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Wstęp
Powinniśmy być dumni z naszego samorządu, który przez 30 lat włożył ogrom 
pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jeszcze bardziej powinniśmy być dumni 
z tego, że to mieszkańcy naszej gminy podjęli się tak odpowiedzialnego zadania, 
aby ten samorząd stworzyć. Naszym obowiązkiem jest podkreślanie i pokazywanie 
jego znaczenia, zwłaszcza młodym pokoleniom, które warto zachęcać do tego, 
aby aktywnie włączały się w ideę samorządności. Niniejsza publikacja jest 
podsumowaniem pracy, jaką wykonali samorządowcy na rzecz lokalnego rozwoju. 
Jest też spojrzeniem na to, jak nasza gmina zmieniła się na przestrzeni tych 
30 lat. Niech ten album będzie dla nas wszystkich pamiątką działań, jakie zostały 
wykonane, a także niech stanowi swoistą historię nasielskiego samorządu.
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Kadencja 1990–1994

I KADENCJA RADY GMINY I MIASTA W NASIELSKU 
(1990–1994)

1. Bachanek Czesław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Bryśkiewicz Janina
3. Danisiewicz Marianna
4. Dublewski Tadeusz
5. Fabisiak Czesław
6. Kordulewski Andrzej Waldemar – Członek Zarządu Miejskiego, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu
7. Kozłowski Krzysztof – Członek Zarządu Miejskiego od po-

czątku kadencji do dnia 22 marca 1991 r., Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego od początku 
kadencji do dnia 22 marca 1991 r.

8. Krzyżanowski Andrzej
9. Krzyżewski Józef
10. Modzelewski Tadeusz Józef – Przewodniczący Rady Miej-

skiej, Członek Zarządu Miejskiego 
11. Olszewski Henryk 
12. Piątkowski Roman 
13. Rudnik Barbara 
14. Sakowski Włodzimierz Michał 
15. Sech Ryszard – Członek Zarządu Miejskiego od 4 paździer-

nika 1991 r. do końca kadencji
16. Sekutowicz Jadwiga 
17. Słończewski Grzegorz – Członek Zarządu Miejskiego od 

22 marca 1991 r. do końca kadencji
18. Słupecki Mirosław – Członek Zarządu od 22 marca 1991 r. 

do końca kadencji, Przewodniczący Komisji  Infrastruktury 
i Porządku Publicznego od 22 marca1991 r.

19. Tomczyk Andrzej 
20. Tyc Stanisław Roman – Sekretarz Gminy od 1 sierpnia 

1990 r. do dnia 2 września 1994 r.

21. Wójciak Michał – Burmistrz i Przewodniczący Zarządu 
Miejskiego od dnia 11 czerwca 1990 r. do dnia 2 września 
1990 r.

22. Zaręba Aleksander Miron – Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Obsługi

23. Zawadzka-Roszczenko Bożenna 
24. Zawadzki Andrzej – Przewodniczący Komisji Oświaty 

i Członek Zarządu Miejskiego

Od dnia 11 czerwca 1990 roku do dnia 2 września 1990 roku 
Burmistrzem oraz Przewodniczącym Zarządu Miejskiego był 
Pan Michał Wójciak. Dnia 2 września 1990 roku Burmistrzem 
i Przewodniczącym Zarządu został Pan Wojciech Ostrowski 
(osoba spoza Rady).

Kadencja w latach 1990–1994 pod kątem inwestycyjnym opie-
rała się głównie na rozwoju infrastruktury wodociągowej (głów-
nie na wsiach) oraz gazociągowej (w mieście). W roku 1990 wo-
dociągi miała tylko jedna wieś – Nuna. W 1994 roku długość sie-
ci wodociągowej na samych wsiach wynosiła już 50 km i obej-
mowała swoim zasięgiem kilkanaście miejscowości. W gminie 
pobudowano również Stację Uzdatniania Wody, której rozpo-
częcie działania zaplanowano na 1995 r. Dodatkowo oddana 
do użytku została oczyszczalnia ścieków dla wschodniej części 
miasta, dzięki której osiągnięto redukcję miejskich nieczystości 
na poziomie 96%.

Był to również okres gazyfikacji miasta oraz przygotowań pod 
rozpoczęcie gazyfikacji południowej części gminy, poprzez 
umożliwienie pobudowania rozprężalni gazu w Budach Sien-
nickich, co miało stanowić bazę pod rozwój sieci gazociągowej 
w Budach Siennickich, Psucinie, Wągrodnie czy Cegielni Psuc-
kiej. 

Kierownictwo Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku

BURMISTRZOWIE NASIELSKA

11.06.1990 – 02.09.1990 – Michał Wójciak
02.10.1990 – 30.10.1998 – Wojciech Ostrowski

30.10.1998 – 14.12.2010 – Bernard Dariusz Mucha
14.12.2010 – 11.04.2013 – Grzegorz Arciszewski

02.05.2013 – 29.07.2013 – Mirosław Łukowski 
(Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska, 

wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów)
29.07.2013 – obecnie – Bogdan Ruszkowski 

ZASTĘPCY BURMISTRZA NASIELSKA

02.09.1994 – 19.04.2000 – Stanisław Roman Tyc
08.06.2000 – 22.11.2002 – Krystyna Raczkowska

05.03.2008 – 31.05.2009 – Tadeusz Nalewajk
08.09.2015 – 31.08.2017 – Katarzyna Jolanta Świderska
01.01.2020 – obecnie – Andrzej Waldemar Kordulewski

SEKRETARZE NASIELSKA

01.08.1990 – 02.09.1994 – Stanisław Roman Tyc
05.12.2002 – 30.11.2006 – Zbigniew Rutkowski

01.12.2006 – 03.01.2014 – Maria Kowalska
27.01.2014 – obecnie – Marek Maluchnik

SKARBNICY NASIELSKA

27.06.1990 – 22.12.1995 – Maria Świderska
22.12.1995 – 21.07.2003 – Aniela Rogalska

25.07.2003 – 30.09.2003 – Jadwiga Zalewska 
(p.o. Skarbnika)

01.10.2003 – 30.09.2013 – Ludwina Turek
01.10.2013 – obecnie – Rafał Adamski

Kierujący Jednostkami 
Organizacyjnymi Gminy
NOK
Adam Stamirowski 22.05.1997 – 31.12.2005
Marek Tyc 01.01.2006 – obecnie

MOPS
Alicja Tyc 04.06.1998 – 07.09.2003
Urszula Goszczyńska 01.03.2003 – 30.09.2003 (p.o. Dyrektora)
Anna Brzezińska 01.10.2003 –15.07.2007
Monika Nojbert 16.07.2007 – 15.01.2008 (p.o. Dyrektora), 
16.01.2008 – obecnie (Dyrektor)

ZEAS
Barbara Sakowska 01.01.2003 – 31.03.2009

ZOSIP
Barbara Sakowska 01.12.2010 – 08.01.2012 (p.o. Dyrektora)
Jarosław Chyliński 09.01.2012 – 30.06.2012

CUW
Hanna Pietrzak 19.07.2012 – obecnie

MGBP
Anna Siwiec 1967 – 30.04.2002 
Stanisław Roman Tyc 30.04.2002 – obecnie

SPZOZ
Andrzej Krzyżanowski 04.10.2000 – 27.04.2004
Maciej Rudzki 07.04.2004 – 11.09.2006
Katarzyna Rusek 11.09.2006 – 30.06.2008
Sebastian Petrykowski 01.07.2008 – 01.03.2009
Maria Michalczyk 12.03.2009 – obecnie

ZGKiM
Franciszek Kuciński 01.07.1993 – 15.09.1995 
Jerzy Roszczenko 28.04.1995 – 09.03.2000
Wojciech Sierzputowski 02.11.1999 – 31.12.2008
Małgorzata Rosłońska 07.01.2009 – 30.11.2010 (p.o. Dyrektora)
Albert Kołodziejski 14.03.2011 – 30.09.2013
Lidia Magdalena Rutkowska 04.09.2013 – 31.03.2016 
(p.o. Dyrektora), 01.04.2016 – obecnie (Dyrektor)

NBM
Wojciech Piątkowski 01.01.2009 – 31.03.2012  
Albert Kołodziejski  01.04.2012 – 22.08.2016 
Marzena Gronowska 24.08.2016 – 30.06.2019 
Agnieszka Malinowska 01.07.2019 – obecnie
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Oczyszczalnia ścieków dla wschodniej części miasta Otwarcie nowego budynku OSP w Nasielsku

Rozpoczęcie gazyfikacji gminy

Uruchomienie centrali telefonicznej

Inwestycje

•	 remont byłego budynku przemysłowego i jego ada-
ptacja pod Centrum Pomocy Społecznej (na tamten 
okres jeden z najnowocześniejszych tego typu obie-
któw),

•	 uruchomienie Biblioteki Miejskiej w wyremonto-
wanej jednej z najstarszych nasielskich kamienic,

•	 rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1,

•	 budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nasielsku,

•	 przekazanie zakupionego przez Gminę Nasielsk sa-
mochodu dla Policji w Nasielsku – ok. 1993 r. Na 
zdjęciu na str. 7 widoczne są następujące osoby (od 
lewej): Pan Wojciech Ostrowski – Burmistrz Nasiel-
ska, Pan Wojciech Wołkowicz – Zastępca Komen-
danta Policji w Nasielsku, Pan Zbigniew Jasik – Ko-
mendant Policji w Nasielsku, Pan Tadeusz Gajkow-
ski – Komendant Rejonowy Policji w Pułtusku, Pan 
Tadeusz Modzelewski – Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nasielsku, 

•	 zwieńczone sukcesem rozmowy z TP S.A. odnośnie 
uruchomienia centrali telefonicznej w Nasielsku 
(2000 numerów) oraz Cieksynie (300 numerów); 
w styczniu 1994 roku uruchomiono automatyczne 
połączenia z całą Polską oraz zagranicą,

•	 pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Finan-
sów w wysokości 600 mln zł na remont komina ko-
tłowni dawnego MERA-ZEM.

Toczono rozmowy z przedstawicielami gmin: Serock, 
Pokrzywnica, Pomiechówek, Skrzeszew i Nieporęt, od-
nośnie utworzenia związku gmin, który miałby zajmo-
wać się wspólną organizacją wydatków komunalnych tj. 
wysypisko i utylizacja śmieci, drogi czy wodociągi.

Uroczyste otwarcie Biblioteki Miejskiej

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku Przekazanie zakupionego przez Gminę Nasielsk samochodu dla Policji
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chanowskiego pozytywnie zaopiniował propozycję podziału 
Miasta i Gminy Nasielsk na część wiejską i miejską.

Inne przedsięwzięcia:
•	 1995 r. – powstają 60. i 61. sołectwo w Gminie Nasielsk: Lu-

bominek i Nowiny,
•	 od 1 października 1995 r. zaczął funkcjonować Punkt Usług 

Telekomunikacyjnych, czyli centrala telefoniczna na 300 
numerów, która zlokalizowana była w dawnym sklepie na-
leżącym do Gminnej Spółdzielni SCh,

•	 po 40 latach pracy w administracji odchodzi na emeryturę 
Skarbnik Gminy – Pani Maria Świderska; w jej miejsce Rada 
Miejska powołuje Panią Anielę Rogalską,

•	 Zarząd Gminy postanawia przeznaczyć odpowiednią kwo-
tę na wykonanie studium ruchowo-sieciowego przez War-
szawską Fundację Rozwoju Regionalnego im. S. Starzyń-
skiego dla określenia warunków północnego przebiegu au-
tostrady. Przebieg takiej drogi w pobliżu Nasielska miałby 
znaczny wpływ na rozwój gminy,

•	 uroczystość przecięcia wstęgi i oddanie do użytku wyre-
montowanej drogi w Jackowie realizowanej ze środków SA-
PARD, które były przyznawane przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Wstęgę przecina przedsta-
wiciel Agencji oraz Burmistrz Nasielska,

•	 styczeń 1996 r. – podpisano umowę na budowę w Nasiel-
sku specjalistycznego ośrodka dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Sygnatariuszami umowy są Wojewoda Ciecha-
nowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Rząd 
Królestwa Danii. Styczniowa umowa jest ukoronowaniem 
starań władz samorządowych na budowę tego domu w Na-
sielsku,

•	 luty 1996 r. – Zarząd Miejski na wniosek zespołu redak-
cyjnego „Życia Nasielska” powołał redaktora naczelnego pi-
sma, którym został Pan Adam Stamirowski,

Rozpoczyna się budowa nowego budynku poczty 
przy ul. Warszawskiej.

Uroczystość oddania do użytku wyremontowanej drogi w Jackowie

Zespół Szkół Zawodowych zyskuje nowy budynek szkolny

Od 10 maja 1996 r. dzięki staraniom Pani Dyrektor Te-
resy Skrzyneckiej Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach nosi imię Księcia Józefa Poniatowskiego.

Kadencja 1994–1998

II KADENCJA RADY GMINY I MIASTA W NASIELSKU 
(1994–1998)

1. Borowski Stanisław – Członek Zarządu Miejskiego, Prze-
wodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 
do 30 marca 1995 r.

2. Bryśkiewicz Janina 
3. Cienkowski Mieczysław 
4. Duchnowski Grzegorz – Przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej od 28 kwietnia 1995 r.
5. Gerasik Marek – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

i Porządku Publicznego od 31 marca 1995 r.
6. Kamińska Halina 
7. Konerberger Janusz – Delegat do Sejmiku Samorządowego 

Województwa Ciechanowskiego
8. Królak Wojciech Andrzej – Przewodniczący Komisji Budże-

tu i Finansów od 29 marca 1995 r.
9. Krzyżewski Józef 
10. Łempicki Heronim 
11. Malon Andrzej 
12. Modzelewski Tadeusz Józef – Przewodniczący Rady Gmi-

ny i Miasta, Członek Zarządu Miejskiego do 19 maja 1995 r.
13. Mucha Bernard Dariusz – Przewodniczący Komisji Rolni-

ctwa i Obsługi od 30 marca 1995 r., Członek Zarządu Miej-
skiego od 19 maja 1995 r.

14. Obojska Halina Elżbieta – Członek Zarządu Miejskiego, Prze-
wodnicząca Komisji Rolnictwa i Obsługi do 30 marca 1995 r.

15. Obojski Dariusz 
16. Olbryś Ireneusz Mieczysław – Członek Zarządu Miejskiego, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów 
do dnia 29 marca 1995 r.

17. Olszewski Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do 
dnia 28 kwietnia 1995 r.

18. Pawłowski Wincenty 
19. Sech Ryszard 
20. Skrzynecka Teresa Maria – Przewodnicząca Komisji Oświa-

ty, Kultury i Sportu od dnia 3 kwietnia 1995 r.

21. Tyc Stanisław Roman – Zastępca Burmistrza od 2 września 
1994 r.

22. Wierzchoń Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Miasta

23. Wróblewski Waldemar 
24. Zawadzki Andrzej – Członek Zarządu Miejskiego oraz Prze-

wodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw So-
cjalnych i Ochrony Środowiska, a od 4 kwietnia 1995 r. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Och-
rony Środowiska

Burmistrz i Przewodniczący Zarządu od dnia 2 września 1990 
roku – Pan Wojciech Ostrowski (osoba spoza Rady). 

Początek kadencji przyniósł dyskusje dotyczące podziału Gmi-
ny Nasielsk i wydzielenie miasta jako odrębnej jednostki samo-
rządu terytorialnego. W grudniu 1994 roku grupa radnych wiej-
skich z pomysłodawcą – Panem Radnym Bernardem Dariuszem 
Muchą na czele zgłosiła na sesji wniosek o powołanie specjal-
nej komisji zajmującej się przeprowadzeniem konsultacji spo-
łecznych dotyczących oddzielenia gminy od miasta. Argumen-
tem za podziałem było to, iż wtedy lepiej i efektywniej wyko-
rzystywać będzie można środki finansowe. Miał nastąpić po-
wrót do starej, dobrej tradycji, gdy miasto i gmina były oddziel-
ne. Zdaniem Pana Bernarda Dariusza Muchy utrzymanie jedno-
litej struktury zawsze konfliktuje i dzieli ludzi na tych z miasta 
i wsi. Burmistrz Nasielska – Pan Wojciech Ostrowski był prze-
ciwny podziałowi Gminy Nasielsk na wieś i miasto, gdyż pod-
stawa tej propozycji miała charakter polityczny, a nie racjonal-
ny. Przewodniczącym Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji 
Społecznych w Sprawie Rozdziału Miasta i Gminy został Pan 
Bernard Dariusz Mucha, zaś Wiceprzewodniczącym – Pan Sta-
nisław Roman Tyc. Na terenie Gminy Nasielsk uprawnionych 
do udziału w konsultacjach społecznych było 13 535 osób, 
w konsultacjach brało udział 721 osób. Za rozdziałem opowie-
działo się 480 osób, przeciwnych były 203 osoby. Ostatecznie 
22 września 1995 r. Sejmik Samorządowy Województwa Cie-
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•	 czerwiec – zakończono budowę wodociągu w Mogowie,
•	 wrzesień – rozruch technologiczny nasielskiej Stacji 

Uzdatniania Wody,
•	 we wsiach Andzin, Nuna, Krzyczki i na ul. Przemy-

słowej w Nasielsku położono 2 451 mb. nawierzch-
ni asfaltowej,

•	 13 grudnia 1996 r. następuje odbiór SUW w Psucinie,
•	 budowa drogi Borkowo – Błędowo, 
•	 budowa drogi Miękoszyn – Toruń.

1997 r.

•	 budowa wodociągu w Popowie-Północ – 6,5 km dłu-
gości z przyłączami, 

•	 budowa wodociągu w Żabiczynie – 10,8 km z przy-
łączami,

•	 budowa wodociągu wiejskiego Psucin, Cegielna Psuc-
ka, Aleksandrowo, Budy Siennickie – koszt inwestycji 
800 tys. zł (8 mld starych zł),

•	 asfaltowanie dróg w Andzinie, Konarach i Jackowie, 
chodnik na ul. Młynarskiej,

•	 podpisanie umowy na dofinansowanie budowy hali 
sportowej, 

•	 uroczyste otwarcie nowego wodociągu Nowiny – Ko-
lonia Borkowo; długość sieci wraz z przyłączami wy-
nosi ponad 4 km,

•	 remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Starych Pie-
ścirogach,

•	 asfaltowanie dróg: Chechnówka – Jaskółowo, Krzycz-
ki, Nasielsk – Paulinowo i Pniewska Górka.

1998 r.

•	 budowa ponad 4 km sieci wodociągowej Krogule – 
Wągrodno,

•	 zgodnie z planem realizowana jest budowa wodocią-
gów we wsiach: Wągrodno, Krogule, Lubomin, Maze-
wo, Mogowo (II etap) i Pianowo,

•	 modernizowana jest droga we wsi Mogowo. Podobna 
modernizacja odbywa się na drodze Nuna – Krogu-
le. Trwa budowa odcinka drogi (1 km) Pianowo – Kę-
dzierzawice.

Uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Psucinie

Stacja Uzdatniania Wody w Psucinie

•	 pod koniec lutego 1997 r. w spotkaniu w kinie „Niwa” w Na-
sielsku uczestniczą dwaj ministrowie: Pan Stanisław Żeli-
chowski – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnych oraz Pan Andrzej Zieliński – Minister Łącz-
ności, a także Pan Jan Mączewski – Poseł na Sejm RP. Pod-
czas spotkania, które miało miejsce w sali kinowej, oma-
wiane były kwestie wejścia Polski do UE czy zagadnienia 
podziału administracyjnego. Ministrowie interesowali się 
potrzebami gminy w dziedzinie telekomunikacji (poprawa 
stanu łączności i zwiększenie ilości telefonów) i ochrony 
środowiska (budowa zakładu utylizacji odpadów, wymiana 
kotłowni węglowych na olejowe i gazowe),

•	 1 września 1997 r. – Zespół Szkół Zawodowych zyskuje 
nowy budynek szkolny,

•	 Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk został wyróżniony przez 
Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Inspektorat Obrony 
Cywilnej dyplomem i medalem za uzyskanie bardzo do-
brych wyników w zakresie obrony cywilnej i ochrony lud-
ności w 1996 r.,

•	 6 września 1997 r. – uroczyste przekazanie społeczeństwu 
miasta i gminy nowoczesnej centrali telefonicznej w Na-
sielsku,

•	 27 października 1997 r. – odbiór techniczny hali sporto-
wej w Nasielsku. Na ogólną kwotę jaką wydano na budo-
wę hali, czyli 2 183 000 zł, ze środków gminy wydano tyl-
ko 770 000 zł, pozostałą kwotę stanowiły bezzwrotne dota-
cje. W związku z powyższym budżet gminy sfinansował in-
westycję tylko w 35%,

•	 styczeń 1998 r. – dokonano odbioru hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku; rozegrano również 
pierwsze mecze siatkówki,

•	 rozpoczęła się budowa Domu Opieki Społecznej w miejscu 
dawnego Domu Małego Dziecka (nasielskiego żłobka),

•	 w związku z planowaną reformą samorządową (przywró-
cenie powiatów) na nadzwyczajnej sesji Radni Rady Miej-
skiej w Nasielsku większością głosów podtrzymali stanowi-
sko poprzednich dwóch rad i zdecydowali o przyłączeniu 
się do powiatu nowodworskiego zamiast pułtuskiego.

Zawiązuje się Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nasielskiej.

1995 r.

•	 budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
przy ul. Lipowej, 

•	 styczeń 1995 r. – oddanie do użytku wodociągu we 
wsi Jaskółowo (budowa w 2 etapach, koszt 700 mln zł, 
długość pond 3 km, doprowadzenie wody do 30 go-
spodarstw indywidualnych),

•	 dalsza gazyfikacja miasta (ul. Warszawska), 
•	 kończą się prace dokumentacyjne na wykonanie sie-

ci kablowej w mieście i doprowadzenie światłowodu 
oraz rozpoczęcie telefonizacji Cieksyna,

•	 oddanie do użytku odcinków dróg asfaltowych: 
w Miękoszynie 450 m, w Cieksynie 500 m i w Krzy-
czkach-Żabiczkach 1 000 m (wartość prac przekroczy-
ła kwotę 120 tys. zł),

•	 zarezerwowana została działka pod budowę nowej 
poczty,

•	 zakończono budowę pierwszego 2,5-kilometrowego 
odcinka sieci redukcyjnej gazociągu średniego ciśnie-
nia w miejscowościach Cegielnia Psucka i Wągrodno,

•	 powstaje wodociąg dla Mogowa; całkowita długość 
jego nitki wraz z przyłączami ma wynieść prawie 
4,5 km,

•	 na ul. Piłsudskiego położono nawierzchnię asfaltową 
od torów kolejki wąskotorowej w stronę Paulinowa 
o długości ok. 350 m, dodatkowo drugą warstwę asfal-
tu na ul. Podmiejskiej i części Wiejskiej, przystąpiono 
również do modernizacji ul. Przemysłowej,

•	 mieszkańcy wsi Kątne i Chlebiotki zostali podłączeni 
do wodociągu miejskiego; nitka wodociągu wraz z przy-
łączami przekroczyła 6 km; możliwość skorzystania 
z wody bieżącej uzyskało 80 gospodarstw wiejskich.

1996 r. 

•	 luty – oddanie do użytku nowych obiektów Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach,

Inwestycje
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Kadencja 1998–2002

III KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (1998–2002)

1. Arciszewski Grzegorz 
2. Drabik Kazimierz – Członek Zarządu Miejskiego
3. Dublewski Tadeusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Duchnowski Grzegorz – Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Fronczak Krzysztof
6. Giziński Marek Adam – Przewodniczący Komisji Infrastru-

ktury i Porządku Publicznego
7. Grabowski Andrzej Antoni
8. Grubecki Michał Jerzy – Członek Zarządu Miejskiego do 

dnia 26 kwietnia 2000 r.
9. Jarząbek Janina Krystyna – Przewodnicząca Komisji Zdro-

wia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, Członek Za-
rządu Miejskiego od dnia 8 czerwca 2000 r.

10. Kosewski Szczepan Stanisław
11. Królak Wojciech Andrzej – Przewodniczący Komisji Gospo-

darki i Budżetu
12. Krzyczkowski Jan Maciej – Przewodniczący Komisji Rolnictwa
13. Krzyczkowski Wojciech – Członek Zarządu Miejskiego
14. Latkowski Tadeusz 
15. Mucha Bernard Dariusz – Burmistrz Nasielska oraz Prze-

wodniczący Zarządu Miejskiego
16. Obojska Halina Elżbieta
17. Olbryś Ireneusz Mieczysław – Członek Zarządu Miejskiego 

do dnia 26 kwietnia 2000 r.
18. Olszewska Regina – Członek Zarządu Miejskiego od dnia 

8 czerwca 2000 r.
19. Raczkowska Krystyna – Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu oraz Zastępca Burmistrza od dnia 8 czer-
wca 2000 r.

20. Rusek Cezary – Członek Zarządu Miejskiego
21. Tyc Stanisław Roman – Zastępca Burmistrza do dnia 

19 kwietnia 2000 r., Radny do dnia 30 kwietnia 2002 r.
22. Walesiak–Kopczyńska Alicja Maria 
23. Wierzchoń Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
24. Zadrożna Helena

Burmistrzem Nasielska jest Pan Bernard Dariusz Mucha.

Inne przedsięwzięcia:
•	 w październiku 1998 r. odbywają się pierwsze wybory do 

samorządu powiatowego. Gminę Nasielsk w Radzie Po-
wiatu Nowodworskiego pierwszej kadencji reprezentuje 
8 radnych: Pan Marek Gerasik, Pan Roman Kraszewski, Pan 
Grzegorz Paczewski, Pan Zbigniew Piątkowski, Pan Bogdan 
Ruszkowski, Pani Teresa Skrzynecka, Pan Tadeusz Smoliń-
ski i Pan Michał Wójciak. Wicestarostą powiatowym zosta-
je nasielszczanka Pani Maria Kowalska. Powiat rozpoczyna 
funkcjonowanie 1 stycznia 1999 r.

•	 2 maja 1999 r. – wyświęcenie nowej strażnicy OSP w Na-
sielsku,

Uroczystość poświęcenia 
wodociągu w Żabiczynie

Podsumowanie kadencji

•	 zakończony I etap remontu budynku biblioteki,
•	 kontynuacja remontu remizy strażackiej w Nasielsku,
•	 położenie 397 m kanalizacji na osiedlu Piłsudskiego,
•	 remont budynku Urzędu Miejskiego,
•	 modernizacja kotłowni w 3 szkołach: Budach Sienni-

ckich, Nunie i Szkole Podstawowej nr 1 w  Nasielsku,
•	 budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nasielsku i Psucinie,
•	 doprowadzenie centralnego ogrzewania do bloku przy 

ul. Starzyńskiego,
•	 wykonanie sieci energetycznych na ul. Turkusowej 

w Nowych Pieścirogach oraz w Dębinkach,
•	 budowa dróg asfaltowych (21,8 km dróg wiejskich),
•	 pokrycie asfaltem ulic w mieście (5,22 km; Przemy-

słowa, Piłsudskiego, Podmiejska, Nowa Wieś, Pniew-
ska Górka, Krupki),

•	 wykonanie drogi żwirowej relacji Krzyczki-Pieniążki 
– Głodowo (2 035 m),

•	 budowa chodników (1 640 m kostki brukowej, 410 m 
płyt betonowych),

•	 rozwój sieci wodociągowej (prawie 50 km na wsiach 
oraz 19 km przyłączy),

•	 rozwój sieci gazociągowej (prawie 12 km na wsiach, 
4 km przyłączy, 146 podłączonych gospodarstw wiej-
skich; ponad 4 km w mieście, 3,2 km przyłączy, 187 
podłączonych budynków),

•	 dzięki współpracy gminy oraz Wicewojewody Cie-
chanowskiego z TP S.A., udało się utworzyć centralę 
w Nasielsku oraz Cieksynie oraz podłączyć 1 760 no-
wych telefonów z możliwością dzwonienia na teren 
całej Polski oraz za granicę.

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody 
w Jackowie
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Pomnik w Borkowie

Budowa pomnika w Borkowie, 2000 r. Uroczystość 15 sierpnia 2000 r. w Borkowie 

Otwarcie składowiska odpadów w JaskółowieUroczyste przekazanie lokalnej społeczności Gminy Nasielsk karetki 
pogotowia

Wyświęcenie strażnicy w Nasielsku

•	 kwiecień 1999 r. – Rada Miejska w Nasielsku podejmuje de-
cyzję o budowie nowej oczyszczalni ścieków w Nasielsku,

•	 1999 r. – w związku z reformą oświaty Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Nasielsku zaczyna funkcjonować jako samodzielne 
Gimnazjum,

•	 27 lutego 2000 r. – przy kościele parafialnym w Nasiel-
sku następuje uroczyste przekazanie społeczności lokalnej 
Gminy Nasielsk karetki pogotowia przez Społeczny Komitet 
na Rzecz Zakupu Karetki Pogotowia dla Mieszkańców Mia-
sta i Gminy Nasielsk,

•	 8 czerwca 2000 r. – podczas sesji Rady Miejskiej w Nasiel-
sku Pani Krystyna Raczkowska została wybrana na stanowi-
sko Wiceburmistrza,

•	 2000 r. – Zarząd Gminy powołuje pełnomocnika do spraw 
utworzenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, którym zostaje Pan Andrzej Krzyżanowski, 

•	 w lipcu 2000 r. omawiane są sprawy związane z budową 
składowiska odpadów w Jaskółowie. Gmina Wieliszew jest 
zainteresowana wspólną inwestycją, czego wyrazem jest 
wspólny zakup gruntów na ten cel. Na sesji Rady Miejskiej 
w listopadzie 2000 r. analizowany jest projekt porozumie-
nia z Gminą Wieliszew w sprawie wspólnej budowy zakła-
du unieszkodliwiania odpadów stałych,

•	 16 sierpnia 2000 r. – odbywają się obchody 80. rocznicy 
wojny polsko-bolszewickiej przy pomniku w Borkowie, któ-
ry powstał w związku z 80. rocznicą potyczki nad Wkrą, 

•	 1 września 2000 r. – przeniesione zostaje targowisko miej-
skie z ul. Rynek na teren bazy SKR przy ul. Lipowej,

•	 18 stycznia 2001 r. – w Wieliszewie podpisano aneks do po-
rozumienia w sprawie wspólnej budowy Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów Stałych w Jaskółowie. Podpisa-
ny aneks potwierdza: refundację 50% poniesionych kosz-
tów własnych Gminy Nasielsk za wykonanie dokumentacji 
technicznej obiektu, przebudowę drogi Chechnówka – Po-

Listopad 1999 r. – podczas budowy wodociągu w ul. Świer-
kowej na Pniewskiej Górce odkryto ślady dawnej zabudo-
wy. Znaleziskiem zainteresował się archeolog Pan Marek
Piotrowski z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-
nowie. Według wstępnej oceny są to pozostałości siedem-
nastowiecznej karczmy, fragmenty naczyń i narzędzi.
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Inwestycje

1999 r.

•	 przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego i układanie ka-
nalizacji deszczowej w ul. Złotej w Nowych Pieścirogach, 

•	 remont chodnika przy ul. Rynek,
•	 budowa wodociągu w ul. Diamentowej w Nowych Pieś-

cirogach. Długość linii przesyłowej i przyłączy wynosi ok. 
2 500 m,

•	 modernizacja i budowa dróg gminnych – droga na odcinku 
Broninek – Pianowo (900 m), 

•	 asfaltowanie 1 000 m drogi Konary – Malczyn,
•	 remont ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do 

ul. Elektronowej,
•	 modernizacja drogi Pianowo – Kędzierzawice na odcinku 

1 km w Pianowie,
•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Piłsudskie-

go I w Nasielsku,
•	 budowa wodociągu Studzianki – Dębinki – Miękoszynek 

o dł. 19 304 m i z 175 przyłączami, 
•	 budowa wodociągu w Krzyczkach-Pieniążkach i Krzycz-

kach Szumnych. Długość sieci przesyłowej wynosi 3 120 m, 
a długość przyłączy 1 102 m; z wodociągu skorzysta 29 go-
spodarstw,

•	 budowa wodociągu w ul. Granicznej w Nasielsku. Długość 
sieci wraz z przyłączami wyniesie ok. 1 300 m. Do wodocią-
gu zostanie przyłączonych 10 domów,

•	 budowa drogi żwirowej Lelewo – Zaborze – Toruń o dł. 
5 306 m z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w wysokości 150 000 zł,

•	 ułożenie 1 000 m nawierzchni asfaltowej na drodze Broni-
nek – Kędzierzawice,

•	 budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piłsudskiego I, 
długość kanału ściekowego – 2 255 m,

•	 wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Staszica, 
•	 budowa fragmentu chodnika przy ul. Cmentarnej (150 m),

•	 remont kina „Niwa” w Nasielsku (wymiana wykładziny, fo-
teli, wymalowanie sali kinowej i poczekalni, naprawa da-
chu, nałożenie nowych tynków na suficie, remont i urucho-
mienie nieczynnych wywietrzników dachowych i ścien-
nych),

•	 część dydaktyczna bloku żywieniowo-dydaktycznego w Ze-
spole Szkół nr 1 w Nasielsku,

•	 nowy chodnik z kostki brukowej na jednej stronie ul. Ki-
lińskiego,

•	 budowa wodociągu w ul. Kolejowej (Nasielsk – Pieścirogi, 
dł. sieci 2 604 m, 58 przyłączy o dł. 1 521 m), w Czajkach 
(dł. sieci 1 020 m, 25 przyłączy o dł. 298 m), na ul. Pniew-
ska Górka (dł. sieci 2 238 m, 16 przyłączy o dł. 478 m) oraz 
Paulinowie (dł. sieci 8 813 m, 55 przyłączy o dł. 2 009 m),

•	 remont I i II piętra Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku,

•	 modernizacja (podbudowa+asfaltowanie) drogi gminnej 
w Mazewie Włościańskim o dł. 1 157 m.

2000 r.

•	 budowa drogi asfaltowej o długości 500 m w Nunie,
•	 budowa wodociągu w Popowie Borowym (sieć o długości 

6 000 m),
•	 budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piłsudskiego II 

w Nasielsku,
•	 budowa drogi gminnej Mazewo – Lubomin (158 m),
•	 budowa sieci wodociągowej z przyłączami do Torunia Wło-

ściańskiego, Torunia Dworskiego, Miękoszyna i Mięko-
szynka o dł. 9 978 m,

•	 budowa wodociągu łączącego Nasielsk z Pieścirogami 
(ul. Kolejowa),

•	 wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Piłsudskiego 
w Nasielsku,

•	 remont chodników na ulicach św. Wojciecha, Żwirki i Wi-
gury i Starzyńskiego w Nasielsku,

•	 rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku,

•	 modernizacja drogi relacji Siennica – Lelewo w Mogowie,

Na teren Gminy Nasielsk wkracza telefonia komórkowa – 
ustawiony został pierwszy maszt przekaźnikowy (Era GSM).

powo Borowe – Jaskółowo dł. 5,5 km, budowę instalacji wo-
dociągowej dla wsi Popowo Borowe, wykonanie sanitaria-
tów w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, rekulty-
wację wysypiska odpadów komunalnych w Kosewie, poło-
żenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 800 m w Popowie 
Borowym oraz wyżwirowanie 3,2 km drogi w Chechnówce,

•	 od 1 lutego 2001 r. działa gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, funkcjonując na bazie dwóch Ośrodków Zdrowia: 
w Starych Pieścirogach i Cieksynie,

•	 9 marca 2001 r. – odbyła się najkrótsza sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wnio-
sek grupy radnych. Po jej otwarciu przez Przewodniczącego 
Rady i przystąpieniu do ustalenia porządku obrad, na wnio-
sek jednego z radnych sesję zamknięto,

•	 14 marca 2001 r. – odbyła się najdłuższa w historii nasiel-
skiego samorządu sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – trwa-
ła do godziny 1:00 w nocy,

•	 2001 r. – za 150 000 zł Gmina zakupiła od Agencji Mienia 
Wojskowego obiekt po byłej jednostce wojskowej w Chrcyn-
nie,

•	 2002 r. – Urząd Miejski uruchamia swoją pierwszą w histo-
rii stronę internetową, dzięki której dołącza do grona ponad 
200 gmin województwa mazowieckiego (na 325 gmin ma-
zowieckich), które posiadają swoją stronę www, 

•	 26 października 2002 r. – uroczyste otwarcie między-
gminnego wysypiska w Jaskółowie,

•	 na terenie gminy zaczynają pojawiać się gospodarstwa agro-
turystyczne – w Nunie oraz w Popowie. Otwarcie nowe-
go gospodarstwa agroturystycznego w Popowie zbiegło się 
z rozpoczęciem działalności przez Towarzystwo Społecz-
no-Gospodarcze z siedzibą w Nasielsku. Powstało ono z ini-
cjatywy Radnych Powiatowych Pana Marka Gerasika i Pana 
Bogdana Ruszkowskiego.

W 2001 r. w Gminie Nasielsk zarejestrowanych jest 940 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
W podziale na poszczególne branże obraz ten wygląda 
następująco: 173 sklepy spożywcze i 101 jednostek 
zajmujących się handlem produktami spożywczymi, ale 
w formie obwoźnej; handel artykułami przemysłowymi 
prowadzą 162 sklepy, a 53 osoby działają w handlu 
obwoźnym; usługi w zakładach stacjonarnych prowadzi
71 podmiotów, a 336 prowadzi tę działalność w terenie.
W branży produkcyjnej zarejestrowanych jest 86 pod-
miotów.

W dniach 10–21 września 2001 r. były po raz kolejny 
(ostatnie miały miejsce w 1967 r.) prowadzone badania 
archeologiczne przez pracowników Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr. Marka Dulinicza 
i mgr. Mariusza Błońskiego oraz czworga studentów 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Do realizacji 
tego przedsięwzięcia nie doszłoby bez inicjatywy i po-
mocy Pana Zdzisława Suwińskiego – Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Nasielsku. 

Badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku
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Kadencja 2002–2006

IV KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (2002–2006)

1. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów

2. Jarząbek Janina Krystyna – Przewodnicząca Komisji Zdro-
wia i Pomocy Społecznej

3. Kalinowski Antoni
4. Kownacka Janina Irena – Przewodnicząca Komisji Infra-

struktury i Porządku Publicznego do 14 czerwca 2004 r., od 
14 czerwca 2004 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

5. Królak Wojciech Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej do 29 kwietnia 2004 r., od 29 kwietnia 2004 r. do 
dnia 29 kwietnia 2005 r. Przewodniczący Rady Miejskiej, 
od dnia 29 września 2005 r. Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

6. Krzyczkowski Wojciech – Przewodniczący Komisji Rolni-
ctwa, Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego

7. Leszczyński Dariusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
do dnia 28 czerwca 2005 r., od dnia 3 czerwca 2005 r. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej

8. Lubieniecki Jerzy – Przewodniczący Komisji Infrastruktu-
ry i Porządku Publicznego od dnia 28 grudnia 2004 r., po-
przednio Zastępca Przewodniczącego tej Komisji, Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

9. Łapińska Anna Małgorzata
10. Pająk Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji Bu-

dżetu i Finansów
11. Rusek Katarzyna – Przewodnicząca Rady Miejskiej do dnia 

29 kwietnia 2004 r.
12. Śmietański Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej od dnia 26 lipca 2006 r., Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa, Zastępca Przewodniczącego Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

13. Wierzchoń Andrzej 
14. Wójciak Michał – Przewodniczący Komisji Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska
15. Zawadzki Andrzej – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-

tury i Sportu

Burmistrzem Nasielska jest Pan Bernard Dariusz Mucha wybra-
ny po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich. Były to pierw-
sze w historii Polski wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

Inne przedsięwzięcia:
•	 Rada Miejska w Nasielsku podejmuje uchwałę w spra-

wie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli w Nasielsku, 

•	 z inicjatywy Burmistrza Nasielska dochodzi do podpisa-
nia Listu Intencyjnego przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego, 
Zarząd Powiatu Nowodworskiego i Burmistrza Nasielska 
w sprawie przekazania Gminie Nasielsk zadań z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz zabudowanej nieru-
chomości Przychodni w Nasielsku. Podpisane porozumie-
nie otwiera drogę w kierunku przejęcia przez Gminę Na-
sielsk od Powiatu Pułtuskiego, za pośrednictwem Powia-
tu Nowodworskiego, obiektu po byłym Samodzielnym Pu-

•	 budowa chodnika na ul. Cmentarnej w Nasielsku,
•	 ułożenie nawierzchni grysowo-bitumicznej na dro-

dze Miękoszyn – Zaborze – Lelewo na odcinku ponad 
5 000 mb.,

•	 remont drogi gminnej w Krzyczkach-Pieniążkach (as-
falt ułożony na 400 m długości).

2001 r.

•	 budowa wodociągu w Nowej Wronie. Woda do tej wsi 
popłynie ze Stacji Uzdatniania Wody w Woli Błędow-
skiej (gm. Pomiechówek). Dł. sieci – 7 026 m, dł. przy-
łączy – 1 513 m. Woda popłynie do 26 gospodarstw,

•	 budowa wodociągu w Chrcynnie. Popłynie w nim 
woda z SUW-u w Nunie. Dł. sieci – 5 933 m, dł. przy-
łączy – 1 053 m. Wodę otrzyma 36 gospodarstw,

•	 wykonanie renowacji cieków melioracji szczegółowej 
na odcinku 10 km. Prace wykonane mechanicznie po-
legały na odmuleniu cieków do głębokości 40 cm. Po-
nadto odmulono ręcznie 120 mb. przepustów, 15 stu-
dzienek drenarskich oraz 33 wyloty drenarskie. Po-
nadto prowadzono prace renowacyjne na polach wsi: 
Siennica, Wągrodno, Dąbrowa, Jaskółowo, Chrcynno,

•	 budowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie. Inwe-
stycja prowadzona jest przy współudziale finanso-
wym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Społecznego Komitetu,

•	 budowa wodociągu Mazewo – Słustowo zasilanego 
ze Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie. Długość sie-
ci wynosi 6 034 m. Od sieci woda dostarczana jest do 
48 gospodarstw domowych przyłączami o długości 
3 095 m,

•	 przetarg na budowę zakładu unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych we wsi Jaskółowo,

•	 budowa wodociągu we wsi Morgi. Do 42 gospodarstw 
domowych popłynie woda siecią o dł. 2 843 m. Dłu-
gość przyłączy wynosi 1 034 m,

•	 budowa szatni i sanitariatów w Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym,

•	 budowa nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze 
żwirowej w Dobrej Woli. Dł. modernizowanego odcin-
ka wynosi 1 283,5 m,

•	 budowa strażnicy OSP w Cieksynie.

Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie

Stacja Uzdatniania Wody w Cieksynie
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kolarz – Pan Ryszard Szurkowski, bokser – Pan Józef Gru-
dzień oraz pływak – paraolimpijczyk Pan Mirosław Piesak,

•	 1 grudnia 2003 r. – Burmistrz Nasielska swoim zarządze-
niem ustanawia Nagrodę „Lwa Nasielska”, którą honorowa-
ne będą osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaan-
gażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorzą-
dowej na terenie Gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. Au-
torem statuetki jest Pan Marek Zalewski – artysta plastyk 
z Ciechanowa, 

•	 1 stycznia 2004 r. – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku rozpoczyna pracę w trzech miej-
scowościach: Cieksynie, Starych Pieścirogach i Nasielsku. 
W skład SPZOZ w Nasielsku wchodzą: Przychodnia Miej-
ska w Nasielsku, Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach 
oraz Ośrodek Zdrowia w Cieksynie. Siedziba SPZOZ w Na-
sielsku zostaje przeniesiona na ul. Sportową 2 w Nasielsku,

•	 obiekt po byłej jednostce wojskowej w Chrcynnie w prze-
targu zostaje sprzedany Prywatnej Kolekcji Zabytków Tech-
niki Wojskowej ARES z Warszawy,

•	 2 sierpnia 2004 r. – Rada Miejska w Nasielsku na sesji podej-
muje uchwałę o przystąpieniu Gminy Nasielsk do Związku 
Gmin Wiejskich RP,

•	 1 stycznia 2005 r. – z inicjatywy Burmistrza Nasielska roz-
poczyna swą działalność Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 
w Nasielsku w ramach Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Pogotowie obsługuje 
Gminy: Nasielsk i Świercze,

•	 16 marca 2005 r. – uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej. Poświę-
cenia obiektu dokonuje ks. prałat Kazimierz Śniegocki. 
Rada Miejska w Nasielsku podejmuje uchwałę o zawiesze-
niu w Urzędzie Miejskim w Nasielsku po wszystkie czasy 
Krzyża Świętego jako Znaku Miłości i Odkupienia. Z inicja-
tywy Burmistrza Nasielska znajdują tu swoją siedzibę rów-
nież: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz 
Filia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, 

•	 25 maja 2005 roku – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha 
podpisuje umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Na-
sielsku. Rozpoczyna się największa do tej pory inwestycja 
w historii Nasielska,

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej

blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na cele 
SPZOZ w Nasielsku i rozbudowy publicznej służby zdro-
wia w Gminie Nasielsk,

•	 30 czerwca 2003 r. – Rada Miejska w Nasielsku podejmu-
je trzy bardzo ważne uchwały: uchwałę w sprawie nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nasielska Księdzu 
Rektorowi Tadeuszowi Tomasińskiemu, uchwałę w spra-
wie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nasiel-
ska Pani Renacie Mauer-Różańskiej oraz uchwałę w sprawie 
symboli Gminy Nasielsk, tj. Herbu, Flagi i Flagi Urzędowej,

•	 z inicjatywy Burmistrza Miasta Nasielsk w dniu 30 wrze-
śnia 2003 r. odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębior-
cami. Celem spotkania było rozważenie możliwości po-
wstania Nasielskiej Izby Gospodarczej. Pomysł, aby inicja-
tywę utworzenia podjęli wybrani przedstawiciele spotkał 
się z aprobatą zebranych, czego efektem było wyłonienie 
pięciu osób, wchodzących w skład komitetu organizacyjne-
go: 1. Giziński Marek; 2. Panek Robert; 3. Świgoniak Krzysz-
tof; 4. Wieczorek Bogdan; 5. Wilk Wiesław,

•	 15 października 2003 r. – następuje oficjalne przejęcie przez 
Burmistrza Nasielska budynku administracyjno-biurowego 
przeznaczonego na nową siedzibę Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku. Rozpoczyna się remont kapitalny obiektu,

•	 10 listopada 2003 r. – nasielszczanin, Ksiądz Rektor Tade-
usz Tomasiński ze Zgromadzenia Księży Pallotynów z Osny 
pod Paryżem, podczas uroczystości w kinie „Niwa” w Na-
sielsku odbiera z rąk Burmistrza Nasielska i Przewodniczą-
cej Rady Miejskiej Akt Nadania Tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Nasielska oraz klucze do symbolicznych 
Bram Miasta. W uroczystości uczestniczą m.in. Pan Adam 
Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Ma-
ciej Sieczkowski – I Wicewojewoda Mazowiecki, przedsta-
wiciele Polonii we Francji. Ponadto Rada Miejska w Nasiel-
sku podejmuje uchwałę w sprawie nowego symbolu Gminy 
Nasielsk – hejnału,

•	 26 listopada 2003 r. – Pani Renata Mauer-Różańska, mis-
trzyni olimpijska z Atlanty i Sydney, podczas uroczystości 
na hali sportowej w Nasielsku odbiera z rąk Burmistrza Na-
sielska i Przewodniczącej Rady Miejskiej Akt Nadania Tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Nasielska i klucze do Bram 
Miasta. Gośćmi honorowymi są m.in. Pan prof. Aleksander 
Ronikier – Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego oraz znakomici polscy sportowcy – olimpijczycy: 

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nasielska 
Pani Renacie Mauer-Różańskiej

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nasielska 
Księdzu Rektorowi Tadeuszowi Tomasińskiemu



22

30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk

23

Budowa międzygminnego wysypiska 
odpadów komunalnych w Jaskółowie

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II

Budowa pomnika Jana Pawła II Otwarcie oczyszczalni ścieków 
w Nasielsku

Inwestycje

•	 odbiór nowej drogi – Dobra Wola – Nowa Wrona o sze-
rokości 4,5 m i długości 1 591,5 m, 

•	 odbiór ostatniego odcinka drogi powiatowej Lelewo –
Cieksyn o długości 726 (szerokość 4,1 m), 

•	 realizowana jest budowa drogi asfaltowej w miejscowo-
ści Mogowo. Nowy odcinek będzie miał długość 920 m,

•	 po wielu latach przygotowań ruszyła wreszcie budo-
wa międzygminnego wysypiska odpadów komunal-
nych w Jaskółowie,

•	 rozpoczął się kolejny etap modernizacji drogi woje-
wódzkiej Nasielsk – Przyborowice,

•	 rozpoczęła się realizacja II etapu wodociągowania wsi 
w rejonie Cieksyna. Etap ten obejmuje budowę sieci 
z przyłączami dla miejscowości Cieksyn i Andzin. Za-
planowano, że do 30 czerwca 2003 r. wykonana zostanie 
sieć o długości 14 813 m i przyłącza o długości 5 387 m. 
Popłynie nimi woda do 201 gospodarstw domowych, 

•	 26 listopada dokonano końcowego odbioru budowa-
nej ulicy Czereśniowej w Nasielsku (z przełożeniem 
kanalizacji w ulicy Elektronowej). Wartość zrealizo-
wanego zadania wyniosła 281 541,72 zł,

•	 we wsi Winniki wybudowano odcinek sieci wodocią-
gowej o długości 960 m. Jest to pierwsza część sieci 
wodociągowej w tej wsi, 

•	 rozbudowywana jest sieć gazowa w naszym mieście. 
W listopadzie zostały zakończone prace przy budowie 
sieci gazowej w ulicach: Kościelna i św. Wojciecha,

•	 ulice: Szmaragdowa, Szafirowa i Rubinowa w No-
wych Pieścirogach mają już kanalizację deszczową. 
Wykonany odcinek kanalizacji ma ponad 700 m dłu-
gości,

•	 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Dębinkach.

Sfinalizowany został zakup budynku administracyj-
nego po byłym Mera-Zemie. Budynek został zakupio-
ny od dotychczasowego właściciela Pana Andrzeja 
Jaremy. 15 października nastąpiło formalne przeka-
zanie obiektu i spisanie protokołu z jego przejęcia. 
Nowy budynek przeznaczony był na siedzibę Urzę-
du Miejskiego, filię Starostwa Powiatowego i firmy 
usługowe działające na rzecz mieszkańców gminy.

Otwarcie ścieżki ekologicznej na Wysypisku Odpadów Komunalnych 
w Jaskółowie

Adaptacja bloków przy ul. Płońskiej

•	 1 czerwca 2005 r. – otwarcie ścieżki ekologicznej na Wy-
sypisku Odpadów Komunalnych w Jaskółowie. Ścieżka ma 
pełnić rolę edukacyjną dla młodzieży i być miejscem wy-
poczynku,

•	 20 lipca 2005 roku – otwarcie Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku,

•	 1 września 2005 r. – rozpoczyna swą działalność Interneto-
we Radio Nasielsk, utworzone przez Burmistrza Nasielska 
w celu promocji Gminy Nasielsk, 

•	 Rada Miejska w Nasielsku na XLIX sesji podejmuje uchwa-
łę w sprawie nadania imienia Jana Pawła II skwerowi przy 
ulicy Rynek w Nasielsku,

•	 10 listopada 2005 r. – po raz pierwszy z wieży kościoła św. 
Wojciecha w Nasielsku w samo południe rozlega się Hejnał 
Nasielska, który odtąd słychać już codziennie, 

•	 Rada Miejska w Nasielsku na LV sesji powołuje pierwszą 
w historii Nasielska spółkę komunalną pod nazwą Nasiel-
skie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. Rozpoczy-
na się długotrwały proces adaptacji przejętych na własność 
Gminy Nasielsk bloków mieszkalnych przy ulicy Płońskiej,

•	 18 października 2006 r. – Burmistrz Nasielska i Radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku uroczyście otwierają oczyszczalnię 
ścieków w Nasielsku. Poświęcenia dokonuje Proboszcz Pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku Ksiądz Kanonik Ta-
deusz Pepłoński. W uroczystościach również biorą udział 
m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i sołtysi, 

•	 Gmina Nasielsk otrzymuje Certyfikat „Gminy Otwartej na 
fundusze strukturalne” w konkursie ogłoszonym przez 
Związek Powiatów Polskich. Certyfikat odbiera Burmistrz 
Nasielska.

8 marca 2006 r. – powstaje Honorowy Komitet Budowy 
Pomnika Jana Pawła II, na czele z Zarządem w składzie: 
Pan Grzegorz Brzeziński – Przewodniczący oraz Pani 
Bogumiła Barcińska Ekler, Pani Hanna Wróblewska, Pan 
Stanisław Borzym i Pan Tomasz Zalewski – Członkowie. 
W kościołach parafialnych w całej Gminie wyłożona 
zostaje Księga Pamiątkowa będąca wotum wdzięczności 
mieszkańców za Pontyfikat Ojca Św. Jana Pawła II. 
Popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II stanęło na skwerze 
w Rynku 29 kwietnia 2006 roku.
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Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla jednostki OSP w Psucinie

Uroczyste przekazanie dwóch 
karetek (pogotowia ratunkowego 
i przewozowej) dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku

Skate-park w Starych Pieścirogach

urządzenie placu pod teren sportowo-rekreacyjny wraz 
z placem zabaw dla dzieci w Starych Pieścirogach gm. Na-
sielsk” – powstał tzw. skate-park w Starych Pieścirogach,

•	 1 września 2008 r. – od tego dnia nasielskie kino „Niwa” po 
przeprowadzonej renowacji zapewnia widzom wysoką ja-
kość dźwięku w systemie DOLBY STEREO SR,

•	 17 października 2008 r. – w Nasielsku gościł Wojewoda Ma-
zowiecki – Pan Jacek Kozłowski, który odwiedził poszko-
dowanych na terenie Gminy Nasielsk wskutek sierpniowej 
nawałnicy i przyjrzał się postępowi prac przy odbudowie 
domów,

•	 30 października 2008 r. – Rada Miejska w Nasielsku podej-
muje uchwałę w sprawie ustanowienia św. Wojciecha Patro-
nem Miasta Nasielska,

•	 30 grudnia 2008 r. – Rada Miejska w Nasielsku podjęła 
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół i Przedszkoli,

•	 19 grudnia 2008 r. – oddanie do użytku bloków mieszkal-
nych przy ul. Płońskiej w Nasielsku,

•	 14 stycznia 2009 r. – w Urzędzie Miejskim w Nasielsku roz-
poczyna funkcjonowanie punkt kasowy Banku Spółdziel-
czego w Nasielsku. Można w nim dokonać wpłat w związku 
ze sprawami załatwianymi w Urzędzie oraz filii Starostwa 
Powiatowego, ale też realizować inne płatności,

•	 29 stycznia 2009 r. – Rada Powiatu Nowodworskiego wy-
raża zgodę na powołanie Publicznego Gimnazjum przy Li-
ceum Ogólnokształcącym w Nasielsku,

•	 30 września 2009 r. – przekazano zarządzanie nieruchomościa-
mi Nasielskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., 

•	 15 października 2009 r. – Ojciec Święty Benedykt XVI ofi-
cjalnie ustanowił św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Pa-
tronem Miasta Nasielska,

•	 22 października 2009 r. – notariusz Kurii Diecezjalnej Płoc-
kiej – ks. dr Tomasz Białobrzeski pisemnie poinformował 
Burmistrza Nasielska, iż Ojciec Święty Benedykt XVI mocą 
dekretu zezwolił na ustanowienie św. Wojciecha Patronem 
Miasta Nasielska. Wraz z tą informacją przesłana została ko-
pia dekretu papieskiego,

•	 23 kwietnia 2010 r. – po raz pierwszy w Nasielsku obcho-
dzone jest Święto Patrona Miasta Nasielska – św. Wojcie-
cha. Uroczystości rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku w sali kina „Niwa” w Nasielsku,

•	 27 maja 2010 r. – uroczyste obchody 20-lecia samorządu te-
rytorialnego w Gminie Nasielsk. 

Kadencja 2006–2010

V KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (2006–2010)

1. Duchnowski Grzegorz – Członek Rady
2. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-

nansów
3. Gerasik Marek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rol-

nictwa
4. Kalinowski Antoni – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów
5. Krzyczkowski Wojciech – Przewodniczący Komisji Rolni-

ctwa i Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego

6. Latkowski Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

7. Leszczyński Dariusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
8. Lubieniecki Jerzy – Przewodniczący Komisji Infrastruktu-

ry i Porządku Publicznego oraz Zastępca Przewodniczące-

go Komisji Rewizyjnej
9. Łapińska Anna Małgorzata – Członek Rady
10. Sotowicz Stanisław – Przewodniczący Komisji Oświaty Kul-

tury i Sportu i Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej

11. Śmietański Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej

12. Świderska Katarzyna Jolanta – Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej i Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

13. Świderski Mirosław – Członek Rady
14. Wierzchoń Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady
15. Wójciak Michał – Przewodniczący Komisji Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska

Burmistrzem Nasielska jest Pan Bernard Dariusz Mucha. 

Inne przedsięwzięcia:
•	 11 kwietnia 2007 r. – rozstrzygnięto konkurs na logo słowne 

Gminy Nasielsk ogłoszony przez Burmistrza Nasielska. Ko-
misja decyduje, iż zwycięskim logo jest „NASIELSK – WAR-
TO POWRACAĆ” autorstwa Pani Anny Rajkowskiej,

•	 10 maja 2007 r. – podpisana została umowa na adaptację 
bloków przy ul. Płońskiej w Nasielsku na cele mieszkanio-
we,

•	 6 grudnia 2007 r. – uroczyste otwarcie „Domu Ciepła” – 
świetlicy socjoterapeutycznej w Nasielsku prowadzonej 
przez Monar,

•	 14 grudnia 2007 r. – w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od-
było się uroczyste przekazanie dwóch karetek (pogotowia 
ratunkowego i przewozowej) dla Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oraz wozu 
strażackiego dla jednostki OSP w Psucinie. Dofinansowanie 
do zakupów pochodziło z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego,

•	 27 marca 2008 r. – na XX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku 
podjęto decyzję o likwidacji szkół w Krzyczkach i Nunie,

•	 7 maja 2008 r. – oddanie do użytku inwestycji pod nazwą 
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej oraz 
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Droga Dębinki – Studzianki

Oświetlenie uliczne w Pieścirogach

Inwestycje
•	 budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tere-

nie Gminy Nasielsk w takich miejscowościach jak: 
Psucin, Mogowo, Siennica, Chlebiotki, Krzyczki, Sta-
re Pieścirogi, Cieksyn, Borkowo, Młodzianowo, Żabi-
czyn, Nasielsk – ul. Płońska, Polna, Wielokwiatowa, 
Pniewska Górka,

•	 budowa i remonty dróg na terenie Gminy Nasielsk: 
Żabiczyn, Lorcin, Mogowo, Psucin, Cieksyn, Zaborze, 
Krogule, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, Mazewo 
Dworskie, Słustowo, Chlebiotki, Głodowo, Krzyczki-
-Pieniążki, Pianowo, Dębinki, Studzianki, Nasielsk: 
ul. Pniewska Górka, Broninek, Tylna, Warszawska, 
Garbarska; projekty na budowę dróg: Stare Pieścirogi, 
Nowe Pieścirogi, Nasielsk – Osiedle Krupki,

•	 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termo-
modernizacji obiektów Gminy Nasielsk oraz wyposa-
żenie i remonty szkół i przedszkoli na terenie Miasta 
i Gminy Nasielsk: SPZOZ Nasielsk, Gimnazjum Nr 1 
w Nasielsku, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, Szkoła 
Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Po-
powie Borowym, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieści-
rogach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pie-
ścirogach, Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Samorzą-
dowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, Przedszko-
le w Nasielsku,

•	 dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Nasielsk: Lelewo, Paulinowo, Cegielnia Psuc-
ka, Studzianki, Dębinki, Stare Pieścirogi, Kątne, Jac-
kowo, Jaskółowo, Chrcynno, Żabiczyn, Pniewo, Na-
sielsk, Lubomin, Jackowo Dworskie, Cieksyn, Krzycz-
ki-Żabiczki, Głodowo, Krzyczki-Pieniążki, Kosewo,

•	 inwestycje różne na terenie Gminy Nasielsk: akty-
wizacja wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców Stare Pieścirogi, zakup ambulansów dla 
pogotowia ratunkowego w Nasielsku, budowa placu 
zabaw dla dzieci i terenów rekreacyjno-sportowych, 
przebudowa chodników i zatok parkingowych oraz 
remont świetlicy wiejskiej w Cieksynie, samochód ra-
towniczo-gaśniczy dla OSP w Nasielsku.

Modernizacja drogi Dębinki – Studzianki

Odbiór drogi w Popowie

Święto Patrona Miasta Nasielska – św. Wojciecha

Uroczyste obchody 20-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Nasielsk 
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Kadencja 2010–2014

VI KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (2010–2014)

1. Antosik Henryk – Zastępca Przewodniczącego Komisji In-
frastruktury i Porządku Publicznego, Zastępca Przewodni-
czącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska

2. Biernacka Magdalena – Członek Rady od 27 grudnia 2013 r.
3. Dublewski Albert Jakub – Przewodniczący Komisji Zdro-

wia i Pomocy Społecznej
4. Duchnowski Grzegorz – Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nasielsku († 27.07.2013 r.)
5. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-

nansów
6. Kalinowski Antoni – Członek Rady
7. Lubieniecki Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady od 28 sier-

pnia 2013 r.
8. Skrzynecki Radosław Antoni – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu

9. Sotowicz Stanisław – Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu

10. Suska Wiesław – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rol-
nictwa

11. Suwiński Maciej – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej

12. Szulkowski Artur Sylwester – Zastępca Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komi-
sji Budżetu i Finansów

13. Śmietański Stanisław – Przewodniczący Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska

14. Świderska Katarzyna Jolanta – Przewodnicząca Rady Miej-
skiej od 28 sierpnia 2013 r.

15. Świderski Mirosław – Przewodniczący Komisji Infrastru-
ktury i Porządku Publicznego

16. Wóltański Zbigniew Stefan – Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa

Burmistrzem Nasielska jest Pan Grzegorz Arciszewski wybra-
ny w wyborach bezpośrednich. W okresie 02.05.2013 r. – 
29.07.2013 r. pełniącym funkcję Burmistrza Nasielska, wyzna-

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku

Termomodernizacja Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Nasielsk

Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku
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•	 21 lipca 2013 r. – ponowne głosowanie w przedterminowych 
wyborach Burmistrza Nasielska. Mieszkańcy Gminy Nasielsk 
zadecydowali, że nowym Burmistrzem został wybrany Pan 
Bogdan Ruszkowski, który otrzymał 3 797 głosów. Drugi 
z kandydatów, Pan Grzegorz Arciszewski, zdobył 2 384 głosy, 

•	 27 lipca 2013 r. – umiera Pan Grzegorz Duchnowski – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,

•	 29 lipca 2013 r. – podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku 
następuje złożenie ślubowania przez Pana Bogdana Rusz-
kowskiego, wybranego na Burmistrza Nasielska w II turze 
głosowania w wyborach przedterminowych. Sesja rozpo-
czyna się minutą ciszy ku czci zmarłego Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nasielsku, śp. Pana Grzegorza Duchnow-
skiego. Wśród gości obecnych na sesji są m.in. Pani Anna 
Aksamit – Senator RP, Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (były Za-
stępca Burmistrza Nasielska), Pan Jacek Kozłowski – Woje-
woda Mazowiecki, radni różnych szczebli samorządu oraz 
samorządowcy z terenu Powiatu Nowodworskiego,

•	 28 sierpnia 2013 r. – podczas sesji Rada Miejska w Nasiel-
sku dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Zostaje nim Pani Katarzyna Świderska. Na nowe-
go Wiceprzewodniczącego Rada wybiera Pana Jerzego Lu-
bienieckiego,

•	 23 września 2013 r. – Wojewoda Mazowiecki wyznacza datę 
8 grudnia 2013 r. jako termin wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3 
w związku ze śmiercią śp. Pana Grzegorza Duchnowskiego, 

•	 8 grudnia 2013 r. – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Wyborcy dokonują wyboru spośród czworga 
kandydatów, którymi są: Pani Magdalena Biernacka, Pan Al-
bert Sebastian Czyżyk, Pan Ireneusz Domański oraz Pan An-
drzej Zawadzki. Wolą głosujących nową radną Rady Miej-
skiej w Nasielsku zostaje Pani Magdalena Biernacka,

•	 27 grudnia 2013 r. – złożenie ślubowania podczas sesji 
Rady Miejskiej w Nasielsku przez nowo wybraną radną – 
Panią Magdalenę Biernacką,

•	 28 sierpnia 2014 r. – podczas LVI sesji Rada Miejska w Na-
sielsku podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 
roku”.

31 marca 2014 r. – nasielszczanin Jarosław „Pasha” Ja-
rząbkowski spotkał się z Burmistrzem Nasielska, żeby 
odebrać gratulacje z okazji licznych sukcesów w e-spor-
cie. Polska drużyna Virtus.pl, do której należy, została mi-
strzem świata w grze komputerowej Counter-Strike.

14 czerwca 2014 r. – podczas inauguracji pikniku „Dni 
Nasielska” na budynku Przychodni przy ul. Sportowej 
w Nasielsku została odsłonięta tablica upamiętniająca fakt 
przyjścia na świat w tym budynku dwojga podwójnych 
Mistrzów Olimpijskich: Pani Renaty Mauer-Różańskiej 
(strzelectwo) oraz Pana Tomasza Majewskiego (pchnięcie 
kulą). Tablicę ufundował, zamontował i przekazał jako dar 
dla społeczności Gminy Nasielsk mistrz kamieniarski – Pan
Janusz Pacocha. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: 
Pani Renata Mauer-Różańska, Pani Anna Majewska – ma-
ma Tomasza Majewskiego (które dokonały odsłonięcia tabli-
cy) oraz brat Tomasza – Pan Michał Majewski z żoną Joanną. 

czonym przez Prezesa Rady Ministrów, jest Pan Mirosław Łukow-
ski. Od 29.07.2013 r. Burmistrzem Nasielska wybranym w wybo-
rach przedterminowych jest Pan Bogdan Ruszkowski.

Inne przedsięwzięcia:
•	 30 listopada 2010 r. – inauguracyjna sesja Rady Miejskiej 

w Nasielsku w VI kadencji. Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Nasielsku zostaje wybrany Pan Grzegorz Duchnow-
ski, a Wiceprzewodniczącym – Pani Katarzyna Świderska,

•	 2 grudnia 2010 r. – spotkanie mieszkańców Gminy z Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem 
Struzikiem w kinie „Niwa” w Nasielsku,

•	 5 grudnia 2010 r. – II tura wyborów Burmistrza Nasiel-
ska. W wyniku głosowania mieszkańców Gminy Nasielsk 
na Burmistrza Nasielska zostaje wybrany Pan Grzegorz Ar-
ciszewski (4 541 głosów – 60,12%). Urzędujący Burmistrz 
Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha zdobył 3 012 gło-
sów (39,88%), 

•	 14 grudnia 2010 r. – zaprzysiężenie Pana Grzegorza Arci-
szewskiego na Burmistrza Nasielska podczas II sesji Rady 
Miejskiej w Nasielsku,

•	 8 marca – 30 kwietnia 2011 r. – wybory sołtysów i rad sołec-
kich w poszczególnych sołectwach. Spośród 65 sołectw zo-
stało wybranych 21 nowych sołtysów,

•	 11 maja 2011 r. – pierwsze spotkanie władz samorządo-
wych Gminy Nasielsk z sołtysami z terenu Gminy Nasielsk 
wybranymi na kadencję 2011–2015 oraz zaprzysiężenie soł-
tysów w kinie „Niwa” w Nasielsku,

•	 9 października 2011 r. – w wyborach do Sejmu RP startu-
je Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski – na ob-
szarze okręgu wyborczego nr 20 (Warszawa II) otrzymuje 
2 060 głosów, 

•	 16 listopada 2011 r. – przekazanie sprzętu specjalistyczne-
go dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku z dotacji 
celowej przekazanej przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, 

•	 3 października 2012 r. – w Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim w Warszawie podczas uroczystej gali przedsta-
wiciele sołectwa Konary na czele z sołtysem Panem Jaro-
sławem Rudnikiem z rąk m.in. Wojewody Mazowieckie-
go – Pana Jacka Kozłowskiego oraz Senatora RP – Pana Ire-
neusza Niewiarowskiego odbierają nagrodę za zajęcie III 
miejsca w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo” organi-
zowanym przez Wojewodę Mazowieckiego przy współ-

udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego, Związ-
ku Stowarzyszeń Mazowieckich Leader, Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz „Gazety Sołeckiej”. 
W gali wraz z delegacją Konar biorą udział Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Grzegorz Duchnow-
ski oraz Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski,

•	 28 grudnia 2012 r. – Rada Miejska w Nasielsku podczas 
XXIX sesji podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadze-
nia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Nasielska przed upływem kadencji,

•	 12 lutego 2013 r. – Komisarz Wyborczy w Warszawie wyda-
je postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego 
w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska Pana Grzegorza 
Arciszewskiego przed upływem kadencji. Data referendum 
zostaje wyznaczona na dzień 7 kwietnia 2013 r.,

•	 7 kwietnia 2013 r. – Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz 
Arciszewski zostaje odwołany w referendum gminnym 
w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem 
kadencji. Frekwencja wyniosła 37,3%. Spośród 5 804 gło-
sów ważnych, za odwołaniem Burmistrza Nasielska przed 
upływem kadencji zagłosowało 3 309 osób, zaś przeciwko 
odwołaniu 2 495 osób. Burmistrz Nasielska został odwoła-
ny, gdyż za odwołaniem oddano więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów,

•	 2 maja 2013 r. – Prezes Rady Ministrów, na wniosek Wo-
jewody Mazowieckiego, wyznacza Pana Mirosława Łukow-
skiego do pełnienia funkcji Burmistrza Nasielska do czasu 
wyboru nowego Burmistrza Nasielska, 

•	 9 maja 2013 r. – Prezes Rady Ministrów wydaje rozporzą-
dzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza 
Nasielska. Data przedterminowych wyborów zostaje wy-
znaczona na niedzielę 7 lipca 2013 r.,

•	 7 lipca 2013 r. – przedterminowe wybory Burmistrza Na-
sielska. Startuje sześcioro kandydatów: Pan Grzegorz Arci-
szewski (1 883 głosy), Pani Magdalena Biernacka (544 gło-
sy), Pan Marek Gerasik (141 głosów), Pan Andrzej Pacocha 
(222 głosy), Pan Bogdan Ruszkowski (2 648 głosów) oraz 
Pani Katarzyna Jolanta Świderska (440 głosów). W związ-
ku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów, musi odbyć się ponowne głosowanie w dniu 
21 lipca 2013 roku, w którym biorą udział dwaj kandydaci, 
którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę gło-
sów: Pan Grzegorz Arciszewski oraz Pan Bogdan Ruszkow-
ski, 

Uroczystość odsłonięcia tablicy mistrzów olimpijskich urodzonych 
w Nasielsku
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Modernizacja drogi Jackowo Włościańskie 
– Broninek

Przebudowa mostu na rzece 
Nasielnej w Nasielsku – ul. Żwirki 
i Wigury

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Jackowie Włościańskim

Termomodernizacja budynku 
Nasielskiego Ośrodka Kultury

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk spor-
towych w ramach programu „Moje boisko – 
Orlik 2012” w Nasielsku, ul. Kościuszki 21

•	 modernizacja drogi gminnej relacji Lubomin – Jackowo 
Dw.,

•	 budowa drogi gminnej z tymczasowym utwardze-
niem terenu w gminie Nasielsk – obręb Dębinki – 
w związku z koniecznością dojazdu na czas realiza-
cji i eksploatacji do projektowanych elektrowni wia-
trowych,

•	 odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców – sprzyjających nawiązaniu kontaktów 
społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowo-
-historycznej w miejscowości Psucin,

•	 termomodernizacja budynku Nasielskiego Ośrodka 
Kultury w Nasielsku,

•	 wykonanie tymczasowego targowiska przy ul. Lipo-
wej w Nasielsku na czas budowy targowiska miejskie-
go,

•	 rekultywacja nieczynnego składowiska w miejsco-
wości Kosewo,

•	 projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w Nasielsku, ul. P.O.W., 11 Listopada, Podmiejska, 
Nowa Wieś, Wiejska, Piaskowa,

•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w Nasielsku, ul. Warszawska, 

•	 przebudowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK”,
•	 budowa parkingu z 42 miejscami postojowymi oraz 

drogami manewrowymi na terenie działek w Nasiel-
sku – teren przy SPZOZ Nasielsk,

•	 budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w miejscowości Nasielsk, ul. P.O.W., 11 Listopada, 
Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska, Piaskowa – etap I 
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nasiel-
sku, ul. Warszawska oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w miejscowości Nasielsk, ul. P.O.W. – etap I, 

•	 przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości 
Nasielsk – ul. Żwirki i Wigury, nr 240723, 0+083 km,

•	 przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (Os. Krup-
ki, Klonowa) – etap I,

•	 modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie 
Włościańskim, gm. Nasielsk,

•	 budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej w miej-
scowości Chechnówka,

•	 budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Młynar-

Inwestycje

•	 budowa kompleksu boisk sportowych w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” w Nasielsku, ul. 
Kościuszki 21,

•	 przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary – Cie-
ksyn, Chlebiotki – Stare Pieścirogi, Nasielsk – Głodo-
wo – Krzyczki-Pieniążki,

•	 modernizacja drogi gminnej na odcinku Paulinowo – 
Siennica,

•	 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miej-
scowości Popowo Borowe i Jaskółowo gm. Nasielsk,

•	 wykonanie zamiennego projektu kanalizacji sanitar-
nej w Starych Pieścirogach, ul. Makowa i Kolejowa,

•	 wykonanie przyłączy do sieci wodociągowych w Mię-
koszynie,

•	 opracowanie dokumentacji projektowej targowiska 
„Mój Rynek”, ul. Lipowa w Nasielsku,

•	 remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 571 
w miejscowości Nasielsk na ulicach Kościuszki i Ki-
lińskiego, odcinek o dł. 315,5 m,

•	 budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w Starych i Nowych Pieścirogach,

•	 wymiana sieci wodociągowej w ul. P.O.W. w Nasiel-
sku,

•	 budowa sieci wodociągowej z przyłączami – Nasielsk, 
Os. Krupki,

•	 wykonanie projektów sieci wodociągowej z przyłą-
czami w ul. Koziej, Małej, Składowej, Kościuszki oraz 
projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej,

•	 wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie 
kanalizacji w ulicach: Podmiejska, Nowa Wieś, Wiej-
ska, 11 Listopada, Piaskowa,

•	 budowa chodnika przy ul. Płońskiej w Nasielsku 
(wspólna realizacja zadania z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich),

•	 wykonanie projektu wykonawczego II kwatery skła-
dowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Ja-
skółowie gm. Nasielsk,

•	 odbudowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości 
Pianowo – dł. 200 m zniszczonej w wyniku podto-
pienia,

Przebudowa targowiska miejskiegoII kwatera składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne 
w Jaskółowie

Modernizacja drogi gminnej na 
odcinku Paulinowo – Siennica
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skiej w Nasielsku – 211 mb., 
•	 budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami 

w Nasielsku, ul. Traugutta i Bema – 195 mb., 
•	 budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cisowej 

w Nasielsku – 127 mb.,
•	 przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz 

z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miej- 
scowości Konary gm. Nasielsk, obiekt udało się zmo-
dernizować dzięki determinacji mieszkańców oraz 
współpracy z gminą. Na realizację zadania pozyska-
no środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach PROW, 

•	 przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechó-
wek – Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 
z drogą krajową nr 62 na odcinku 435 mb.,

•	 modernizacja drogi gminnej relacji Broninek – Jacko-
wo Włościańskie, 

•	 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo 
gm. Nasielsk,

•	 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudo-
wę drogi relacji Kędzierzawice  –  Pianowo na długości ok. 
2,5 km,

•	 przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku, ul. Lipowa, 
•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

oraz deszczowej w ul. Broniewskiego w Nasielsku,
•	 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasiel-

sku, ul. Brzozowa,
•	 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych (PSZOK),
•	 przebudowa skweru przy ul. Warszawskiej w Nasielsku,
•	 dobudowa punktów świetlnych:

– opracowano dokumentację projektową na budowę li-
nii oświetlenia ulicznego przy ulicach Cisowej, So-
snowej, Grabowej, Miodowej, Jaworowej i Łącznej 
w miejscowości Nasielsk,

– budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia 
ulicznego – ETAP II wraz z budową słupów i monta-
żem opraw oświetleniowych w miejscowości Mogo-
wo, ul. Morgowska, gm. Nasielsk,

– budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miej-
scowości Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa,

•	 modernizacja (rewitalizacja) zabytkowej Baszty w Na-
sielsku.Zmodernizowany budynek zabytkowej Baszty w Nasielsku

Wyremontowana świetlica wiejska w Konarach

Kadencja 2014–2018

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (2014–2018)

1. Antosik Henryk – Członek Rady
2. Arciszewski Grzegorz – Członek Rady
3. Białorucka Danuta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
4. Biernacka Magdalena / Kordowski Dariusz Piotr – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Statutowej, Zastępca Przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zastępca Prze-
wodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

5. Dłutowski Rafał – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Za-
stępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Porzą-
dku Publicznego

6. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów

7. Jaroszewski Marek – Członek Rady
8. Jaskulski Roman – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rol-

nictwa
9. Kalinowski Antoni – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Po-

mocy Społecznej
10. Lubieniecki Jerzy – Przewodniczący Rady Miejskiej
11. Malon Andrzej – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury 

i Sportu Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej

12. Ostaszewski Marek – Członek Rady
13. Sawicki Dariusz – Przewodniczący Komisji Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska
14. Śmietański Stanisław – Przewodniczący Komisji Infra-

struktury i Porządku Publicznego, Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska

15. Świderski Mirosław – Przewodniczący Komisji Statutowej, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Burmistrzem Nasielska jest Pan Bogdan Ruszkowski.

Inne przedsięwzięcia:
•	 1 grudnia 2014 r. – pierwsza sesja nowo wybranej Rady 

Miejskiej w Nasielsku kadencji 2014–2018,

•	 15 marca 2015 r. – odbywają się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Nowym radnym został wybra-
ny Pan Dariusz Kordowski, który złożył ślubowanie pod-
czas sesji w dniu 26 marca,

•	 czerwiec 2015 r. – po dwóch miesiącach głosowania Na-

14 grudnia 2014 r. – w Farmie Krzyczki odbyła się 
premiera spektaklu „NaPOLEoN” przygotowanego przez 
Teatr Nasielszczanie. Na scenie obok siebie wystąpili 
uczniowie nasielskich szkół, seniorzy oraz pracownicy 
UM na czele z Burmistrzem Nasielska.
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Skwerze im. kpt Antoniego 
Sochaczewskiego

sielsk znalazł się w gronie 40 zwycięskich miejscowości, 
w których powstaną podwórka NIVEA, czyli nowoczesne 
place zabaw. Nasielsk mógł liczyć na wsparcie Jarosława 
„Pashy” Jarząbkowskiego, który nagłośnił temat, zachęcając 
do głosowania. Plac został otwarty 14 maja 2016 r.,

•	 8 lipca 2015 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
utworzonego organu konsultacyjno-doradczego, jakim jest 
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nasielsk,

•	 15 maja 2016 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Skwe-
rze im. kpt Antoniego Sochaczewskiego,

•	 5 czerwca 2017 r. – „Stowarzyszenie Europa i My” oraz wła-
dze samorządowe Gminy Nasielsk zostały nagrodzone ty-
tułem i statuetką „Super Samorząd 2017” za partycypacyj-
ne projektowanie altany – przestrzeni przyjaznej mieszkań-
com – i za oddanie głosu najmłodszym nasielszczanom. Ty-
tuł przyznała Fundacja im. Stefana Batorego. Gala, na któ-
rej wręczono wyróżnienie odbyła się na Zamku Królewskim 
w Warszawie,

•	 17 marca 2017 r. – Zarządzeniem Burmistrza Nasielska po-
wołana została Gminna Rada Sportu w Nasielsku na 3-let-
nią kadencję. Skład Rady tworzyli: Pan Marek Prusinowski 
– Przewodniczący, Pan Tomasz Czajkowski, Pan Artur Gą-
secki, Pan Mariusz Kraszewski, Pan Andrzej Malon,

•	 6 czerwca 2018 r. – w Trębkach odbyła się konferencja in-
augurująca cykl spotkań mających na celu utworzenie part-

nerstwa lokalnego oraz ożywienia społeczno-gospodarcze-
go i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy. Gmina Na-
sielsk aktywnie włączyła się realizację partnerstwa,

•	 27 lipca 2018 r. – powołany zostaje Gminny Komitet ds. wy-
łonienia 100 zasłużonych nasielszczan na 100–lecie odzy-
skania niepodległości (Pan Krzysztof Macias – Przewodni-
czący komitetu, Pani Danuta Białorucka, Pan Janusz Ko-
nerberger, Pan Andrzej Zawadzki, Pani Iwona Górecka, Pan 
Krzysztof Turek, Pan Zdzisław Suwiński, Pan Artur Noj-
bert),

•	 30 lipca 2018 r. – odbyła się pierwsza transmisja online 
z obrad Rady Miejskiej w Nasielsku,

•	 31 lipca – 3 sierpnia 2018 r. – w Nasielsku przebywają 
przedstawiciele społeczności żydowskiej ze Stanów Zjed-
noczonych. W trakcie wizyty porządkowali oni teren cmen-
tarza żydowskiego w Nasielsku, tzw. „kirkutu”, który znaj-
duje się przy ul. Kwiatowej. W dniu 3 sierpnia br. dokonali 
odsłonięcia na tym terenie tablicy upamiętniającej społecz-
ność żydowską,

•	 15 sierpnia 2018 r. – uroczystości związane z rocznicą Bi-
twy Warszawskiej poszerzone o upamiętnienie śp. kapita-
na Stefana Żbikowskiego zamordowanego w Katyniu, w ra-
mach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” – posa-
dzenie Dębu Pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Uroczystość 
uświetnił przyjazd do Nasielska motocyklistów w ramach 
XVII Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego MotoCud 
Radzymin1920, 

•	 30 sierpnia 2018 r. – podczas XII Mazowieckiego Kongresu 
Obszarów Wiejskich odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
na „Najaktywniejsze sołectwo KSOW – sukces widać po są-
siedzku”. W konkursie tym II miejsce zajęło sołectwo Ciek-
syn. Nagrodę odebrała Pani Monika Sitkiewicz – sołtys so-
łectwa Cieksyn. We wrześniu Pani Kinga Szczypek zajęła II 
miejsce w konkursie na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską 
w województwie mazowieckim”,

•	 6 listopada 2018 r. – ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nasiel-
sku kadencji 2014–2018,

•	 9 listopada 2018 r. – w Nasielskim Ośrodku Kultury otwarto 
uroczyście wyjątkową i sentymentalną wystawę „Sto zdjęć 
na stulecie” w związku z obchodami 100–lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

28 sierpnia 2015 r. – otwarcie nowego dworca PKP 
Nasielsk. Jest on pierwszym obiektem z Innowacyjnego 
Projektu Dworców Systemowych.

2 października 2015 r. – rozpoczął funkcjonowanie 
Nasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako samodzielna 
jednostka (dotychczas filia UTW w Legionowie). 

16 września 2017 r. – do Nasielska przyjeżdża grupa 
geomorfologów z ośrodków akademickich z całej Polski. 
Goście odwiedzili miejsce dawnego nasielskiego grodu, 
gdzie omówili zapis antropologicznych zmian środowiska 
przyrodniczego w okolicach grodziska.

Uroczystości związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej poszerzone 
o upamiętnienie śp. kapitana Stefana Żbikowskiego

Oficjalnego otwarcia podwórka Nivea dokonał Jarosław „Pasha” 
Jarząbkowski

Wystawa 100 zasłużonych nasielszczan
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Inwestycje

•	 z dniem 1 listopada 2016 r. dzieci z terenu Gminy 
Nasielsk zaczęły uczęszczać do nowo powstałej pla-
cówki mieszczącej się na terenie starego przedszkola. 
W dniu 5 stycznia 2017 r. nastąpiło uroczyste otwar-
cie Samorządowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego 
w Nasielsku,

•	 15 listopada 2017 r. została podpisana umowa mię-
dzy Gminą Nasielsk a Zarządem Województwa Ma-
zowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „OZE na 
obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”. W ra-
mach dofinansowania Gmina dostała środki na reali-
zację instalacji fotowoltaicznej kolektorów słonecz-
nych oraz pomp ciepła w Samorządowym Przedszko-
lu w Nasielsku. Ponadto w ramach zadania możli-
wy był zakup i montaż 150 instalacji u mieszkańców 
gmin składających wniosek (120 kolektorów słonecz-
nych, 16 pomp ciepła oraz 14 kotłów na biomasę),

•	 w maju 2017 r. rozpoczęły się prace związane z bu-
dową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 
Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Obiekt 
został oddany do użytku 11 kwietnia 2018 r. Na reali-
zację zadania Gmina pozyskała środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki,

•	 14 marca 2018 r. przekazano teren pod budowę sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym, 

•	 największą modernizację przeszedł Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Sporto-
wej w Nasielsku. Zmiany rozpoczęły się od 2014 r. 
– wymiana posadzek, montaż drzwi z czujnikami ma-
gnetycznymi, przebudowa recepcji, położenie kost-
ki brukowej, zamontowanie agregatu prądotwórcze-
go, kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ponadto 
usprawniono prace personelu poprzez zinformatyzo-
wanie całej placówki, wdrożenie modułu laboratoryj-
nego KS-SOLAB, systemu zarządzania jakością w za-

Nowoczesny budynek Samorządowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego 
w Nasielsku

kresie normy ISO 9001 i zintegrowanego systemu za-
rządzania środowiskiem według normy ISO 14001. Na 
potrzeby placówki zakupiony został samochód VW 
CARAVELLE. SPZOZ Nasielsk jest partnerem w pro-
jekcie finansowanym ze środków UE „Jakość w POZ” 
oraz nawiązało współpracę z dużym podmiotem lecz-
niczym – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedl-
ce, wykonano prace modernizacyjno-remontowe we 
wszystkich jednostkach zamiejscowych: Poradnia Te-
rapii Uzależnień w Nasielsku oraz Ośrodki Zdrowia 
w Starych Pieścirogach i Cieksynie,

•	 budynek na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 
w Nasielsku – dzięki pozyskanym w 2015 r. środkom 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki powstał dwupiętro-
wy, nowoczesny budynek, przystosowany do wszel-
kich potrzeb młodych sportowców,

•	 w 2017 r. otrzymano środki z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej obejmującą 16 ulic w Nasielsku: 
Folwark, Cmentarną, Żwirki i Wigury, św. Wojciecha, 
Kościelną, Rynek, Młynarską, Gwiaździstą, Kościusz-
ki, Starzyńskiego, Małą, Płońską, Ślepą, Tylną, Kozią 
i Składową. Kanalizacja sanitarna powstała także na 
ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Nowa Wieś, 
Podmiejskiej, Piaskowej, Wiejskiej, 11 Listopada (war-
tość tego zadania wyniosła ponad 4 mln zł, z czego 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko to ponad 2 mln zł), Broniew-
skiego, Polnej, Tuwima i Bajkowej oraz w Nowych 
i Starych Pieścirogach,

•	 z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Nasielsku podpisa-
ne zostało porozumienie z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, dzięki któremu możliwe było 
wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Tadeusza 
Kościuszki i Płońskiej w Nasielsku. Gmina pokryła 
koszty związane z wykonaniem oświetlenia uliczne-
go na rondzie (oddane do użytku w grudniu 2017 r.),

•	 z środków pozyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego „Se-

Nowoczesna sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Budach 
Siennickich

Budynek Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Nasielsku

Rondo na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki i Płońskiej w Nasielsku
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Otwarta Strefa Aktywności w Cieksynie

Otwarta Strefa Aktywności w Nasielsku

Dzień Babci i Dziadka w klubie Senior+

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska

Adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców w Krzyczkach-Żabiczkach

nior+” udało się wykonać prace adaptacyjno-remon-
towe w budynku przy ul. Warszawskiej 52. Dzięki in-
westycji osoby 60+ zyskały miejsce do spotkań oraz 
aktywnego spędzania czasu. W obiekcie oprócz kuch-
ni, łazienki, toalety i pralni znajduje się pomieszcze-
nie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło 15 listopada 2017 r., a 21 
stycznia 2019 r. Klub Senior+ odwiedziła Pani Elżbie-
ta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, która wraz z seniorami świętowała Dzień Bab-
ci i Dziadka,

•	 w dniu 13 czerwca 2017 roku został podpisana umo-
wa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa 
i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań 
oraz integracji społecznej mieszkańców” w Krzycz-
kach-Żabiczkach. W dniu 11 lutego 2018 r. odbyło się 
oficjalne otwarcie obiektu. Gminie udało się pozyskać 
na ten cel 103 277 zł w ramach inicjatywy LEADER 
objętego PROW na lata 2014-2020,

•	 w dniu 14 listopada 2018 r. odebrano Otwarte Stre-
fy Aktywności w Cieksynie i Nasielsku, na które Gmi-
na pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Kultury w wysokości 49 000 zł,

•	 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z mieszkaniami socjalnymi i budynku gospodarczego 
wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miej-
scowości Chrcynno. Budynek powstawał przez 7 mie-
sięcy, od sierpnia 2016 r. do marca 2017 r., 

•	 na przełomie 2014/2015 powstał nowoczesny wielo-
rodzinny budynek mieszkalny „Płońska 24 D” z 56 lo-
kalami, 22 garażami podziemnymi, parkingiem na-
ziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. Budynek 
zdobył III miejsce w konkursie „Budowa roku 2015” 
organizowanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazur-
skiego oraz Olsztyńską Izbę Budowlaną,

•	 w grudniu 2017 r. zakończono modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody w Cieksynie polegającą na wyko-
naniu zbiornika retencyjnego o pojemności 144 m3, 
agregatu prądowego dla zapewnienia ciągłości dosta-

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. P.O.W. w Nasielsku
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Nowoczesny wielorodzinny budynek mieszkalny „Płońska 24 D”

Mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Chrcynnie

Modernizacja drogi w Miękoszynku

wy, jak i modernizację wyposażenia technologicznego 
SUW. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia wy-
dajności i polepszenia jakości wody. Zadanie otrzy-
mało dofinansowanie w ramach PROW 2014–2020,

•	 rozbudowano Stację Uzdatniania Wody w Nunie,
•	 w latach 2014–2018 poprawa infrastruktury drogo-

wej stała się jednym z priorytetowych działań, łącz-
nie zmodernizowano 22 094 m dróg gminnych. Przez 
4 lata kadencji udało się zrealizować:

– budowę drogi gminnej – ul. Klonowa i Kasztanowa 
w Nasielsku,

– budowę drogi gminnej – ul. Waryńskiego oraz H. Dą-
browskiego w Nasielsku,

– modernizację drogi w miejscowości Mazewo Dwor-
skie „B” i Mazewo Włościańskie,

– modernizację ulic gminnych w Starych Pieścirogach 
(ul. Storczykowa, Różana),

– modernizację wybranych odcinków dróg gminnych 
w Starych Pieścirogach (ul. Narcyzowa, Irysowa), 
Siennicy (ul. Ogrodowa), Jackowie Dworskim, Psuci-
nie (ul. Dąbrowa) i Nasielsku (ul. Pniewska Górka),

– budowę drogi gminnej w Miękoszynku,
– modernizację drogi gminnej nr 240338W w miejsco-

wości Psucin,
– przebudowę drogi gminnej nr 240301W Pianowo – 

Kędzierzawice,
– budowę-modernizację drogi gminnej w Miękoszynku,
– budowę drogi gminnej łączącej ul. P.O.W. z ul. T. Ko-

ściuszki,
– modernizację wybranych odcinków dróg gminnych 

oraz dróg drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi – 
Siennica,

– modernizację drogi gminnej w Lubominie,
– modernizację drogi powiatowej ul. J. Piłsudskiego 

w Siennicy nr 2429W,
– remont drogi w Siennicy dz. nr ew. 261,
– budowę ul. Wiśniowej w Nasielsku,
– modernizację wybranych odcinków dróg gminnych 

(Jackowo Włościańskie, Mogowo, Morgi – Czajki, Wą-
grodno, Nasielsk ul. Sportowa, Chrcynno, Andzin),

– modernizację drogi relacji Jackowo Włościańskie – 
Nasielsk, ul. Broninek,

– budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W 
w Nasielsk – Nuna (ul. J. Piłsudskiego),

– budowę chodnika przy ul. Elektronowej w Nasielsku,
– budowę parkingu przy ul. Lipowej,
– przebudowę drogi gminnej ul. Pniewska Górka,
– modernizację drogi w Jaskółowie,
– przebudowę drogi gminnej w Nowych Pieścirogach 

ul. Szafirowa,
– modernizację drogi gminnej w Lelewie,
– modernizację drogi gminnej Broninek – Jackowo Wło-

ściańskie,
– przebudowę ul. w Nowych Pieścirogach (ul. Agatowa, 

ul. Złota),
– przebudowę drogi w Krzyczkach,

•	 przygotowywana jest dokumentacja projektowa na 
połączenie ulic Wiśniowej z Elektronową, Warszaw-
skiej z Elektronową (droga przy Biedronce), P.O.W. 
z Płońską oraz P.O.W. z drogą wojewódzką nr 632 
w Chrcynnie,

•	 zrealizowano modernizację wybranych odcinków 
dróg gminnych: Jackowo Dworskie – 980 m, Pniewska 
Górka – 1 000 m, Broninek – 300 m, Lorcin – 100 m, 
Mogowo – 1 000 m, Nowa Wrona – 150 m, Studzianki 
– 290 m, Toruń Dworski – 600 m, Żabiczyn – 1 350 m,

•	 budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w miej-
scowości Dębinki,

•	 w 2014 r. zakończono przebudowę mostu na rzece 
Nasielnej w ciągu ul. Podmiejskiej,

•	 w 2015 r. zakończono przebudowę mostu na rzece 
przy ul. Pniewska Górka wraz z drogą gminną przy 
ul. Broninek.

Modernizacja ul Wiśniowej 
w Nasielsku

Przebudowa mostu przy ul. Pniewska Górka Przebudowa mostu przy 
ul. Podmiejskiej
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Stół do Teqball

Kadencja 2018–2023

VIII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU (2018–2023)

1. Brodowski Michał – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący Komisji Statutowej

2. Czyż Rodryg – Członek Rady
3. Dłutowski Rafał – Przewodniczący Komisji Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska, Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji Rolnictwa

4. Domała Dawid – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oś-
wiaty Kultury i Sportu, Zastępca Przewodniczącego Komi-
sji Statutowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdro-
wia i Pomocy Społecznej

5. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów

6. Gers Janusz – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

7. Kalinowski Antoni – Przewodniczący Komisji Rolnictwa
8. Kordowski Dariusz Piotr – Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej
9. Latkowska Elżbieta / Szarszewski Marcin – Członek Rady
10. Lewandowski Jan – Przewodniczący Komisji Skarg, Wnio-

sków i Petycji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Infra-
struktury i Porządku Publicznego, Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej

11. Lubieniecki Jerzy – Przewodniczący Rady Miejskiej
12. Pacocha Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji Bu-

dżetu i Finansów
13. Pietras Tomasz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Go-

spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
14. Sawicki Dariusz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultu-

ry i Sportu
15. Świderski Mirosław – Przewodniczący Komisji Infrastru-

ktury i Porządku Publicznego

Burmistrzem Nasielska jest Pan Bogdan Ruszkowski wybrany 
w wyborach bezpośrednich.

Inne przedsięwzięcia:
•	 22 listopada 2018 r. – odbyła się pierwsza uroczysta sesja 

nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku. Jest to pierw-
sza kadencja Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Burmistrza 
Nasielska, która zgodnie ze zmienionymi przepisami usta-
wy o samorządzie gminnym będzie trwać 5 lat (do 2023 r.),

•	 12 grudnia 2018 r. – w Hotelu „Royal” w Modlinie odbyła 
się konferencja podsumowująca trwające przez kilka mie-
sięcy warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i akty-
wizacji rynku pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego po-
wiatu nowodworskiego. Ostatnie spotkanie zatytułowano 
„Siła partnerstwa w powiecie nowodworskim: Gala pro-
jektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy 
wypracowanych z udziałem partnerstwa międzysektorowe-
go w powiecie nowodworskim do wspólnej realizacji w la-
tach 2018-2023”. Gmina Nasielsk aktywnie uczestniczyła 
w spotkaniach,

•	 19 grudnia 2018 r. – odsłonięcie pomnika zbudowanego 
z inicjatywy Stowarzyszenia „Dolina Wkry” na 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Pomnik stanął w samym cen-
trum Cieksyna, tuż obok szkoły. Odsłonięcia pomnika do-
konał Burmistrz Nasielska, który patronował budowie,

•	 21 lutego 2019 r. – pierwsze spotkanie z nasielskimi przed-
siębiorcami w sprawie włączenia się do działań mających 
na celu wprowadzenie Nasielskiej Karty Seniora,

•	 3 marca 2019 r. – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, który obejmuje te-
ren Nowych Pieścirogów oraz Morgów w związku ze zrze-
czeniem się mandatu tuż po zaprzysiężeniu przez Panią 
Elżbietę Latkowską. Nowym Radnym Rady Miejskiej został 

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości

26 lutego 2019 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury rozpo-
czął działalność Teatr Młodzieżowy.

17 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli samorządu Gminy Nasielsk z am-
basadorem dyscypliny sportowej o nazwie „Teqball” Pa-
nem Michałem Listkiewiczem. Efektem rozmów było na-
bycie 2 stołów do gry, które do Nasielska zawitały 31 maja 
2019 r.
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rania sołtysów na rzecz lokalnej społeczności, 17 sołectw 
dało szansę wykazać się nowym osobom,

•	 18 lipca 2019 r. – oficjalna prezentacja na Skwerze Jana 
Pawła II systemu Nasielski Rower Miejski. Do dyspozycji 
mieszkańców zostały oddane 3 stacje do wypożyczania ro-
werów – w Nasielsku, Cieksynie i Nowych Pieścirogach, 

Prezentacja systemu Nasielski Rower Miejski

wybrany Pan Marcin Szarszewski, który ślubowanie złożył 
na sesji w dniu 28 marca 2019 r.,

•	 kwiecień 2019 r. – 25-lecie istnienia Czasopisma Samorzą-
du Gminnego „Życie Nasielska”. Pierwszy numer miał zale-
dwie 8 stron w formacie A4 i kosztował 3 000 zł. Początko-
wo gazeta ukazywała się jako miesięcznik i była drukowana 
w liczbie około 500 sztuk,

•	 11 kwietnia 2019 r. – podpisanie przez Burmistrza Nasiel-
ska „Porozumienia w sprawie partnerstwa międzypowia-
towego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego po-
wiatu legionowskiego oraz powiatu nowodworskiego”, któ-
re odbyło się w trakcie konferencji nt. partnerstwa lokal-
nego. Celem przyświecającym obu powiatom jest budowa-
nie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia 
mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizują-
cych społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia usta-
wicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości, zwalczanie bezrobocia,

•	 26 kwietnia 2019 r. – Burmistrz Nasielska wraz z przedsta-
wicielami Urzędu Miejskiego włączył się w ogólnopolską 
akcję pod patronatem Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy 
#sadziMy. Tego dnia posadzono dęby, lipę i świerk na te-
renie sołectwa Miękoszyn. Ponadto podczas całego dnia, 
w budynku Urzędu, mieszkańcy Gminy otrzymywali sa-
dzonki drzew pozyskane dzięki uprzejmości Nadleśnictwa 
Płońsk,

•	 6 maja 2019 r. – od tego dnia seniorzy z Gminy Nasielsk 
w wybranych punktach sprzedaży oraz firmach i instytu-

15 marca 2019 r. – podczas Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej „Agrotech” w Kielcach rozstrzygnięto 
37. krajową edycję Olimpiady Producentów Rolnych. Na 
3 miejscu znalazł się Dawid Obojski, sołtys Lubominka.

11 kwietnia 2019 r. – podczas konferencji networX – 
Inspiring Rural Europe w Brukseli Pan Krzysztof Kowalski 
z Winnik odebrał z rąk Phila Hongana – Komisarza Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich nagrodę w konkur-
sie Rural Inspirations Awards organizowanym przez ENRD 
(Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Podpisanie przez Burmistrza Nasielska porozumienia w sprawie 
partnerstwa międzypowiatowego

cjach w naszej Gminie mogą korzystać z „Nasielskiej Kar-
ty Seniora”,

•	 27 maja 2019 r. – Burmistrz Nasielska podpisał umowę na 
realizację operacji „Współczesna wieś – film promocyjny” 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. 
Celem tej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promu-
jącego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk. Wyproduko-
wany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie 
do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania ini-
cjatyw ku poprawie warunków życia na wsi, 

•	 wakacje 2019 r. – w Gminie Nasielsk pojawiła się po raz 
pierwszy bezpłatna komunikacja wakacyjna. Funkcjono-
wała ona na trzech trasach: Nasielsk – Popowo-Północ, 
Nasielsk – Borkowo – Cieksyn oraz Nasielsk – Pieścirogi – 
Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo – Cieksyn – Borkowo – 
Lelewo – Zaborze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki – Mor-
gi – Pieścirogi – Nasielsk,

•	 kwiecień – 28 czerwca 2019 r. – wybory sołeckie w Gminie 
Nasielsk. W wyborach wybrano 65 sołtysów, w tym 24 ko-
biety i 41 mężczyzn. Mieszkańcy 48 sołectw docenili sta-

Telewizja TVP3 Warszawa rozstrzygnęła konkurs na naj-
ciekawsze kościoły na Mazowszu. Na podium znalazły 
się dwa obiekty z naszej Gminy. Zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Pan Jarosław Dylewski (za fotografię kościoła 
pw. św. Wojciecha w Nasielsku, gm. Nasielsk), II miejsce 
– Pani Eliza Czajkowska (za fotografię kościoła pw. św. 
Katarzyny w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk). Ponadto 
wyróżnienie otrzymał mieszkaniec naszej Gminy – Pan 
Krzysztof Miller za fotografię kościoła pw. św. Doroty 
w Cieksynie.

Telewizja TVP3 Warszawa rozstrzygnęła konkurs na naj-
ładniejsze zabytki na Mazowszu. Za najlepszą fotografię 
nagrody od TVP3 otrzymali: I miejsce – Pan Jarosław 
Dylewski (za fotografię Zamku Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie), II miejsce – Pan Wiktor Czajkowski (za 
fotografię Baszty w Nasielsku). 

Telewizja TVP3 rozstrzygnęła konkurs na najładniejszą 
plażę w województwie mazowieckim. Decyzją widzów 
wygrała plaża w Cieksynie – „Wiosełko”. Uroki plaży 
można było podziwiać w Kurierze Warszawskim 14 lip-
ca 2019 r. 

23 sierpnia 2019 r. – do Nasielska zawitała ekipa z TVP3 
z tzw. programem śniadaniowym, który był transmitowa-
ny „na żywo”. O walorach turystycznych naszej Gminy 
opowiadał Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.
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•	 27 sierpnia 2019 r. – w siedzibie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Burmistrz Nasielska podpisał z Wojewodą 
Mazowieckim umowę o dopłatę w zakresie przewozów au-
tobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa 
zakłada dofinansowanie maksymalnie do kwoty 94 593,00 
zł brutto i dotyczy 8 linii komunikacyjnych w 2019 r.,

•	 29 sierpnia 2019 r. – sołectwo Psucin zajęło VI miejsce w ra-
mach III edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukces widać po sąsiedz-
ku”. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik oraz Dyrektor Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Pan Radosław Rybicki. Sołectwo Psucin reprezento-
wała sołtys Pani Urszula Strzelczak,

•	 30 września 2019 r. – prezentacja tomiku poezji wierszy au-
torstwa Stanisławy Wiśniewskiej pt. „Cieszmy się życiem” 
w Nasielskim Ośrodku Kultury,

Prezentacja tomiku poezji wierszy autorstwa Stanisławy Wiśniewskiej 
pt. „Cieszmy się życiem” w Nasielskim Ośrodku Kultury

26 listopada 2019 r. – w gospodarstwie zajmującym się 
hodowlą bydła mięsnego u Tomasza i Elżbiety Rasińskich 
gościła delegacja z Nowej Zelandii. W jej składzie znaleź-
li się: Mary Thurston – Ambasador Nowej Zelandii w Pol-
sce, Mike Petersen – specjalny wysłannik Nowej Zelandii 
ds. handlu produktami rolnymi oraz Mel Poulton – de-
sygnowana do zastąpienia M. Petersena na tym stanowi-
sku od 2020 roku. W spotkaniu uczestniczył Pan Bogdan 
Ruszkowski – Burmistrz Nasielska.

15 listopada 2019 r. – mieszkaniec Gminy Nasielsk, sołtys 
Lubominka – Pan Dawid Obojski podczas gali w repre-
zentacyjnej sali Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzi-
ctwa Wsi w Warszawie został uznany za najlepszego Rol-
nika w roku 2019 w powiecie nowodworskim i uzyskał 
tytuł „Mistrza Agro 2019” w dwóch kategoriach w plebi-
scycie ogłoszonym przez redakcje: „Strefa Agro”, „Polska 
Metropolia Warszawska”, „Echa Dnia” oraz „Tygodnik Os-
trołęcki”. Natomiast sołectwo Lubominek, którego jest soł-
tysem, zostało uznane przez osoby biorące udział w ple-
biscycie za najlepsze sołectwo w powiecie nowodworskim. 

Czarny szlak rowerowy o długości 24 km stworzony 
we współpracy z PTTK

•	 14 listopada 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku – Pani Monika Nojbert podczas kon-
ferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej „20 lat po reformie samorządowej – kondycja 
służb społecznych w województwie mazowieckim” odebra-
ła dyplom uznania dla osób najbardziej zasłużonych w dzie-
dzinie pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, 

•	 we współpracy z PTTK stworzony został na terenie Gmi-
ny Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest to tra-
sa o długości 24 km, zaczynająca się jako przedłużenie czar-
nego pułtuskiego szlaku rowerowego w gminie Serock – na 
granicy Zabłocia i Jaskółowa. Szlak biegnie dalej przez Po-

powo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Sta-
re Pieścirogi, Mogowo PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Mor-
gi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim 
PKP,

26 listopada 2019 r. – podczas inauguracji 23. Świąte-
cznej Zbiórki Żywności w Centrum Olimpijskim w War-
szawie połączonej z uroczystą galą pod patronatem Pary
Prezydenckiej nasielscy wolontariusze ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, jako
znajdujący się w grupie około stu najbardziej zaanga-
żowanych osób spośród ponad 55 tysięcy wolontariu-
szy wspierających misję Banków Żywności, otrzymali 
z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz jego małżon-
ki Pani Agaty Kornhauser-Dudy medale Banku Żywności.

5 grudnia 2019 r. – odbyło się wręczenie nagród w or-
ganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
łecznej konkursie „Mazowiecka Lady D.” W kategorii 
„Sport” ten zaszczytny tytuł przypadł nasielszczance, 
Pani Iwonie Żyle, za wybitne osiągnięcia w tenisie 
stołowym. 

•	 3 stycznia 2020 r. – oficjalne otwarcie sztucznego lodowi-
ska przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku,

Oficjalne otwarcie sztucznego lodowiska przy SP im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku

Sztuczne lodowisko przy SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
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•	 22 sierpnia 2020 r. – przy pomniku w Borkowie odbyły się 
uroczystości upamiętniające 100-lecie Bitwy nad Wkrą. 
Z uwagi na pandemię uroczystość miała skromniejszy 
przebieg i odbyła się bez inscenizacji potyczki wojskowej,

•	 23 września 2020 r. rozstrzygnięty został konkurs „Naj-
aktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowie-
ckim”. I miejsce zajęła mieszkanka naszej gminy, Pani Alek-
sandra Ziółek, która aktywnie działa w ramach Koła Go-
spodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Lau-
reatka odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego – Pana Adama Struzika oraz Członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego – Pani Janiny Ewy Orzełow-
skiej. W uroczystości uczestniczył także Burmistrz Nasiel-
ska – Pan Bogdan Ruszkowski,

•	 25 września 2020 r. – Rowerowy „Szlak 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej” – PTTK Oddział Mazowsze wspólnie z Urzę-
dem Miejskim w Nasielsku zaczyna realizować projekt, któ-
rego celem jest utworzenie czerwonego szlaku rowerowego 
o długości ok. 50 km na terenie Gminy Nasielsk. Trasa zo-
stanie wyposażona w 6 tablic z mapami i 40 tabliczek infor-
macyjnych z tekstami i zdjęciami dotyczącymi atrakcji kra-
joznawczych na szlaku. Utworzona aplikacja na urządzenia 
mobilne oraz towarzysząca strona internetowa będą wska-
zywać ok. 150 miejsc – ciekawostek z zakresu turystyki, kra-
joznawstwa i historii. W ramach aplikacji powstanie funk-
cjonalność z możliwością zaznaczania waypointów w ww. 
miejscach, które stanowić będą dowód na zdobycie Odzna-
ki Szlaku 100-lecia Bitwy Warszawskiej PTTK w stopniu 
brązowym, srebrnym lub złotym. Będzie to pierwsza w ska-
li kraju cyfrowa odznaka PTTK. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Przekazanie maseczek ochronnych w Gminie Nasielsk

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
bohaterów poległych w sierpniu 1920 r. 
na terenie Cieksyna

Osłonięcie tablicy przy skwerze 
Bohaterów Wojny 1920 r. 
upamiętniającej wydarzenia 
z  sierpnia 1920 r.

Międzynarodowy wyścig kolarski Tour Bitwa 
Warszawska 1920 z okazji 100-lecia Bitwy 
nad Wkrą

20 września 2020 r. – odsłonięcie murali namalowanych 
na elewacji bloków przy ul. Warszawskiej w Nasielsku 
dotyczących wydarzeń z sierpnia 1920 r. w Gminie Na-
sielsk. Na muralach widnieją postacie gen. A. Osińskiego
i W. Sikorskiego. Autorem murali był Adam Wirski KruK.
Projekt autorstwa Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team o-
trzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uroczystości w Borkowie 
upamiętniające 100-lecie Bitwy 
nad Wkrą 

•	 marzec 2020 r. – w obliczu pandemii COVID–19 zmianie 
uległo funkcjonowanie placówek samorządowych. Odwo-
łany został międzynarodowy turniej teqball Nasielsk Chal-
lenger Cup, Jarmark św. Wojciecha, Dzień Dziecka, Dni Na-
sielska. Ograniczone zostały osobiste wizyty interesan-
tów w Urzędzie Miejskim, a sesje Rady Miejskiej odbywały 
się w trybie zdalnym. Mieszkańcy Nasielska oraz harcerze 
z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki oddolnie podjęli się 
szycia maseczek, których dystrybucją do lokalnych przed-
siębiorców zajął się Urząd Miejski. Urząd Miejski zapewnił 
również maseczki każdemu mieszkańcowi gminy,

•	 6 maja 2020 r. – Zarządzeniem Burmistrza Nasielska po-
wołana została Gminna Rada Sportu w Nasielsku na 3-let-
nią kadencję. Skład Rady tworzą: Pan Marek Prusinowski 
– Przewodniczący Rady, Pan Adam Mikucki, Pan Artur Gą-
secki, Pan Radosław Skrzynecki, Pan Michał Brodowski, 
Pan Mariusz Kraszewski,

•	 28 maja 2020 r. – podjęta została uchwała w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku,

•	 11 sierpnia 2020 r. – Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Rusz-
kowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska Panem Rafałem 
Adamskim podpisali z Panem Markiem Rączką – Dyrek-
torem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Mazowieckim umowę na instalację platformy przy-
schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,

•	 15 sierpnia 2020 r. – z okazji 100-lecia Bitwy nad Wkrą na 
terenie Nasielska odbył się międzynarodowy wyścig kolar-
ski Tour Bitwa Warszawska 1920. Ponadto przy skwerze Bo-
haterów Wojny 1920 r. odsłonięta została tablica upamięt-
niająca wydarzenia z sierpnia 1920 r. z terenu gminy Na-
sielsk. W Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się premie-
ra książki prof. dr. hab. Lecha Wyszczelskiego „Bitwa o Na-
sielsk”, a wieczorem przy skwerze Jana Pawła II wyświetlo-
ny został film niemy „Cud nad Wisłą” z 1921 r. reż. Ryszar-
da Bolesławskiego, z akompaniamentem na żywo zespołu 
Czerwie, 

•	 16 sierpnia 2020 r. – w Cieksynie odbyła się uroczystość od-
słonięcia tablicy upamiętniającej bohaterów z 22. i 201. puł-
ku piechoty, poległych w sierpniu 1920 r. na terenie Cieksy-
na. Inicjatorami wydarzenia byli Radny Rady Miejskiej w Na-
sielsku – Pan Janusz Gers oraz Nasielski Rajd Motocyklowy,

Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim – Pani 
Aleksandra Ziółek
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Inwestycje

•	 w lipcu 2018 r. oddano do użytku drogę gminą w Krzy-
czkach-Żabiczkach,

•	 w czerwcu 2019 r. ruszyła budowa drugiego ronda 
(w Pniewie),

•	 w czerwcu 2019 r. oddano do użytku inwestycję dro-
gową w miejscowości Dobra Wola – asfalt na odcin-
ku 1,4 km. Droga ta prowadzi od Dobrej Woli w kie-
runku sąsiedniej gminy Joniec i miejscowości Popiel-
żyn-Zawady, 

•	 na przełomie czerwca i lipca 2019 r. firma Energa 
Operator Sp. z o.o. wymieniła oświetlenie w 64 latar-
niach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (Narusze-
wo – Pułtusk). W ramach modernizacji istniejących 
punktów oświetleniowych zostały wymienione opra-
wy sodowe na oprawy typu LED od ulicy Kościuszki 
przy banku PKO, wzdłuż ulic Kilińskiego i Warszaw-
skiej, aż do granic miasta przy Pniewie,

•	 1 lipca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod prze-
budowę drogi w Paulinowie. W ramach zadania wy-
konane zostanie 930 m drogi asfaltowej wraz z podbu-
dówką i poboczami,

•	 25 lipca 2019 r. – Burmistrz Nasielska podpisał w sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego umowę na dofinansowanie zadań „Opra-
cowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Nasielsk” i „Zakup systemu służącego informowa-
niu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk” w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-
wietrza MAZOWSZE 2019”,

•	 26 lipca dokonano odbioru drogi na odcinku Pniew-
ska Górka – Głodowo – Pianowo,

•	 7 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na prze-
budowę budynku dawnego Domu Nauczyciela przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 
2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” udało się po-
zyskać 260 000,00 zł na przebudowę Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku,

Droga w Krzyczkach-Żabiczkach

Droga w Dobrej Woli

Modernizacja drogi w Pniewskiej Górce

Odbiór drogi w Paulinowie

Wyremontowany Dom Nauczyciela

Modernizacja drogi w Mogowie
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•	 7 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru drogi w Pauli-
nowie,

•	 podpisano umowę na przebudowę ul. Wyszyńskiego 
na całej długości,

•	 na 700 metrowym odcinku drogi powiatowej prowa-
dzącej od Nasielska w kierunku Nuny w Żabiczynie 
położona została nawierzchnia asfaltowa,

•	 kolejne ulice w Nasielsku zyskały oświetlenie. W wa-
kacje zamontowano latarnie na ulicach: Dąbrówki 
(Osiedle Krupki) oraz na Sezamkowej, Orzechowej 
i Bakaliowej (za ulicą Dębową przy Stadionie Miej-
skim),

•	 25 września 2019 r. w sali konferencyjnej w Szkole 
Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Iza-
belinie odbyło się podpisanie umów w ramach zada-
nia MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019. Pod-
pisana umowa dotyczy udzielenia pomocy finanso-
wej przez Województwo Mazowieckie, w formie do-
tacji celowej w kwocie 12 400,00 zł na dofinansowa-
nie wykonania prac remontowych budynku strażnicy 
użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nasielsku,

•	 9 października 2019 r. – oficjalne otwarcie nowo wy-
budowanego ronda w Pniewie,

•	 30 października 2019 r. – oficjalny odbiór boiska 
w Dębinkach,

•	 18 października 2019 r. – zakończono realizację zada-
nia pt. „Modernizacja infrastruktury IT kina Niwa”. 
Dotację na wykonanie tego projektu Nasielski Ośro-
dek Kultury pozyskał w ramach konkursu z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej z programu operacyjnego 
„Rozwój kin 2019”. Inwestycja dotyczyła wykonania 
modernizacji sprzętu komputerowego i uruchomienia 
systemu zasilania awaryjnego, 

•	 Gmina Nasielsk znalazła się w gronie 123 samorzą-
dów z Polski i blisko 1 850 z Europy w III naborze, 
w którym Komisja Europejska przyznała granty na re-
alizację działania pt. „Propagowanie łączności inter-
netowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. 
Na zakup sprzętu i uruchomienie bezprzewodowego 
Internetu w przestrzeni publicznej Gmina Nasielsk 
otrzyma 15 000 euro, Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej przy ul. Dębowej 

w Nasielsku 

Modernizacja drogi w Winnikach

Modernizacja ul. Leszczynowej w Starych Pieścirogach

 Modernizacja drogi w Studziankach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim „A”

Modernizacja drogi Toruń Dworski – Zaborze
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Modernizacja drogi w Jackowie Dworskim

Modernizacja drogi w Mazewie Dworskim „B”

•	 31 października 2019 r. – podpisano umowę w spra-
wie utworzenia gminnego lodowiska,

•	 18 grudnia 2019 r. – odebrano świetlicę wiejską w Ma-
zewie Dworskim „A”, a w kolejnym roku budynek zo-
stanie wyposażony w instalacje elektryczne i sanitar-
ne, 

•	 odebrano poddane modernizacji odcinki dróg gmin-
nych w Dąbrowie, Nowinach, Jackowie Dworskim, 
Mazewie Dworskim „B”, Studziankach, Mogowie oraz 
odcinek Toruń Dworski – Zaborze. Nawierzchnie as-
faltowe zostały także wykonane w Nasielsku – na ul. 
Starzyńskiego, Wąskiej czy Broninek, a także w Sta-
rych Pieścirogach na ul. Leszczynowej,

•	 odebrana została ulica Dębowa, na której wykonano 
chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy, prosto-
padłe miejsca parkingowe wzdłuż Stadionu Miejskie-
go, równoległe miejsca parkingowe oraz odprowadze-
nie wody,

•	 położono nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, 
rowami, przepustami oraz wjazdami na działki na od-
cinku drogi łączącej Pniewską Górkę z drogą woje-
wódzką 571 (Naruszewo – Pułtusk),

•	 zainstalowano lampy oświetleniowe na boisku Sta-
dionu Miejskiego w Nasielsku,

•	 23 czerwca 2020 r. – Burmistrz Nasielska Pan Bogdan 
Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Programów Struktural-
nych Panem Radosławem Kasiakiem podpisali z wy-
łonioną w przetargu firmą umowę na projekt i budo-
wę nowego budynku przedszkola i żłobka w Starych 
Pieścirogach oraz projekt rozbiórki starego budynku,

•	 1 lipca 2020 r. – podpisanie umów w ramach: Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 
(80 000 zł) oraz Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza (150 000 zł). Wsparcie pocho-
dzi z środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego,

•	 25 sierpnia 2020 r. – odbiór drogi gminnej w Winnikach,
•	 28 sierpnia 2020 r. odebrano prace związane z re-

montem ulicy Wiejskiej w Nasielsku,
•	 w dniu 11 września 2020 r. zakończyły się prace re-

montowe budynku przy ul. Szkolnej 1A – dawny Dom 
Nauczyciela.

Podpisanie umów w ramach: Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (80 000 zł) oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza (150 000 zł)
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Życie Nasielska

„Życie Nasielska” to czasopismo samorządu gminnego, które 
ukazuje się na terenie gminy Nasielsk nieprzerwanie od 26 lat. 
Powstało z inicjatywy grupy mieszkańców – pasjonatów w celu 
systematycznego przekazywania społeczeństwu aktualnych in-
formacji lokalnych. Decyzja o rozpoczęciu wydawania lokal-
nej gazety zapadła na posiedzeniu ówczesnego Zarządu Miasta 
i Gminy Nasielsk. 

Pierwszy numer nasielskiej gazety ukazał się w kwietniu 1994 
roku, liczył 8 stron i kosztował 3 tys. zł. W skład zespołu założy-
cielskiego i redagującego pismo w pierwszych latach jego funk-
cjonowania wchodzili: Adam Stamirowski, Andrzej Waldemar 
Kordulewski, Andrzej Zawadzki, Marian Wasierzyński i Michał 
Grubecki. Skład redakcji ulegał zmianom w kolejnych latach.

Najpierw wydawcą pisma był Zarząd Miejski. Jednak gazeta od 
samego początku powstawała w budynku kina „Niwa”, który 
wówczas był siedzibą Wydziału Kultury nasielskiego Urzędu, 
a później powołano tu Nasielski Ośrodek Kultury. Już w pierw-
szych latach swojej działalności „Życie Nasielska” osiągnę-
ło sukces, zdobywając uznanie publicystów i główną nagrodę 
(komputer) w konkursie na najlepszą gazetę lokalną na między-
wojewódzkim przeglądzie prasy lokalnej podczas I Płońskich 
Spotkań Prasy Lokalnej w 1996 r. W następnym roku, w kolej-
nej edycji tego konkursu, gazeta otrzymała wyróżnienie i nagro-
dy: dyktafon i aparat fotograficzny. Również w 1997 roku Sej-
mik Samorządowy Województwa Ciechanowskiego przyznał re-
dakcji odznakę „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA CIECHA-
NOWSKIEGO”. 

„Życie Nasielska” od początku swojego istnienia podejmuje te-
maty dotyczące bezpośrednio mieszkańców naszej gminy i sa-
morządu gminnego, upowszechniając działalność radnych 
i władz gminy. Znaleźć w nim można relacje z obrad Rady Miej-
skiej, bieżące informacje na temat pracy Burmistrza oraz po-
szczególnych wydziałów nasielskiego Urzędu Miejskiego. Po-
nadto przekazuje wiadomości z samorządów: powiatowego 
i wojewódzkiego. 

Jako czasopismo lokalne o zasięgu gminnym „Życie Nasiel-
ska” informuje czytelników o najważniejszych wydarzeniach, 

uroczystościach i imprezach, jakie mają miejsce w gminie Na-
sielsk. Podejmuje ono różnorodną tematykę, pisząc o sprawach 
społecznych, historii gminy i regionu oraz zasłużonych mie-
szkańcach, relacjonując wydarzenia kulturalne i sportowe. Pro-
muje twórczość utalentowanych mieszkańców gminy, zarówno 
artystów, jak i sportowców. Gazeta reaguje na problemy zgła-
szane przez czytelników i interweniuje w ich imieniu w róż-
nych instytucjach. Wspiera także akcje charytatywne dotyczą-
ce mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sy-
tuacji życiowej.

Efektem ścisłej współpracy „Życia Nasielska” z jednostkami 
gminnymi, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, para-
fiami są regularnie pojawiające się w piśmie artykuły przedsta-
wiające ich działalność i inicjatywy. Gazeta gości na swoich ła-
mach m.in.: ZHP, ZHR, Fundację „Bądźmy Razem”, Stowarzy-
szenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”, Stowarzyszenie Arty-
styczno-Społeczne „Skafander”, Nasielsk Baszta TEAM, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk, MKLS Żbik. Od 
marca 2001 do stycznia 2018 roku systematycznie ukazywał się 

także dodatek redagowany przez członków Nasielskiego Towa-
rzystwa Kultury pt. „Notatnik Kulturalny”. W stałych rubrykach 
znajdują się także informacje dotyczące działań prowadzonych 
na naszym terenie przez policję i straż pożarną, repertuar kina 
„Niwa” oraz porady. W każdym numerze gazety znaleźć można 
również ogłoszenia drobne oraz reklamy. 

Od 1994 do 2003 roku „Życie Nasielska” było wydawane raz 
w miesiącu, od 2004 roku jest dwutygodnikiem. W pierwszej 
połowie 2004 roku przez kilka miesięcy gazeta ukazywała się 
jako tygodnik. 

Na przestrzeni lat pismo przechodziło różne modyfikacje, które 
zależały od aktualnych potrzeb czytelników i trendów wydaw-
niczych. Dotyczyły one szaty graficznej, od druku czarno-białe-
go, po kolorowy, a także formatu od A4 po A3, liczby stron oraz 
dodatku telewizyjnego.

Obecnie zespół redakcyjny „Życia Nasielska” tworzy 5 osób 
zatrudnionych w Nasielskim Ośrodku Kultury: Iwona Pęche-
rzewska (redaktor naczelna), Marek Tyc (skład komputero-
wy, reklama), Ewelina Gizińska (ogłoszenia), Marek Stami-
rowski (kolportaż), Dawid Domała; współpracownicy: Olga Ic-
kiewicz (korekta), Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Pa-
weł Kozłowski, Michał Brodowski, Elżbieta Koziara, Leszek
Gałężewski oraz kilkanaście osób z różnych instytucji współ-
pracujących z naszą gazetą. „Życie Nasielska” można nabyć co 
dwa tygodnie w 28 punktach sprzedaży wyłącznie na terenie 
gminy Nasielsk. Pismo drukowane jest w nakładzie 2 tysięcy eg-
zemplarzy. Wszystkie archiwalne numery naszego czasopisma 
dostępne są w formacie pdf na stronie internetowej Nasielskie-
go Ośrodka Kultury (www.noknasielsk.pl). 

Przez minione 26 lat z redakcją „ŻN” współpracowali: Adam 
Stamirowski (redaktor naczelny 1994–2003), Dariusz Panasiauk 
(redaktor naczelny 2004–2009), Marian Wasierzyński, Andrzej 
Waldemar Kordulewski, Dariusz Majewski, Jakub Olech, Prze-
mek Olech, Marcin Kuś, Agnieszka Liwska, Katarzyna Ziemiec-
ka, Martyna Kordulewska, Martyna Pielecka, Zbigniew Przyby-
lak, Artur Nojbert, Monika Orłowska, ks. Leszek Smoliński, ks. 
Grzegorz Ostrowski, Marek Rączka, Iwona Łątka, Agnieszka Żu-
rawska, Agata Wojtko, Henryk Śliwiński, Regina Olszewska, Ja-
cek Wilamowski, Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, 

Stanisław Tyc, Krzysztof Macias, Daniel Dalecki, Andrzej Szyb-
kie, Piotr Kowalski, Mariusz Kraszewski, Ewelina Niesłuchow-
ska, Ewa Laskowska, Kamil Mazurkiewicz, Ewa Komajda, Mag-
dalena Jaworska.
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Liczba km dróg: ok. 430
Użytki rolne w ha: 16 842
Sołectwa: 65

Szkoły: 10
Przedszkola: 4
Chronione krajobrazy: 3
Jednostki OSP: 7
Rzeki: 5
Pomniki przyrody: 11
Zabytki: 87
Przystanki PKP: 5

Liczba mieszkańców ogółem 
(stan na dzień 23.09.2020 r.): 19 438

- miasto Nasielsk: 7 348
- teren gminy: 12 090
- w tym kobiet: 9 772

- w tym mężczyzn: 9 666
Gęstość zaludnienia: 94 osoby/km2

Powierzchnia:
- miasto Nasielsk: 13 km2

- teren gminy: 193 km2

Gmina w liczbach


