
DO KIEDY 
UISZCZAMY 
PODATKI I INNE 
OPŁATY
DO 10. DNIA KAŻDEGO 
MIESIĄCA
•  opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za 
miesiąc poprzedni

DO 15. DNIA KAŻDEGO MIE-
SIĄCA
•  podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny od osób prawnych 
za miesiące od lutego do 
grudnia

DO 15 STYCZNIA 2019
•  podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny od osób prawnych 
za styczeń

DO 15 LUTEGO 2019
•  I rata podatku od środ-

ków transportowych**

DO 15 MARCA 2019
•  I rata podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego od 
osób fizycznych*

DO 31 MARCA 2019
•  roczna opłata za posiadanie 

psa (w przypadku powstania 
obowiązku jej zapłacenia po 
tej dacie, w terminie 14 dni od 
dnia powstania tego obowiąz-
ku)

•  roczna opłata za użytkowanie 
wieczyste gruntów innych niż 
zabudowane na cele mieszka-
niowe

DO 15 MAJA 2019
•  II rata podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego od 
osób fizycznych*

DO 15 WRZEŚNIA 2019
•  III rata podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego od 
osób fizycznych*

•  II rata podatku od środ-
ków transportowych**

•  IV rata podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego od 
osób fizycznych*

*  W przypadku, gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł, podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie do 15 marca 

roku podatkowego.

**  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 

po 1 lutego, a przed 1 września 2019 

r., podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie 14 dni od dnia powstania 

obowiązku podatkowego (I rata) oraz 

do 15 września (II rata).

•  Przewodnik po wydziałach  
urzędu miasta

Już trzeci rok w Mławie obowią-
zują takie same stawki podatków. 
Wkrótce otrzymają Państwo decyzje 
podatkowe na 2019 rok. Prosimy 
zwrócić szczególną uwagę na numery 
kont w nich wskazane.

Od stycznia 2019 r. wprowadzono 
indywidualne konta bankowe, na 
które powinno się wpłacać należ-

ności z tytułów: podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego, łączne-

go zobowiązania pieniężnego, podatku od 
środków transportowych, opłat za gospo-
darowanie odpadami. - To ważna zmiana, 
na którą trzeba zwrócić uwagę. Nawet jeśli 
ktoś otrzyma kilka decyzji podatkowych, 
każdą wpłatę powinien uiścić na inne, 
wskazane w decyzji konto – wyjaśnia Justy-
na Lewandowska, Skarbnik Miasta Mława.

Numery indywidualnych rachunków 
bankowych przekazujemy mieszkańcom 
w decyzjach podatkowych na 2019 r. Nu-
mery rachunków, na które należy wpła-

cać opłatę za odpady komunalne, zosta-
ną przesłane w  pisemnej informacji od 
Burmistrza Miasta Mława. Osoby prawne 
nie otrzymują decyzji podatkowych, więc 
o  numerze rachunku do regulowania 
podatków od nieruchomości zostaną 
poinformowane odrębnymi pismami od 
Burmistrza Miasta Mława.

Opłat: za posiadanie psa, z tytułu użyt-
kowania wieczystego, z tytułu dzierżawy 
i  za umieszczenie urządzenia w  pasie 
drogowym, dokonujemy na konto Urzę-

du Miasta Mława: 70 1090 2604 0000 
0001 3379 7826 (Urząd Miasta Mława, 
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława; bank: 
Santander Bank Polska S.A., ul. Lelewela 
1, 06-500 Mława). Płatności można także 
regulować gotówką w kasie Urzędu Mia-
sta Mława.

Obok publikujemy skrócony kalendarz 
opłat i podatków. Zachęcamy do skorzy-
stania z  systemu SMS, który przypomni 
o ważnych terminach (szczegóły i wniosek 
na stronie 3). Magdalena Grzywacz

• Podatki w Mławie – od 3 lat takie same

BIURO RADY MIASTA MŁAWA
BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 33 82

URZĄD STANU CYWILNEGO
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
ul. Sienkiewicza 1 , tel. 23 654 64 40

WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
ul. 18 Stycznia 4 lok. 25, tel. 23 654 33 82 wew. 511

ARCHITEKT MIEJSKI, tel. 23 655 64 42 wew. 503 
STRAŻ MIEJSKA, tel. 23 654 64 50
WYDZIAŁ INWESTYCJI, tel. 23 654 64 42
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•  Wieczyste na własnościowe. 
Co powinieneś wiedzieć?

Zmiany, o  których mowa, są po-
dyktowane przepisami Ustawy 
z  20 lipca 2018 r. o  przekształ-

ceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych grun-
tów, obowiązującej od 1 stycznia 2019 
r. Przekształcenie gruntów będących 
dotychczas własnością Miasta Mława na-
stępuje z mocy prawa i jest potwierdza-
ne zaświadczeniami Burmistrza Miasta 
Mława wydawanymi od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 r. i jest odpłatne. Wysokość 
opłaty z tego tytułu jest równa wysoko-
ści opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego. 

Należność tę uiszcza się przez okres 
20 lat – w  terminie do 31 marca każ-
dego roku –  jednak właściciel gruntu 
może zgłosić zamiar jednorazowego 
wniesienia opłaty. Wówczas może li-
czyć na bonifikatę w maksymalnej wy-
sokości 60 % opłaty (jeśli zostanie ona 
wniesiona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie). Bonifikata w wysokości 
50 % przysługuje osobom, które wniosą 
opłatę jednorazową w drugim roku po 

przekształceniu, 40 % - osobom, które 
wniosą ją w trzecim roku po przekształ-
ceniu itd. (najniższą – dziesięcioprocen-
tową –  przewidziano przy wnoszeniu 
opłaty w szóstym roku po przekształce-
niu). Z drugiej strony, jest też możliwość 

rozłożenia płatności za dany rok na raty 
– wniosek o zastosowanie takiego roz-
wiązania należy złożyć w urzędzie mia-
sta najpóźniej 14 dni przed terminem 
płatności. 

  KN, MG

W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia tego 
roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. 
W Mławie takiemu przekształceniu podlega prawo użytkowania wieczystego 
związane z ok. 1700 nieruchomościami (budynkami i lokalami). O czym 
w związku z tym powinni pamiętać mieszkańcy?

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej 
o możliwościach, jakie daje Ci dzisiaj 
internet? Chcesz korzystać z sieci 
efektywnie i bezpiecznie? Zapisz się 
na bezpłatne szkolenia organizowane 
przez Urząd Miasta Mława! Zgłoszenia 
przyjmujemy do 18 lutego 2019 r.

U rząd miasta rozpoczął nabór 
uzupełniający beneficjentów 
szkoleń w  ramach projektu 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowie-
ckiego”. Mławian oraz pozostałych 
mieszkańców Mazowsza zainteresowa-
nych bezpłatnymi zajęciami poświę-
conymi efektywnemu i  bezpiecznemu 
wykorzystywaniu możliwości, jakie 
daje użytkownikom internet, prosimy 
o  składanie wypełnionych dokumen-
tów aplikacyjnych do 18 lutego 2019 
r. do Biura Projektu, które mieści się 
w  lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 
(czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00). Formularze 
i  regulamin naboru można pobrać ze 
strony http://bip.mlawa.pl/projekt/
podniesienie-kompetencji-cyfrowych-
-mieszkancow-wojewodztwa-mazowie-
ckiego. Druki w  wersji papierowej są 
dostępne w Biurze Projektu i w kance-
larii Urzędu Miasta Mława (na parte-
rze ratusza).

Przypominamy, że w szkoleniach mogą 
wziąć udział osoby, które w dniu przystą-
pieniu do projektu będą miały ukończony 
25. rok życia. W ramach projektu zosta-

nie przeprowadzonych 25 dwudniowych 
szkoleń dla 12-osobowych grup. Łącznie 
planowane jest przeszkolenie 300 osób 
(liczba indywidualnych numerów PESEL). 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma 
materiały dostosowane do wybranego 
przez niego modułu szkoleń. Miejsce, 
w którym będą prowadzone szkolenia, 
będzie dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Podczas szkoleń 
wszystkim ich uczestnikom zostanie za-
pewnione wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń mogą wybrać jeden 
spośród siedmiu modułów, w  ramach 
których nabędą nowe kompetencje cy-
frowe:

1. „Rodzic w Internecie”;
2. „Mój biznes w sieci”;
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
4. „Działam w sieciach społecznościo-

wych”;

5. „Tworzę własną stronę internetową 
(blog)”;

6. „Rolnik w sieci”;
7. „Kultura w sieci”.
Szkolenia zostaną przeprowadzone na 

specjalnie zakupionych do tego celu lap-
topach. Po zakończeniu szkoleń, wspo-
mniany sprzęt komputerowy zostanie 
przekazany do podległych Miastu Mława 
szkół, gdzie będzie wykorzystywany przy 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szko-
leniach!

Projekt jest realizowany w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa. Wartość projektu to 149 986,20 
zł, z czego dofinansowanie z UE wyno-
si 128 208,19 zł, a  z Budżetu Państwa 
– 21 778,01 zł. Miasto Mława nie ponosi 
w związku z realizacją projektu żadnych 
kosztów. KN

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa użytkowania gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe
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• Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 25. rok życia.
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• Podłącz się do sieci!

Wszystkim mieszkańcom, których 
posesje są zlokalizowane przy ulicach, 
w których została wybudowana kana-
lizacja sanitarna w ramach projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Aglomeracji Mława”, przypo-
minamy o obowiązku podłączania się 
do sieci. Od niedawna taką możliwość 
mają mieszkańcy ulic Olesin, Ogrodo-
wej, Sadowej, Olszynowej, Kruczej, 
Zabrody oraz Okólnej.

K analizacja sanitarna to dla miesz-
kańców duża wygoda i  oszczęd-
ność w domowym budżecie: koszt 

odprowadzenia 1 m sześc. ścieków przez 
kanalizację wynosi 6,08 zł, zaś wywóz tej 

samej ilości ścieków wozem asenizacyj-
nym – ponad 20 zł. 

W 2019 r. planujemy dokończenie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w  ulicach 
położonych w  okolicy „wólczańskiego 
rynku”. Miasto Mława podjęło także sta-
rania, aby kanalizacja sanitarna została 
wybudowana na obszarze po zachodniej 
stronie linii kolejowej, czyli na tzw. Za-
torzu. Tereny te, zgodnie z Uchwałą nr 
IV/40/2018 Rady Miasta Mława z  18 
grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Mława, zostały włączone do 
obszaru aglomeracji. Otwiera to drogę 
do starania się o środki unijne na wybu-
dowanie w najbliższych latach kanalizacji 
sanitarnej na terenie Zatorza. PW

Miasto Mława będzie się starało o środki unijne na budowę kanalizacji  
na tzw. Zatorzu

•  Dwadzieścia psów ze schroniska 
znalazło nowy dom

Na początku ubiegłego roku w schro-
nisku w Napierkach przebywało 81 
„mławskich” psów. W przeciągu roku 
do „Nadziei” trafiło ich jeszcze 78. 
Nowe domy znalazło 20 zwierzaków, 
odnotowano 16 zgonów chorych psów.

N owy rok rozpoczęliśmy z  114 
czworonogami w  schroni-
sku. Na utrzymanie zwierząt 

w schronisku w 2018 r. Miasto Mława 
wydało 206  266,08 zł. Na kwotę też 
składały się m.in. pobyt i wyżywienie 
zwierząt przebywających pod opieką 
miasta, ich leczenie, sterylizowanie 
lub kastrowanie, szczepienie. Dodat-

kowe 2 559,60 zł wydatkowaliśmy na 
akcję bezpłatnego (dla mieszkańców) 
czipowania zwierząt. Z  okazji tej sko-
rzystało 79 właścicieli psów, mieszkań-
ców Mławy.

Także w  tym roku będzie możliwość 
bezpłatnego czipowania czworonoga. 
Początek akcji zaplanowano na 25 sierp-
nia, kiedy to odbędzie się w mławskim 
parku „Piknik z  czworonogiem”. Cała 
akcja potrwa do końca listopada 2019 
r. lub do wyczerpania środków przewi-
dzianych na czipowanie. Podkreślamy, że 
darmowe czipowanie obejmuje wyłącz-
nie te psy, których właściciele mieszkają 
na terenie Mławy.  MP, MG

Inercja wciąż czeka na nowego właściciela w schronisku Nadzieja
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                              .............................., dnia .........................  
                                                   (miejscowość) 

.................................................  
                          (imię i nazwisko)  

.................................................  

.................................................                                   Burmistrz Miasta Mława 
                               (adres)  
                                                                                                      ul. Stary Rynek 19 
.................................................                                   06-500  Mława
                            (PESEL)  

FORMULARZ OŚWIADCZENIA REJESTRACYJNEGO 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych 
osobowych przez Burmistrza Miasta Mława zgodnie z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych              
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych           
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(zwanego RODO), niezbędnych w celu powiadamiania mnie krótką bezpłatną wiadomością tekstową sms o: 

1. terminach płatności oraz zaległościach w podatkach lokalnych i opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi*, 

2. informacjach o wydarzeniach kulturalnych*, 

3. wszelkich innych informacjach istotnych dla mieszkańców miasta*. 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o fakcie, iż przekazywanie informacji w formie sms nie 
jest obowiązkiem Burmistrza Miasta Mława a brak otrzymania informacji w formie sms nie wpływa 
w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie ustawowym.  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Systemu Powiadamiania SMS Miasta Mława. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em)  poinformowana(y) o dobrowolności podania niniejszych 
danych oraz przysługujących mi prawach (klauzula na odwrocie). 

 Numer telefonu komórkowego do wysyłania wiadomości sms: 

* zaznaczyć właściwe 

                                                                                  ………………………………………………………………… 
                                                                                                            data i czytelny podpis

�

�

A przynajmniej czas pomyśleć o tym, 
do której ze szkół lub do którego 
przedszkola chcielibyśmy we wrześniu 
posłać nasze pociechy. Miejscy radni 
podczas sesji we wtorek 22 stycznia 
przyjęli uchwałę regulującą zasa-
dy rekrutacji dzieci do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
i pierwszych klas szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Mława.

Zgodnie z  prawem oświatowym, 
z procedury rekrutacyjnej do I klas 
szkół podstawowych są zwolnione 

dzieci zamieszkałe w granicach obwodu 
szkoły, w której mają się uczyć (patrz: map-
ka na stronie 8) – są do niej przyjmowane 
z urzędu na podstawie zgłoszenia (już teraz 
można je zapisywać na nowy rok szkolny). 
Jako że jednak wybór szkoły obwodowej 
jest prawem, a nie obowiązkiem, dzieci 
mogą też być przyjmowane do dowolnie 
wybranej szkoły – na wniosek rodzica, po 

uprzednim przeprowadzeniu postępowa-
nia rekrutacyjnego – oczywiście pod wa-
runkiem, że dana szkoła będzie dyspono-
wała wolnymi miejscami. Pierwszeństwo 
będą mieli ci kandydaci, których rodzeń-
stwo uczęszcza do przedszkola będącego 
częścią zespołu placówek oświatowych, 
oddziału przedszkolnego w  tej szkole 
podstawowej lub do szkoły podstawowej, 
do której jest składany wniosek (wartość 
kryterium: 4 punkty); kandydaci, których 
rodzice lub opiekunowie prawni (bądź je-
den z nich) mieszkają w Mławie i rozlicza-
ją podatek dochodowy od osób fizycznych 
w tutejszym urzędzie skarbowym (3 pkt.); 
oraz kandydaci, których droga od miejsca 
zamieszkania do najbliższej szkoły pod-
stawowej nie przekracza 3 km (2 pkt.). 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego 
dla placówek prowadzonych przez Miasto 
Mława określiła Rada Miasta Mława.

Do przedszkoli i  oddziałów przedszkol-
nych w  pierwszej kolejności będą przyj-

mowani kandydaci: pochodzący z rodzin 
wielodzietnych, niepełnosprawni, mający 
przynajmniej jednego rodzica niepełno-
sprawnego, mający niepełnosprawne 
rodzeństwo, wychowywani samotnie lub 
objęci pieczą zastępczą (do wniosku o przy-
jęcie dziecka należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie jednego lub 
więcej z tych kryteriów). Zasady te regu-
luje Prawo oświatowe. W drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego ważne 
są kryteria określone przez Radę Miasta 
Mława. Pierwszeństwo będą miały: dzieci, 
których rodzeństwo będzie kontynuowało 

w danym roku szkolnym edukację w tym 
samym przedszkolu, oddziale przedszkol-
nym szkoły podstawowej lub szkole podsta-
wowej (wartość kryterium: 4 pkt.); dzieci, 
których rodzice lub opiekunowie prawni 
(bądź jeden z nich) mieszkają w Mławie 
i rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w  tutejszym urzędzie skarbo-
wym (3 pkt.); oraz dzieci, których droga 
od miejsca zamieszkania do wskazanego 
przez rodzica lub opiekuna prawnego 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej nie przekracza 3 km.

Terminy postępowań rekrutacyjnych do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 
do klas I szkół podstawowych podamy do 
31 stycznia 2019 r. w naszym internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mla-
wa.pl, zakładka „Poradnik interesanta” 
– „Oświata”). Tam też będzie można zna-
leźć formularze niezbędnych dokumentów. 

Dużym udogodnieniem dla rodziców 
i  opiekunów prawnych dzieci będzie 
z  pewnością uruchomienie interneto-
wej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Instrukcję krok po kro-
ku zamieścimy wkrótce na BIP-ie urzędu 
miasta. Krzysztof Napierski

• Do szkoły czas!

Rozpoczęcie roku szkolnego to dla młodych mieszkańców Mławy ważny  
i ekscytujący moment
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•  SMS wybawi cię z kłopotów

System Powiadamiania SMS Mia-
sta Mława ma przypominać po-
przez wiadomości tekstowe (SMS) 

o  terminach uiszczania wszelakich opłat 
i uchronić nas od przykrych konsekwencji 
zwłoki - naliczania kar. Uprawieni do korzy-
stania z tej usługi są: mieszkańcy Mławy, 
podatnicy opłacający podatki lokalne za 
nieruchomości położone na terenie Mła-
wy oraz osoby wpłacające opłatę za odbiór 

odpadów komunalnych z  terenu miasta. 
Każdy użytkownik usługi może w dowolnym 
momencie z niej zrezygnować, całkowicie 
lub częściowo, poprzez wypełnienie formu-
larza zmiany bądź rezygnacji. 

Obok zamieszczamy formularz zgłoszenio-
wy. Wypełniony druk można dostarczyć do 
kancelarii urzędu miasta lub przesłać po-
cztą za potwierdzeniem odbioru na adres: 
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. MP

•  Kto zostanie 
Mławianinem Roku? 

Do 28 lutego 2019 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Mławskiej przyj-
muje wnioski o  nadanie tytułu 

Mławianin Roku 2018. Kandydatem 
może być osoba (niekoniecznie mieszka-
jąca w Mławie), która swoją działalnością 
przyczyniła się do podniesienia prestiżu 
Mławy oraz służyła całej społeczności 
Ziemi Mławskiej.

Wnioski o  nadanie tytułu Mławianin 
Roku 2018 wybranemu kandydatowi 
mogą składać organy samorządowe, or-
ganizacje społeczne, instytucje i zakłady 
pracy oraz grupy mieszkańców liczące co 

najmniej 50 osób. Do wniosku powinny 
być dołączone szczegółowe uzasadnienie 
oraz zgoda zgłaszanej osoby na kandydo-
wanie.

Kapituła nagrody wybierze laureata, który 
akt nadania tytułu Mławianin Roku oraz 
symboliczną statuetkę św. Wojciecha od-
bierze podczas święta naszego miasta 23 
kwietnia 2019 r.

Wnioski o nadanie tytułu można składać 
do 28 lutego 2019 r. w siedzibie Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej, do wiceprzewodni-
czącego TPZM Andrzeja Grzymkowskiego.

KN

Tytułem Mławianin Roku 2017 została uhonorowana Maria Świtoń
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Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 
(zwanego RODO) informujemy, iż: 

• Administratorem pozyskanych danych jest Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.  

• Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wysyłając korespondencję elektroniczną pod adres 

iod@mlawa.pl. 

• Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest możliwość korzystania z Systemu Powiadamiania SMS 

Miasta Mława. 

• Administrator nie planuje udostępniać danych przekazanych w niniejszym formularzu. 

• Administrator danych nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

• Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Usługi oraz 10 lat na potrzeby archiwizacji. 

• Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, mają prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych (jeżeli jest to możliwe). 

• Osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

• Administrator danych nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów niż te, dla których zostały zebrane. 

Wyjątkiem jest sytuacja gdy przetwarzanie będzie wynikało z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

�

�

Mławscy stulatkowie przeżyli wojnę 
polsko-bolszewicką, dwie wojny świa-
towe i długi okres stalinizmu. Wciąż 
cieszą się doskonałą formą, zarówno 
psychiczną jak i fizyczną. Jaki mają 
sposób na długowieczność?

R ynek farmaceutyczny oferuje 
nam mnóstwo specyfików, me-
dykamentów i  rozmaitych su-

plementów diet, mających zapewnić 
dobrą kondycję i  długi żywot. Można 
z nich korzystać, albo zastosować się do 
sprawdzonych porad osób, które dożyły 
sędziwego wieku. 

W naszym mieście mieszka obecnie 
dwoje stulatków. Pani Marianna Ja-
skulska w  tym roku będzie obchodziła 
102. urodziny, a pan Teodor Piegłowski 
–  101. Natomiast pani Marianna Rze-

plińska w  2019 roku przekroczy próg 
100 lat. Wszystkim już dziś gratulujemy 
i składamy serdeczne życzenia. Każdego 
roku burmistrz Mławy Sławomir Kowa-
lewski odwiedza stulatków z życzeniami 
i kwiatami. W czasie tych spotkań zawsze 
pojawiają się pytania o sposób na do-
brą kondycję i zdrowie. Seniorzy podają 
różne recepty i podkreślają konieczność 
budowania dobrych relacji z ludźmi oraz 
bycia aktywnym.

– Jem wszystko, tylko w  małych iloś-
ciach. Zażywam dużo ruchu dzięki spa-
cerom i  pracom w  ogrodzie –  mówi 
Marianna Jaskulska, która wciąż sama 
dba o  ulubione kwiaty na przydomo-
wych rabatach.

Z kolei Teodor Piegłowski (równola-
tek „Niepodległej”) zaleca dietę bogatą 
w warzywa. Jednym z jego ulubionych 

dań są gotowane ziemniaki, sporadycz-
nie jada mięso. W  młodości uprawiał 
sport (w latach 1937-1938 stawał na 
jednej bieżni z  legendarnym Kusociń-
skim). Do dziś bezproblemowo poko-
nuje schody do swojego mieszkania na 
drugim piętrze i spaceruje po mieście. 
Niedawno zaczął uczyć się języka an-
gielskiego.

Mławscy stulatkowie są optymistami, 
mają poczucie humoru. Cenią sobie ak-
tywny tryb życia i  nie stosują diet. Ich 
przykład może być dla nas inspiracją 
– czerpmy z życia to, co najważniejsze, 
a być może będziemy mogli kiedyś po-
wtórzyć za Andrzejem Rosiewiczem: 
„czterdzieści lat minęło, to piękny wiek 
[…] na drugie tyle teraz przygotuj się, 
a może i na trzecie, któż to wie?”. 

MP,MG

• 100 lat minęło, jak jeden dzień

Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz Marzena Lipińska – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego składają życzenia Teodorowi Piegłowskiemu (listopad 2018)
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•  Akcja Zima – pługi  
i piaskarki poszły w ruch

O pady śniegu i nocne spadki tem-
peratury poniżej zera przyczyniły 
się do oblodzenia dróg i chod-

ników, co może stanowić zagrożenie 
dla uczestników ruchu. Miasto stara się 
niwelować te niedogodności. 

Agrosan –  firma odpowiedzialna za 
utrzymanie chodników, parkingów i ście-
żek rowerowych – na bieżąco konserwuje 
stan nawierzchni. W teren regularnie wy-
jeżdżają też pojazdy Mławskiego Przed-
siębiorstwa Drogowo-Mostowego, m.in. 
dwa mercedesy z  pługiem i  piaskarką, 
ciągnik zetor z pługiem i posypywarką, 
dwie koparki JCB z pługiem oraz równiar-
ka. Na tę zimą drogowcy przygotowali 60 
ton soli drogowej i  300 ton mieszanki 
solnej. Na terenie miasta wystawionych 
jest 15 pojemników z piaskiem, z którego 
też mogą korzystać mieszkańcy. 

Przy dbałości o stan dróg i nawierzch-
ni należy zachować priorytety, dlatego 

w  pierwszej kolejności odśnieżane są 
ronda, trasy Mławskiej Komunikacji Miej-
skiej oraz drogi dojazdowe do szpitala, 
szkół, przedszkoli, urzędów, obiektów 
handlowych i  dzielnicy przemysłowej. 
Następnie udrażniane są drogi gminne 
o  nawierzchni twardej i  drogi grunto-
we. Z  ulic i  parkingów jest wywożony 
nadmiar śniegu. Na utrzymanie dróg 
w okresie zimowym w budżecie miasta 
przeznaczono 200 000 zł. 

Przypominamy też mieszkańcom 
o obowiązkach odśnieżania chodników 
przylegających do ich posesji oraz usu-
wania z budynków nawisów śnieżnych 
i lodowych. Brak dbałości w tym zakre-
sie może doprowadzić do nieszczęścia 
– uszkodzenia ciała w wyniku pośliźnię-
cia lub uderzenia spadającym z dachu 
soplem. Ofiarą wypadku może się stać 
zarówno właściciel nieruchomości, jak 
też przypadkowy przechodzień. MP

Mława jest jednym z miast w Polsce, w którym co roku odnotowuje się naj-
większe opady śniegu
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•  Zmiany w rozkładzie jazdy Mławskiej Komunikacji Miejskiej
1 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta Mława po-
wierzył organizację komunikacji publicznej na 
terenie naszego miasta Mławskiemu Przedsię-
biorstwu Drogowo-Mostowemu. Wraz z począt-
kiem roku zmienione zostały wygląd autobusów 
i numeracja linii. Dokonaliśmy także niewielkiej 
korekty w trasach ich przebiegu. Poprosiliśmy 
o opinie i sugestie w tej sprawie mieszkańców 
Mławy. Na adres mkm@mlawa.pl wpłynęło 

kilkadziesiąt maili, dziękujemy za wszystkie syg-
nały. Przeanalizowaliśmy je i nanieśliśmy do roz-
kładu optymalne zmiany. Od 1 lutego br. godziny 
odjazdu autobusów linii 1, 3 i 4 ulegają drobnej 
modyfikacji, wynikającej z potrzeby dostosowa-
nia autobusów do czasu zakończenia lekcji przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.
Poniżej i na kolejnej stronie drukujemy aktualne 
rozkłady jazdy wszystkich linii MKM. MG
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DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

LUTY
28 stycznia – 10 lutego Ferie zimowe z Mławie (informacje na stronie internetowej) MDK, MBP, MZZ, MOSiR, MOPS, MHS MDK, MBP, MZZ, MOSiR, MOPS

Luty - marzec Wystawa „Bursztyn polski” Sala wystaw czasowych MZZ MZZ, Muzeum Ziemi PAN

Luty Wystawa edukacyjna Wielość Rzeczywistości Siedziba MZZ MZZ; Muzeum Józefa Piłsudskiego

14 lutego (czwartek) 12:00 Serduszkowe pogawędki – spotkanie śpiewająco-grające Czytelnia na piętrze MBP MBP

14 lutego (czwartek) 19:00 Filmowe walentynki z kinem KOSMOS Sala kina Kosmos MDK

15 lutego (piątek) 11:00 Honorowi Dawcy Krwi Sala koncertowa PSM PCK, UMM, MDK

20 lutego (środa) 18:00 Filharmonia Narodowa – „Roztańczona Europa / Tance Rosyjskie i Ukraińskie / Każdy taniec ma swoją historię” Sala kina Kosmos MDK

21 lutego (sobota) 11:00 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – temat: „Świat słów” Czytelnia na parterze MBP MBP

25 lutego (poniedziałek) 18:00 Gala Sportu 2018 Sala Kina Kosmos UMM, MOSiR, MDK, kluby sportowe 

MARZEC
Marzec 10:00 Zajęcia plastyczne „Dekoracje wielkanocne ręcznie robione” MBP: Filia nr 1 MBP: Filia nr 1

Marzec Wystawa plenerowa #1918+ Miasto Mława MZZ

3 marca (niedziela) 9:00
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Msza św. – kościół pw. MB Fatimskiej (ul. Kopernika), złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych; Bieg „Wilczym tropem” (start o 11:00), Spotkanie z rekonstruktorami V 
Wileńskiej Brygady AK (g. 12:00 - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej)

Parafia Świętej Rodziny, MOSiR Kościół pw. MB Fatimskiej (ul. Kopernika), MOSiR

8-10 marca Rekiny football-u MHS Hufiec ZHP

8 marca (piątek) 18:00 „Babski wieczór” - Dzień Kobiet w kinie Kosmos Sala kina Kosmos MDK

13 marca (środa) 18:00 Filharmonia Narodowa – „Z blaskiem i poezją / muzyczne fajerwerki” Sala kina Kosmos MDK

20 marca (środa) 10:00 Konkurs „My też mamy talent” Sala Kina Kosmos Szkoła Podstawowa nr 6, MDK

21 marca (czwartek) 10:00 Światowy Dzień Poezji (spotkanie z mławskimi poetkami) MBP: Filia nr 1 MBP: Filia nr 1

22 marca (piątek) Gala Wolontariatu Sala Kina Kosmos MOPS, MDK

24 marca (niedziela) 12:00 225. rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego Kopiec Tadeusza Kościuszki na Wólce UMM, MZZ, SP 4

26 marca (wtorek) 9:00 Konkurs Recytatorski – Warszawska Syrenka Sala kina MDK MDK

29 marca (piątek) 18:00 Koncert zamykający Piano Day (od 10:00) Siedziba MZZ MZZ

KWIECIEŃ
Kwiecień Warsztaty rodzinne Wielkanocna palma Siedziba MZZ MZZ

8 kwietnia (poniedziałek) 9:00 Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Sala kina MDK MDK

9 kwietnia (wtorek) 18:00 Wystawa rzeźb Rafała Szulca Siedziba MZZ MZZ

10 kwietnia (środa) 18:00 9. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, zapalnie zniczy przy Dębie Pamięci
Msza św. w kościele Świętej Trójcy, 
skwer przy Dębie Pamięci 

UMM, MZZ, MDK

10 kwietnia (środa) 18:00 Filharmonia Narodowa – „Muzyczne portrety – Wojciech Młynarski – Szukając Piosenki” Sala kina MDK MDK

12 kwietnia (piątek) 9:00
Rocznica zbrodni katyńskiej, upamiętniająca polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. przez NKWD – Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej

Cmentarz Parafialny MZZ, UMM, mławskie szkoły

14 kwietnia (niedziela) Mazovia MTB Marathon MOSiR Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak, MOSiR

23 kwietnia (wtorek) 18:00
Święto Patrona Miasta Świętego Wojciecha, nadanie tytułu honorowego Mławianin 2018 Roku. Msza św., uroczystości pod 
pomnikiem św. Wojciecha, uroczystości w kinie MDK

Kościół św. Trójcy, pomnik św. Wojciecha, sala 
kina Kosmos

UMM, MZZ, Kapituła Konkursu „Mławianin Roku”, 
MDK

23 kwietnia (wtorek) 17:00 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – Przyjaciel książki MBP: Czytelnia na piętrze MBP

25-27 kwietnia 
Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary 
26 kwietnia – koncert w Filharmonii Warmińsko--Mazurskiej w Olsztynie

Sala koncertowa PSM, Filharmonia Warmiń-
sko- -Mazurskiej w Olsztynie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

27 kwietnia 9:00 Dzień Wolnej Sztuki Siedziba MZZ MZZ

MAJ
1 maja 9:00 Msza w kościele parafii Świętej Rodziny (ul. Kopernika) Kościół pw. MB Fatimskiej (ul. Kopernika)

2 maja (czwartek) 11:00 
Dzień Flagi Państwowej, rozdawanie flag mieszkańcom,
wykonywanie flag – zajęcia dla dzieci MBP

UMM, MBP: Filia nr 2 UMM, MBP: Filia nr 2

3 maja (piątek) 10:30
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystości patriotyczne „Pod Dębem Niepodległości” poprzedzone mszą św., 
wystawa plenerowa „Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Zawkrzeńskiej” (wernisaż)

Kościół parafii MBKP, 
Park Miejski 

UMM, MZZ, MDK, ZHP

4 maja (sobota) 17:00 Majówka w parku Estrada w Parku Miejskim MDK

7 – 18 maja 10:00 Z okazji Dnia Bibliotekarza – rozmowy o książce (od tabliczki glinianej do książki drukowanej i o pracy w bibliotece) MBP: Filia nr 1 MBP: Filia nr 1

8 – 15 maja 16:00 Tydzień bibliotek - spotkanie autorskie Czytelnia na piętrze MBP

11 maja (sobota) 17:00 Majówka w parku Estrada w Parku Miejskim MDK

18 maja (sobota) 17:00 Majówka w parku Estrada w Parku Miejskim MDK

18 maja (sobota) 18:00 NOC MUZEÓW MZZ MZZ

18 maja (sobota) 20:00 NOC MUZEÓW w ratuszu Urząd Miasta Mława UMM, MDK

20 – 24 maja 10:00 Zajęcia plastyczne z przedszkolakami „Moje najbliższe osoby” (portret mamy i taty) MBP: Filia nr 1 MBP: Filia nr 1

25 maja (sobota) 17:00 Majówka w parku Estrada w Parku Miejskim MDK

26 maja (niedziela) 15:00 Koncert na Estradzie w Parku Miejskim, Dzień Matki Estrada w Parku Miejskim MDK

30 maja (czwartek) Przegląd Uczniów Klas Fortepianów Sala koncertowa PSM Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

31 maja (piątek) Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Sala koncertowa PSM Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

Uroczystości, wydarzenia, imprezy zaplanowane do realizacji w 2019 roku
Rok 2019 ogłoszono:
•	 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (w 100. rocznicę urodzin) 
•	 Rokiem Anny Walentynowicz (w 90. rocznicę urodzin)
•	 Rokiem Stanisława Moniuszki (w 200. rocznicę urodzin)
•	 Rokiem Unii Lubelskiej (w 450. rocznicę podpisania porozumienia)
•	 Rokiem Powstania Śląskiego (w 100. rocznicę wybuchu)
•	 Rokiem Wojciecha Piechowskiego

Spodziewane wydarzenia:
•	 wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
•	 26 maja - wybory do Parlamentu Europejskiego
•	 maj - 64. Konkurs Piosenki Eurowizji w Izraelu
•	 jesień - wybory parlamentarne w Polsce
•	 590-lecie Miasta Mława
•	 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Święta ruchome:
•	 Tłusty czwartek: 28 lutego
•	 Ostatki: 5 marca; Popielec: 6 marca
•	 Niedziela Palmowa: 14 kwietnia
•	 Wielki Czwartek: 18 kwietnia; Wielki Piątek, pamiątka śmierci Jezusa 

Chrystusa: 19 kwietnia; Wielka Sobota: 20 kwietnia; Wielkanoc: 21 
kwietnia; Poniedziałek Wielkanocny: 22 kwietnia

•	 Wniebowstąpienie Pańskie: 30 maja
•	 Zesłanie Ducha Świętego: 9 czerwca; Boże Ciało: 20 czerwca
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Na koniec 2018 roku Mławę zamiesz-
kiwało 30 611 mieszkańców - 29 826 
osób zameldowanych na pobyt stały 
oraz 785 osób zameldowanych na po-
byt czasowy. W ubiegłym roku miastu 
przybyło 313 najmłodszych mieszkań-
ców, 150 chłopców i 163 dziewczynki.

P onad połowę mieszkańców Mła-
wy stanowią kobiety, których 
jest 16 133. W 2018 roku pełno-

letniość weszło 314 młodych obywateli 
Mlawy, a Wydział Spraw Obywatelskich 
wydał 2 754 dowody osobiste. Dokona-
no zameldowania na pobyt stały oraz 
przemeldowania w obrębie miasta 971 
osób, a na pobyt czasowy zameldowano 
1 249 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w  Mławie 
sporządził w 2018 roku 189 aktów mał-
żeństwa, 524 akty zgonu i  591 aktów 
urodzenia. Najczęściej nadawanymi 
imionami dla dziewczynek były: Zuzan-
na, Zofia, Alicja. Wśród chłopców najbar-
dziej popularnymi imionami w Mławie 
okazały się: Antoni, Jan, Kacper.

Do 63 aktów małżeństw dodaliśmy 
wzmianki o  ich rozwiązaniu przez roz-
wód. ML, MG

LUTY
Miejski Dom Kultury
14 (czwartek) – Filmowe walentynki 
z kinem Kosmos, godz. 19.00
20 (środa) – Filharmonia Narodowa: 
„Roztańczona Europa / Tańce Rosyj-
skie i Ukraińskie / Każdy taniec ma 
swoją historię”, godz. 18.00
25 (poniedziałek) – Gala Sportu, 
godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna
12 i 19 (wtorki) – Kartka walentyn-
kowa – zajęcia plastyczne, Filia nr 1, 
godz. 10.00 
14 (czwartek) – Spotkanie ph. 
„Serduszkowe pogawędki”, sala na 
piętrze, godz. 12.00 
15 i 22 lutego (piątki) – Trzy kwa-
dranse z bajką i kredką – rozmowy 
i zabawy z przedszkolakami, Filia nr 
1, godz. 10.00
21 (czwartek) – Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego – spotkanie 
językowe ph. Świat słów, czytelnia 
dla dorosłych, godz. 11.00

Państwowa Szkoła Muzyczna
15 (piątek) – Honorowi Dawcy Krwi, 
godz. 11.00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12 (wtorek) – Międzyszkolny 
Klasowy Turniej Piłki Nożnej (szkoły 
średnie – chłopcy), I LO, godz. 11.00
13 (środa) – Dan-Bud Amatorska 
Liga Futsalu, I LO, godz. 18.00
16 (sobota) – Grand Prix Tenisa Sto-
łowego o Puchar Dyrektora MOSiR, 
SP 6, godz. 10.00
19 (wtorek) – Międzyszkolny Turniej 
Piłki Nożnej (szkoły podstawowe, kl. 
IV – chłopcy, KSP, godz. 10.00
23 (sobota) – Grand Prix Tenisa Sto-
łowego o Puchar Dyrektora MOSiR 
– finał, SP6, godz. 10.00
25 (poniedziałek) – Międzyszkolny 
Klasowy Turniej Piłki Siatkowej (szkoły 
średnie – chłopcy), I LO, godz. 11.00

MARZEC
Miejski Dom Kultury
8 (piątek) – „Babski wieczór” 
– Dzień Kobiet w kinie Kosmos, 
godz. 18.00
13 (środa) – Filharmonia Narodo-
wa: „Z blaskiem i poezją / muzyczne 
fajerwerki”, godz. 18.00
20 (środa) – konkurs „My też mamy 
talent”, godz. 10.00
22 (piątek) – Gala Wolontariatu
26 (wtorek) - Konkurs Recytatorski 
Warszawska Syrenka, godz. 9:00

Miejska Biblioteka Publiczna
21 (czwartek) – Światowy Dzień 
Poezji (spotkanie z mławskimi poet-
kami), Filia nr 1, godz. 10.00 
25-27, 29 (pn.-śr., pt.) – Zajęcia 
plastyczne „Dekoracje wielkanocne 
ręcznie robione”, Filia nr 1, godz. 
10.00
marzec (terminy wg zgłoszeń przed-
szkoli i szkół) – Wiosenne zabawy 
z książką - spotkania z najmłodszymi 
czytelnikami związane z wiosną 
(indywidualne i grupowe), Oddział 
dla dzieci

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
29 (piątek) – Piano Day, od godz. 
10.00
3 (niedziela) – Spotkanie z rekon-
struktorami V Wileńskiej Brygady AK, 
godz. 12:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3 (niedziela) – Bieg Wilczym Tro-
pem, stadion MOSiR, godz. 11.00
14 (czwartek) – Międzyszkolny 
Turniej Piłki Ręcznej (szkoły podsta-
wowe, kl. IV-V – dziewczęta), MHS, 
godz. 11.00

KWIECIEŃ
Miejski Dom Kultury
8 (poniedziałek) – Powiatowy Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej - godz.9:00
10 (środa) – Filharmonia Narodo-
wa: „Muzyczne portrety – Wojciech 
Młynarski – Szukając Piosenki”, 
godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna
8-10, 12, 15 (pn.-.sr., pt., pn.) –  
Wiosenne rozmowy o książce i nie 
tylko... – zajęcia z dziećmi, Filia nr 1, 
godz. 10.00
26 (piątek) – Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich – Przyjaciel książki, 
sala na piętrze, godz. 16.00 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
9 (wtorek) – wystawa rzeźb Rafała 
Szulca, godz. 18.00
27 (sobota) – Dzień Wolnej Sztuki, 
godz. 9.00
kwiecień – warsztaty rodzinne „Wiel-
kanocna palma”

Państwowa Szkoła Muzyczna
25-27 (czw.-sob.) – Ogólnopolski 
Konkurs Wokalny im. Zdzisława 
Skwary

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1 (poniedziałek) – Mistrzostwa Powia-
tu w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
chłopców rocznika 2006, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9:00 
3 (środa) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
chłopców rocznika 2006, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9:00
5 (piątek) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
chłopców rocznika 2003, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9:00 
8 (poniedziałek) – Mistrzostwa Po-
wiatu w Piłce Nożnej Szkół Podstawo-
wych chłopców rocznika 2006, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9:00 
11 (czwartek) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
chłopców rocznika 2002, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9:00 
12 (piątek) – I Rzut Lekkoatletyczny 
(szkoły średnie, klasy gimnazjalne) 
– stadion MOSiR, godz. 10.00
14 (niedziela) – MTB Mazovia, sta-
dion MOSiR, godz. 10.00
16 (wtorek) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimna-
zjalnych dziewcząt, stadion MOSiR, 
Orlik, godz. 9.00
25 (czwartek) – II Rzut Lekkoatletycz-
ny (szkoły średnie, klasy gimnazjal-
ne), stadion MOSiR, godz. 10.00
26 (piątek) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
dziewcząt rocznika 2003, stadion 
MOSiR, Orlik, godz. 9.00
26 (piątek) – I Rzut Lekkoatletyczny 
(szkoły podstawowe – dziewczęta 
i chłopcy), stadion MOSiR, godz. 
10.00
26 (piątek) – Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 
dziewcząt rocznika 2006 – finał, 
stadion MOSiR, Orlik, godz. 9:00
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•  Mława w liczbach

Mławę zamieszkiwało na koniec 2018 roku 30 611 osób
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