925 roku, który mieści się w Farmie Krzyczki w Krzyczkach 
Szumnych, a wcześniej znajdował się w Dębinkach. Kolejnym zabytkiem na Farmie 
godnym zobaczenia jest Wiatrak „Koźlak”. Pochodzi on z XIX w. z Niszczyc. Do Krzyczek 
Szumnych trafił w 2005 roku, od tego też czasu góruje dumnie na wzgórzu i stanowi 
on znak rozpoznawczy dla podróżujących do Farmy Krzyczki. Warto zobaczyć również 
nasielską „basztę”, która powstała ok. 1920 roku i stanowiła funkcję transformatora.  
W 2014 roku „basztę” odrestaurowano i nadano jej nowy blask.

Wiatrak „Koźlak” / Windmill „Koźlak”

Zespół pałacowo-dworski w Chrcynnie / Palace and park complex in ChrcynnoKościół w Cieksynie / Church in Cieksyn Kościół w Nasielsku / Church in Nasielsk Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Konarach / 
Remains of an evangelical cemetery in Konary
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MONUMENTS

The most permanent marks of the past, tradition and historical events in this patch of the Nasielsk country are its architectural monuments. The neo-Gothic St Adalbert 
Church in Nasielsk is especially noteworthy. The construction began in 1898, on the site of an older church, built of bricks in 1445. This unique temple was designed by  
a famous architect, Józef Pius Dziekoński, whose other projects include the St Florian Cathedral in the Warsaw district of Praga and the Cathedral in Białystok. The church 
is built in the neo-Gothic style, mimicking the medieval Gothic and displaying light, slender forms. It was made of clay bricks, and its construction was made possible by 
the Nasielsk congregation. Other interesting historic buildings in our commune are the manors of Polish aristocracy. Even today, their beauty makes us feel the charm 
of the past. The majority of them have been renovated and belong to private owners; nevertheless, all travelers are encouraged to admire them. The most interesting 
monuments include the palace in Chrcynno, the manor in Lubomin, the manor and the picturesque park in Kosewo, the manor in Pianowo and the manor in Lelewo, 
situated just by the Wkra river. In Cieksyn, we can admire the St Dorothy parish church, which has cannonballs from the Polish-Bolshevik War embedded in its walls. The 
church was built in the Gothic-Renaissance style. The nave’s walls feature tombstones of Bishop Jan Borkowski and his brother. Another interesting monument in the 
Nasielsk commune is the Baptist gospel hall, which was once attended by four Baptist families living in the village of Konary. Nowadays, the renovated building serves 
the local community. The village of Konary is also a burial site for Protestants. The evangelical cemetery is situated in the nearby forest. An attractive tourist destination 
is the historic wooden school, built in 1925. It was originally built in Dębinki, but nowadays, it is situated at the Farma Krzyczki in Krzyczki Szumne. Another monument 
worth a detour at the Farma Krzyczki is the windmill “Koźlak” (post mill). It was built in the 19th century in Niszczyce. Since 2005, when it was moved to Krzyczki Szumne, 
it has towered over the hill, serving as a landmark for guests traveling to the Farma Krzyczki. The “tower” in Nasielsk is also worth visiting. It was built around 1920 and 
used to serve as a transformer. In 2014, it was renovated and given a new shine.



Szlak kolorowych drzew w Cieksynie
„Drzewa jak malowane”

W krajobraz Cieksyna wpisany jest jedyny w swoim rodzaju 
Szlak Kolorowych Drzew. W jego skład wchodzą cztery unikalne 
drzewa-rzeźby: Drzewo Różowe, Drzewo Pomarańczowe, 
Drzewo Cytrynowe oraz Drzewo Turkusowe, których twórcami 
są Kinga i Mirosław Szczypek ze Stowarzyszenia Artystyczno-
Społecznego SKAFANDER oraz Jarosław Urbański artysta 
rzeźbiarz z Chojnic.Nie można przejść koło nich obojętnie. Nie 
tylko ożywiają wiejski krajobraz swoją formą i kolorem, ale są 
też nośnikami określonej energii przypisanej kolorom. Rzeźby 
wykonane są z martwych drzew, starych maszyn rolniczych  
i z różnych, znalezionych na złomowisku elementów, które w ten 
sposób udało się ocalić od zapomnienia i tchnąć w nie nowe życie. 

Oprócz koloroterapii, drzewa–rzeźby są miejscami wielu wydarzeń kulturalnych, 
spektakli teatralnych, działań happeningowych, jak i spotkań społecznych. 
Przykładem tego mogą być cykliczne Wigilie dla mieszkańców Cieksyna i okolic, 
czy też Jare Święto. Drzewa koncentrują wokół siebie ludzi, zbliżają, uwrażliwiają 
na kulturę i sztukę. 

Szlak Kolorowych Drzew w Cieksynie jest wyjątkową atrakcją turystyczną  
w naszej Gminie. Rozmieszczenie rzeźb umożliwia przyjemną wędrówkę, 
podczas której można odkryć piękno wsi Cieksyn.

Rzeka Wkra / Wkra river

Różowe Drzewo / Pink Tree

Pomarańczowe Drzewo / Orange Tree
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The Trail of Colourful Trees in Cieksyn
“Trees pretty as a picture”

The landscape around Cieksyn features the unequalled Trail of 
Colourful Trees. It consists of four unique tree sculptures: the 
Pink Tree, the Orange Tree, the Lemon Tree and the Turquoise 
Tree, which were created by Kinga and Mirosław Szczypek from 
the Artistic and Social Association SKAFANDER and by Jarosław 
Urbański, a sculptor from Chojnice. They are bound to evoke 
strong emotions. Not only do their forms and colours add life to 
the rural landscape, but also the sculptures themselves are carriers 
of particular types of energy ascribed to colours. The sculptures are 
made of dead trees, old agricultural machines and various scraps 
found at the stockpile, saved from oblivion and given a new life.  

Apart from their chromatherapeutic funtion, the tree sculptures also provide 
a scenery for numerous cultural events, theatrical performances, happenings 
and social meetings. For example, it is there that the annual Christmas Eve 
celebrations for the denizens of Cieksyn take place, as well as the Spring 
Celebration (“Jare Święto”). The trees help to gather and connect people, 
making them more sensitive to culture and art. 

The Trail of Colourful Trees in Cieksyn is a unique tourist destination in our 
commune. The placing of the sculptures allows for a pleasant walk, during 
which the visitors can discover the beauty of Cieksyn.

Niebieslki szlak krajobrazowy

Turystów pieszych zapraszamy na oznakowany szlak niebieski długości około 19 km, 
który biegnąc Doliną Wkry łączy stacje kolejowe Cieksyn i Pomiechówek. Taka organizacja 
szlaku pozwala na wygodny dojazd na start, a później powrót do domu po zakończeniu 
wędrówki. A wycieczkę warto zacząć od Cieksyna, gdzie (jeszcze nie zmęczeni) trafimy 
na jeden z najstarszych kościołów na Mazowszu, a schodząc za prowadzącym szlakiem 
nad Wkrę znajdziemy resztki mostu, gdzie w sierpniu 1920 r. V armia pod dowództwem 
gen. Sikorskiego w ciężkich bojach pokonała wojska sowieckie. Idąc dalej wzdłuż rzeki 
potkniemy się o pnie ścięte ostrymi zębami bobrów, których całe rodziny mieszkają  
w okolicach czystej rzeki. Późną wiosną i latem na szlaku towarzyszyć nam będzie bocian. 
Na patykowatych nogach, kołysząc głową zawieszoną na długiej szyi łypie okiem na 
intruza, który zawitał do jego podmokłego królestwa.

The blue landscape trail

Hikers are invited to walk the blue tourist trail, about 19 km long, which 
runs down the Wkra river valley, connecting the railway stations in 
Cieksyn and Pomiechówek. The trail’s starting point is easily accessible, 
while its finish allows for a quick return home. It is best to start in Cieksyn 
and - before exhaustion takes its toll - see one of the oldest churches in 
the Mazovia region. Following the trail down to the Wkra river, we will 
come across the remains of a bridge, where in 1920, the 5th army led by 
General Sikorski defeated the Soviet troops in a fierce battle. Walking 
along the river, we will trip on tree trunks, felled by the sharp teeth of the 
beavers that live in colonies near the unpolluted river. In late spring and 
in summer, we will be accompanied in our trip by the stork. Walking on its 
gangly legs, swinging its head on the long neck, it glares at the intruder 
who crossed the boundaries of its marshy kingdom.

Turkusowe Drzewo / Turquoise Tree



KULTURALNIE

Kreatorem życia kulturalnego w gminie jest Nasielski Ośrodek Kultury. Organizuje wiele imprez 
o zasięgu regionalnym oraz lokalnym. W NOK odbywają się próby zespołów muzycznych, jak 
również zajęcia plastyczne, czy nauka gry na gitarze, perkusji. W NOK znajduje się również kino 
„Niwa” wyposażone w cyfrowy projektor filmowy, dzięki któremu możemy oglądać seanse 
w technologii 3D. Seanse odbywają się od środy do niedzieli. NOK jest również wydawcą  
lokalnego dwutygodnika „Życie Nasielska”.
Organizowane imprezy sprzyjają promocji lokalnych artystów. Działa u nas m.in. 
zespół rockowo-reggaeowy „Raggabarabanda”, „Dolina Rytmu” wykonujący muzykę 
afrykańska, jak również Nasielska Orkiestra Dęta. Miłośników książek zapraszamy do 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. W ramach MGBP w Nasielsku działa 
pracownika internetowa oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu.  
W budynku Biblioteki eksponowane są wystawy fotograficzne. Ostatnią z nich jest „Nasielsk 
– Miasto Dwóch Kultur na przełomie XIX i XX wieku”. 
Zapraszamy do naszej Gminy na cyklicznie organizowane imprezy, m.in. na:

- Festiwal Rockowy – maj, Nasielski Ośrodek Kultury,
- Rocznicę ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk – kwiecień, kościół  
w Nasielsku,
- Dni Nasielska – czerwiec, Stadion Miejski w Nasielsku,
- Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, czerwiec, Popowo Borowe,
- Uroczystości upamiętniające bitwę nad Wkrą 1920 – sierpień, Borkowo,
- Koncert Bożonarodzeniowy – grudzień, kościół w Nasielsku.
Ponadto organizowane są imprezy doraźne, często przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, które aktywnie włączają się w budowanie oferty kulturalnej Gminy.  

Nasielski Ośrodek Kultury-kino „Niwa” / Cultural Centre in Nasielsk - the ”Niwa” cinema Orkiestra Dęta z Nasielska / Brass band from Nasielsk

Dni Nasielska / Nasielsk Days
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CULTURE

The creator of the cultural life in our commune is the Nasielsk Cultural Centre. It organizes 
numerous regional and local events. That is where music groups practice and where art and 
guitar or drums courses take place. The Centre houses also the “Niwa” cinema, equipped with 
a digital projector which allows for viewing films in 3D. The films are shown from Wednesday 
to Sunday. Moreover, the Centre is the editor of the local biweekly journal “Życie Nasielska” 
(The Life of Nasielsk). 
The organized events aid in the promotion of local artists. Local bands include the rock-reggae 
group “Raggabarabanda”, “Dolina Rytmu” (the Rhythm Valley) performing African music 
and the Nasielsk Brass Band. Book lovers can visit the Communal Public Library in Nasielsk, 
equipped with a computer laboratory. The library documents the history of the town and 
the region and holds photography exhibitions. The most recent of them is “Nasielsk: a Town 
of Two Cultures at the turn of the 20th century”.
Visitors are invited to attend annual events in our commune, such as:

- the Rock Festival – May, the Nasielsk Cultural Centre,
- the anniversary of establishing St Adalbert as the patron saint of Nasielsk – April, the church 
in Nasielsk,
- the Nasielsk Days - June, the Municipal Stadium in Nasielsk,
- the Memory Day of the Cursed Soldiers – June, Popowo Borowe,
- the celebrations commemorating the battle of Wkra in 1920 – August, Borkowo,
- the Christmas Concert – December, the church in Nasielsk.
Moreover, many circumstantial events are held, often in cooperation with non-governmental 
organizations which take active part in building the commune’s cultural offer.



ZAMIESZKAJ I DZIAŁAJ

W zakresie poszerzenia oferty mieszkaniowej działa Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe, które realizuje kolejną inwestycję na osiedlu Płońska. Będzie to budynek 
III-piętrowy z poddaszem użytkowym, windą i garażem podziemnym. Ponadto na 
terenie osiedla znajdują się 3 budynki wielorodzinne. Osiedle zlokalizowane jest  
w cichej i spokojnej okolicy przy drodze w kierunku Płońska. 
Coraz bardziej widoczna jest aktywność organizacji pozarządowych, których 
działania zmierzają do uczestnictwa mieszkańców w różnych projektach społecznych 
podnoszących tożsamość lokalną. Poszerzają również ofertę edukacyjną, kulturalną, 
sportową, ekologiczną zarówno dla naszych najmłodszych, jak i najstarszych obywateli. 

Bieg z okazji kanonizacji Jana Pawła II w Nasielsku - 2014 r. / John Paul II’s canonization run in Nasielsk - 2014 Osiedle przy ul. Płońskiej / Housing estate at Plonska Street 

Sztuka „Napoleon” / “Napoleon” play Ogólnopolski zlot przyjaciół Indian w Cieksynie - 2014 r. /  National Friends of Native Americans Meeting in Cieksyn – 2014
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LIVE HERE AND ACT

The Nasielsk Housing (Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe) expands the housing 
offer by realizing another investment at the housing estate at Płońska Street. The 
building under construction is going to have three storeys, a usable attic, an elevator 
and a subterranean garage. The housing estate includes 3 multi-family buildings, as 
well. It is situated in a quiet and peaceful neighbourhood by the road to Płońsk. The 
activity of non-governmental organizations grows more and more visible, encouraging 
the locals’ participation in various social projects aiming to enhance the local identity. 
Moreover, the organizations expand the educational, cultural, sportive and ecological 
offer directed both to the youngest and the oldest citizens.



Gospoda Rybaczówka 
(na imprezy zamknięte) /  
Rybaczówka Inn (private events)
Farma Krzyczki 
Krzyczki Szumne 44 
05-190 Nasielsk 
tel. kom.:  662 473 724  
tel.: (23) 693 00 90 
www.farmakrzyczki.pl 
e-mail: recepcja@farmakrzyczki.pl

Pizzeria Salermo 
ul. Warszawska 18A 

05-190 Nasielsk 
tel.: (23) 693 14 02

Cukiernia Ptyś / Patisserie Ptyś 
ul. Starzyńskiego 7  

05-190 Nasielsk 
tel.: 696 413 636

Bar Orientalny
Anna Gerasik-Le 

ul. Rynek 24, 05-190 Nasielsk 
tel.: 886 275 588

Pizzeria Biesiadowo 
ul. Mała 1, 05-190 Nasielsk 

tel.: 723 723 722

Restauracja Kartoflisko / 
Kartoflisko Restaurant
ul. Tylna 1, 05-190 Nasielsk
tel.: (23) 693 08 33 
www.kartoflisko.pl  
e-mail: kontakt@kartoflisko.pl

U Kabana 
Bar - ul. Młynarska 1  
tel.: (23) 684 10 42 
Pizzeria - ul. Warszawska 38  
tel.: 604 103 275 
05-190 Nasielsk

Herbaciarnia Angielska /  
English Teahouse
ul. Warszawska 23  

05-190 Nasielsk

Hotel Nosselia*** / 
Nosselia*** Hotel

Farma Krzyczki  
(120 miejsc noclegowych / 120 beds)  

Krzyczki Szumne 44 
05-190 Nasielsk 

tel. kom.: 662 473 724,
tel.: (23) 693 00 90 

www.farmakrzyczki.pl 
e-mail: recepcja@farmakrzyczki.pl

Restauracja Stary Młyn /  
Stary Młyn Restaurant   

ul. Warszawska 55A 
05-190 Nasielsk 

tel.: (23) 69 30 222
 tel. kom.: 662 589 694 

www.starymlyn.info 
e-mail: starymlyn@starymlyn.info

Restauracja Palladium / 
Palladium Restaurant

ul. POW 22, 05-190 Nasielsk 
tel.: 604 900 001 

www.palladium-restauracja.pl 
e-mail: info@palladium-restauracja.pl

Drewniana Chata
Artur Nowak 
ul. Płońska 57, 05-192 Borkowo 
gm. Nasielsk 
tel.: 502 276 835 
www.chatawpolu.pl
e-mail: chatawpolu@wp.pl

Agroturystyka u Basi / 
Agrotourism farm 
Mokrzyce Włościańskie 7 
05 - 191 Nasielsk 
tel.: 692 099 936 
www.agroturystykaubasi.pl 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
zaprasza miłośników zwierząt  
i wypoczynku na łonie natury - 
oferta całoroczna.

Pokoje do wynajęcia 
gospodarstwo agroturystyczne  / 

Rooms for rent, agrotourism farm
Hanna i Zygmunt Wasilewscy 

Żabiczyn 154, 05-190 Nasielsk 
tel.: 660 402 909, 602 423 039 

e-mail: zzwasilewski@gmail.com
www.zabiczyn.pl

Koliba Borkowo
Agroturystyka i noclegi pracownicze /

Agrotourism and worker’s accomodation
Magdalena Świątkowska

ul. Płońska 43, 05-192 BORKOWO
tel.: 668 836 791

email: Kolibaborkowo@gmail.com 
www.kolibaborkowo.dobrynocleg.pl

BAZA GASTRONOMICZNA I NOCLEGOWA / CATERING AND ACCOMODATION FACILITIES DANE KONTAKTOWE / CONTACT INFORMATION

Urząd Miejski w Nasielsku / The Town Hall in Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

NIP 531-160-74-68
tel.: (23) 693 30 00, fax: (23) 691 24 70

e-mail: um@nasielsk.pl, www.Nasielsk.pl
Konto Bankowe: / Bank Account:

 BS Nasielsk 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU / OPENING 
HOURS OF THE TOWN HALL IN NASIELSK 

Poniedziałek          8:00 – 18:00 / Monday 8 a.m. – 6 p.m. 
Wtorek – piątek    8:00 – 16:00 / Tuesday – Friday 8 a.m. – 4 p.m.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY / 
OPENING HOURS OF THE TOWN HALL IN NASIELSK

Nasielski Ośrodek Kultury / Nasielsk Cultural Centre
05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12 
tel.: (23) 69 12 343 
e-mail: nok@noknasielsk.pl
www.noknasielsk.pl 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku /  
Communal Public Library in Nasielsk 
05-190 Nasielsk, ul. Piłsudskiego 6 
tel.: (23) 69 12 552 
e-mail: biblioteka-nasielsk@wp.pl
www.biblioteka.nasielsk.pl 
 
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku / 
Public Utilities and Housing Department in Nasielsk 
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43 
tel.: (23) 69 12 364 
fax (23) 69 12 364 
e-mail: sekretariat@zgkim.nasielsk.com.pl
www.zgkim.nasielsk.com.pl 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku / 
Independent Public Health Care Centre in Nasielsk 
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 
tel.: (23) 69 12 606, 69 12 503 
e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl
www.zoz.nasielsk.pl 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku /  
Municipal Social Welfare Centre in Nasielsk 
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3 
tel.: (23) 69 33 006 
e-mail: mopsnasielsk@interia.eu
www.mops.nasielsk.pl
 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Schools and Kindergartens 
Services Complex 
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3 
tel.: (23) 69 33 106 
e-mail: zosip@nasielsk.pl
www.zosip.nasielsk.pl 

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. / 
Nasielsk housing enterprise 
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 24B, lok.2 
tel.: (23) 69 30 155, fax: (23) 69 30 143 
e-mail: nbm@nasielsk.com.pl
www.nbm.nasielsk.com.pl
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TELEFONY ALARMOWE / EMERGENCY NUMBERS

•    112 - numer alarmowy / emergency telephone number 
•    987 – Wojewódzkie Centrum  Zarządzania Kryzysowego / Regional 
Emergency Management Centre 
•    (22) 775 42 35, 664 193 167 -  Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego / District Emergency Management Centre 
•    (23) 69 33 121, 604 213 416 – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku / Municipal 
Council’s Department of Emergency Management, Military Matters and Civil 
Defence in Nasielsk 
•    991 - Pogotowie Energetyczne / Electricity Emergency 
•    992 - Pogotowie Gazowe / Gas Emergency 
•    997 - Policja / Police 
•    998 - Straż Pożarna / Fire Department 
•    999 - Pogotowie Ratunkowe / Emergency Ambulance Service
 
Utrzymanie przejezdności dróg  w Gminie Nasielsk: / Maintaining the roads 
in the Nasielsk commune:
 
Dyżury: / Duty hours: 
•    (23) 69 12 364 – Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / Public 
Utilities and Housing Department 
•    602 712 744 – Kierownik działu i eksploatacji dróg / Director of the Road 
Use Department
 
Awarie wodociągowe i kanalizacyjne należy zgłaszać: / Waterworks and 
sewer system emergency should be reported to: 
•    Stacja Uzdatniania Wody w Jackowie / Water Treatment Station in Jacków,
tel.: (23) 69 12 496 
(poniedziałek – niedziela: całodobowo) (Monday – Sunday: 24-hour) 
•    ZGKIM w Nasielsku / Geodesy and Water Management Department in 
Nasielsk, tel.: (23) 69 12 364  
(poniedziałek – piątek w godz. 7:00 -15:00) / (Monday – Friday 7 a.m. – 3 p.m.)

INNE TELEFONY / OTHER TELEPHONE NUMBERS

Komisariat Policji w Nasielsku / Police Station in Nasielsk
ul. Kościuszki 29
tel.: (23) 691 23 77, 691 22 07

Straż Pożarna Nasielsk / Fire Department in Nasielsk
tel.: (23) 691 22 88

Pogotowie Gazowe / Gas Emergency
tel.: 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze / Heating Emergency
tel.: (23) 691 23 46

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska, Nasielsk / Night and Holiday Medical 
Service, Nasielsk (budynek Komisariatu Policji w Nasielsku, wejście od 
szczytu / the police station building, entrance at the gable wall) 
ul. Kościuszki 29
tel.: (23) 69 12 203

Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach / Health Care Centre in Stare 
Pieścirogi
ul. Sikorskiego 1
tel.: (23) 691 23 98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie / Health Care Centre in Cieksyn 
ul. Sportowa 5
tel.: (23) 693 50 05
 
NZOZ „Centrum Medyczne” / Independent Health Care Centre “Centrum 
Medyczne”
ul. Warszawska 47
tel.: (23) 691 25 14

NZOZ TERA-MED / Independent Health Care Centre TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax: (23) 693 14 26

NZOZ MEDICA / Independent Health Care Centre MEDICA
ul. Kościuszki 40A
tel./fax: (23) 693 20 02
 
SOCPR CARITAS 
ul. Żwirki i Wigury 5
tel.: (23) 693 14 28

Poradnia Terapii Uzależnień / Dependencies Treatment Clinic  
Nasielsk, ul. Warszawska 50
tel.: (23) 693 02 50

Urząd Pocztowy w Nasielsku / Post Office in Nasielsk
ul. Kościuszki 5
tel./fax: (23) 691 26 43

Stadion Miejski w Nasielsku / Municipal Stadium in Nasielsk
ul. Sportowa
tel.: (23) 693 13 32

Parafia Rzymskokatolicka w Nasielsku / Roman Catholic Parish in Nasielsk
tel.: (23) 691 26 53

Parafia Rzymskokatolicka w Starych Pieścirogach / Roman Catholic Parish in 
Stare Pieścirogi
tel.: (23) 693 10 25

Parafia Rzymskokatolicka w Cieksynie / Roman Catholic Parish in Cieksyn
tel.: (23) 693 50 08

Parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie / Blessed Jerzy Popiełuszko 
Parish in Nuna
Nuna 159
05-190 Nasielsk
tel.: 601 479 302

Polski Związek Wędkarski, Koło nr 13 w Nasielsku / Polish Angling 
Association, branch 13 in Nasielsk
tel.: (23) 693 00 26

Polski Związek Wędkarski, Koło w Cieksynie / Polish Angling Association, 
branch in Cieksyn
ul. Kolejowa 5
tel.: 600 146 746
tel.: 601 242 691
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WWW.NASIELSK.PL

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

tel.: (23) 693 30 00
e-mail: um@nasielsk.pl


