
...moje miejsce, moja przyroda
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Gmina Nasielsk położona jest w central-
nej części województwa mazowieckiego, 
na południowo-wschodnim krańcu Wyso-

czyzny Ciechanowskiej i na terenie powiatu 
nowodworskiego. W jej skład wchodzi miasto 

Nasielsk, które stanowi centrum administracyj-
ne Gminy oraz 65 sołectw. Teren Gminy zamieszkuje 
blisko 20 tys. mieszkańców. Gmina Nasielsk ma obszar 

202,47 km².

Nasielsk to miasto położone niespełna 50 km na północ od Warszawy. 
Dzięki dogodnemu położeniu i dobrze rozwiniętej sieci komunika-
cyjnej (stacja PKP, przystanki PKS, busy) w szybki sposób można do-
jechać do stolicy, czy lotniska w Modlinie.

Będąc w Gminie Nasielsk koniecznie trzeba zobaczyć zabytkowe 
kościoły św. Wojciecha w Nasielsku i św. Doroty w Cieksynie. Przez 
teren Gminy przepływa rzeka Wkra, wokół której kształtuje się 
życie turystyczne. W miejscowościach Cieksyn i Borkowo można 
wypożyczyć kajaki, rozbić namiot, połowić ryby czy wybrać się na 
grzyby do pobliskich lasów. W ostatnich latach można zauważyć 
coraz większe zainteresowanie turystów tym rejonem. W Borkowie,  
co roku, zawsze w sobotę po 15 sierpnia odbywa się uroczystość ku 
pamięci bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w związku z rocznicą 
„Bitwy nad Wkrą”.



Gmina Nasielsk to gmina typowo rolnicza - mozaika pól i łąk, gdzie-
niegdzie poprzecinana niewielkimi rzeczkami oraz zagajnikami, 
zachwyci każdego wielbiciela mazowieckich krajobrazów. Mimo, 
iż teren ten odznacza się niewielkim stopniem lesistości, zaledwie 
około 11%, grzybiarze i miłośnicy leśnych ostępów również znajdą 
w naszej gminie miejsce dla siebie.

O gminie
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Dolina Wkry to miejsce, które idealnie wpisuje się 
w trend turystyki weekendowej. Walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej sprawiły, że 
tereny te są wykorzystywane przez mieszkańców 
miast na miejsce spokojnego i aktywnego wypo-
czynku. Do Doliny Wkry wiodą dobre drogi dojaz-
dowe z Warszawy, Płońska, Ciechanowa, Nowego 
Dworu Mazowieckiego oraz Pułtuska. Znajduje się 
tu Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Dolina Wkry

5

fot. T. Zawadzki



Rzeki

Dolina Wkry to miejsce, które idealnie wpisuje się 
w trend turystyki weekendowej. Walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej sprawiły, że 
tereny te są wykorzystywane przez mieszkańców 
miast na miejsce spokojnego i aktywnego wypo-
czynku. Do Doliny Wkry wiodą dobre drogi dojaz-
dowe z Warszawy, Płońska, Ciechanowa, Nowego 
Dworu Mazowieckiego oraz Pułtuska. Znajduje się 
tu Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. 
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Ostoja zwierząt
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Okolice Nasielska zamiesz-
kują dość licznie zwierzęta 

takie jak: sarny, łosie, dziki, za-
jące, lisy oraz wiewiórki. Królem 

ptaków jest oczywiście bocian biały, 
a towarzyszą mu: myszołowy, zięby, 

szczygły, dzięcioły, bażanty, kuropatwy 
i inne ptaki charakterystyczne dla obsza-

rów wiejskich. Jeśli komuś dopisze szczęście 
może stanąć oko w oko z borsukiem, kuną, ła-

sicą czy też z puszczykiem, dudkiem, żurawiem 
lub mysikrólikiem – najmniejszym ptakiem Polski.
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Na naszym terenie przeważają zbiorowiska roślinne ukształtowane 
działalnością człowieka. Półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne 
zajmują niewielkie powierzchnie wzdłuż cieków wodnych oraz 
w bezodpływowych zagłębieniach. W skład nasielskiej szaty ro-
ślinnej wchodzi ponad 1500 gatunków roślin naczyniowych,  
338 gatunków mszaków, 391 gatunków porostów i 692 gatunki 
grzybów wielkoowocnikowych. Wśród tych roślin zarejestrowano  
70 gatunków roślin naczyniowych objętych całkowitą ochroną oraz 
18 gatunków objętych ochroną częściową, a także 7 gatunków po-
rostów objętych ochroną częściową i 9 gatunków grzybów obję-
tych całkowitą ochroną gatunkową.

Natura
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W miejscowości Jaskółowo zlokalizowane jest składowisko opadów  
innych niż niebezpieczne, a przy nim utworzona została ścieżka 
ekologiczna, służąca edukacji młodych mieszkańców. Długość 
ścieżki wynosi około 1,5 km. Ścieżka zawiera m.in.: drzewa i krze-
wy w typie siedliskowym, wrzosowisko, niskie murawy piaskowe  
z udziałem kwitnących gatunków roślin, staw z bogatą roślinnością 
wodną i brzegową. 
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Wpisane w przyrodę

Na terenie Gminy Nasielsk powstały obiekty, które 
wpisują się w przyrodę. Głaz narzutowy w miejsco-
wości Ruszkowo to pomnik przyrody, na którym 
występują rysy polodowcowe oraz umieszczony 
jest żelazny krzyż. Obwód głazu to 1080 cm. 

Inne głazy narzutowe znajdują się w miejscowo-
ściach: Krogule (granitognejs szary o obwodzie 
600 cm i wysokości 70 cm), Nowa Wrona (granit 
średnioziarnisty, czerwony z żelaznym krzyżem  
o obwodzie 1325 cm i wysokości 250 cm). Powyż-
sze głazy są również pomnikami przyrody. 

Ciekawą inicjatywą jest instalacja drzewa róża-
nego, witacza, rzeźby – „pomarańczowe drzewo”, 
wykonanie wiaty przystankowej i mostku w miej-
scowości Cieksyn (Most Amigos). Warto też wspo-
mnieć o wsi Konary, w której powstało Centrum 
Akwaponiki*. Ma ono służyć propagowaniu wy-
twarzania zdrowej żywności – warzyw i ryb.
Mieszkańcy Konar zniecierpliwieni ciągłym sprzą-
taniem poboczy szosy przechodzącej przez wieś 
Konary i lasu do niej przylegającego, wykonali  
instalacje informujące przejeżdżających przez 
wieś, że nie życzą sobie zaśmiecania ich terenu. 

*Akwaponika - połączenie hydroponiki z akwakultu-
rą w sposób ekologiczny.
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Gmina Nasielsk, to nie tylko obszar o walorach przyrodniczych, 
ale również historycznych. To tutaj, na Ziemi Nasielskiej, kształto-
wała się historia, która dziś odkrywa przed nami ślady przeszłości.   
Na szczególną uwagę zasługuje neogotycki kościół pw. św. Wojciecha 
w Nasielsku, który powstał w latach 1899-1909 oraz gotycko - renesanso-
wy kościół pw. św. Doroty w Cieksynie, w murach którego kamienne 
kule z okresu wojen tkwią do dziś.  Swą uwagę przyciągają także za-
bytkowe budowle jako pozostałości po dawnych rezydencjach szla-
checkich i parkach podworskich. Większość z nich odzyskała swój 
niepowtarzalny urok przechodząc w ręce prywatnych właścicieli. 
Znajdują się one w miejscowościach: Chrcynno, Kosewo, Lelewo, 
Lubomin, Pianowo.

Zabytki
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Mapa gminy

Legenda
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- miejscowości

- teren gminy

- obszary leśne

- drogi wojewódzkie

- drogi regionalne

- rzeki

- dwory i pałace

- kościoły

- pomniki przyrody 
  ożywionej

- głazy narzutowe

- użytek ekologiczny ‘Psucin”

- Obszar Chronionego 
  Krajobrazu



Gminne krajobrazy
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