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22 miliony na przebudowę 
kina, muzeum i biblioteki

Po przebudowie w 2014 roku części 
biurowej Miejskiego Domu Kultury 
w Mławie było jasne, że kolejnym 
krokiem musi być remont sali kina Ko-
smos, znajdującej się w  drugiej części 
budynku. W projekcie (ostatecznie 
przygotowanym w listopadzie 2015 
roku) uwzględniono kompleksową 
przebudowę sali kinowej, budowę nad 
kinem nowej sali baletowej z funkcją 
widowiskowo-konferencyjną oraz 
dodatkowych pomieszczeń, w których 
będą odbywały się zajęcia z instruk-
torami. Potrzeby lokalowe MDK-u są 
duże. W tej chwili dom kultury pro-
wadzi 23 sekcje w 31 grupach. Zajęcia 
dedykowane mieszkańcom w różnym 
wieku odbywają się przez cały tydzień. 
Zgodnie z projektem w kinie m.in.  
zostanie zmienione nachylenie wi-
downi przez podniesienie poziomu o 
42 cm. Sala zostanie wyposażona w 
nowoczesny system nagłośnieniowy 
oraz w system wspomagania dla osób 
niedosłyszących i niedowidzących. 
Zamontujemy w niej nowe fotele. Na-
tomiast projektowana sala baletowa o 
powierzchni 229 m2 ma w przyszłości 
pełnić funkcję sali tanecznej, konfe-
rencyjnej, ale umożliwi także projekcje 
kinowe i wszelkiego rodzaju pokazy. 
– Projekt techniczny jest gotowy i 

praktycznie już dziś możemy szukać 
wykonawcy – mówi Piotr Tomaszew-
ski, Naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Mława.
Z wyłonieniem firmy, która na zle-
cenie miasta dokona przebudowy, 
musimy jednak poczekać, ponieważ 
przygotowana w 2016 roku dokumen-
tacja dotycząca termomodernizacji 
siedziby muzeum i biblioteki wymaga 
korekty. – Część prac już została wyko-
nana. W muzeum od strony dziedziń-
ca na części ściany fundamentowej 
wykonano izolację przeciwwilgociową 
z dociepleniem, w całym budynku 
wymieniono grzejniki centralnego 
ogrzewania – wyjaśnia Zastępca 
Naczelnika WI Dariusz Nieznański. 
Remont siedziby muzeum i biblioteki 
na pewno obejmie elewację i pokry-
cie dachowe, wymieniona zostanie 
również stolarka okienna. Ustalenia 
dotyczące szczegółów modernizacji są 
jeszcze w toku.
Zgodnie z założeniem programu Pol-
ski Ład na ogłoszenie postepowania w 
sprawie wyłonienia jednego wyko-
nawcy wszystkich prac budowlanych 
miasto ma czas do połowy maja 2022 
roku. 

MAGDALENA GRZYWACZ

Dokładnie 20 000 000 zł przyznano naszemu miastu na budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej w ra-
mach rządowego programu Polski Ład (o szczegółach piszemy na stronie 3). Pieniądze przeznaczymy na remont 
budynków, w których mają swoje lokalizacje kino Kosmos, Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa oraz 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę sali 
kina Kosmos. Wizualizacja z projektu technicznego

Nad salą kinową zaprojektowana jest sala 
baletowa. Wizualizacja z projektu technicznego
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Od 1 grudnia na dworcu zintegrowanym 
są czynne kasy. Można w nich kupować 
bilety na autobusy – zarówno daleko-
bieżne, jak i te kursujące po naszym 
powiecie. Koleje Mazowieckie poinformo-
wały, że z uwagi na procedury związane 
z uruchomieniem nowej kasy na Stacji 
Mława przewidywane jest kilkudniowe 
opóźnienie w otwarciu okienka biletowego 
dla osób podróżujących pociągami.
W połowie listopada 2021 udostępniliśmy 
dla podróżnych dworzec zintegrowany 
Stacja Mława przy Alei Świętego Wojcie-
cha. Dworzec jest otwarty dla podróżnych 
od poniedziałku do soboty, w dni robocze 
od 5:00 do 22:00, w soboty – od 5:00 do 
18:00.

Na dworcu są zlokalizowane:
  Kasa Kolei Mazowieckich, w której 

będzie można zakupić bilety na pociągi 
podmiejskie i dalekobieżne.
 Kasa Fabisiakprzewozy.pl, w której 

można kupić bilety na trasy w powiecie 
mławskim. 
 Kasa do sprzedaży biletów na połącze-

nia krajowe i międzynarodowe, w której 
można kupić bilety m.in. przewoźników: 
FlixBUS, PKS, SINDBAD. 
 Biuro Strefy Płatnego Parkowania na 

I piętrze.
 
Od 26 listopada w biurze SPP można 
kupić bilety na autobusy Mławskiej 
Komunikacji Miejskiej. Biuro jest czynne 
w poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz od 
wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 
Bilety na MKM-ki można nadal kupować 
także u kierowców w autobusach.

DWORZEC ZINTEGROWANY 
CZEKA NA PODRÓŻNYCH

DWORZEC ZINTEGROWANY 
JEST JUŻ DOSTĘPNY DLA 
PODRÓŻNYCH
KRZYSZTOF NAPIERSKI

SZYMON ZEJER

PRZY DWORCU JUŻ ZATRZYMUJĄ 
SIĘ AUTOBUSY

Aleja Świętego Wojciecha jest już gotowa w 2/3. 
Poruszamy się sprawnie nową drogą między ul. 
Kościuszki a Rondem Miast Partnerskich. Bur-
mistrz przygotowuje się do budowy trzeciego 
odcinka.

II etap Alei Świętego Wojciecha to 863 metry drogi zbudo-
wanej z pełną infrastrukturą: odwodnieniem, chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi i oświetleniem. Poza tym traktem 
zrealizowano także łączniki alei z drogami już istniejącymi, 
odcinkami ulic: Banku Miast (109 metrów bieżących), Szma-
ragdową i Bursztynową (łącznie 220 metrów bieżących). 
W ten sposób powstała świetnie skomunikowana sieć dróg 
wyjazdowych z osiedla Andersa.
Aleja Świętego Wojciecha na odcinku między ulicami Sien-
kiewicza i Płocką biegnie częściowo wzdłuż linii kolejowej 
E65. W sąsiedztwie drogi powstają budynki mieszkalne 
i lokale usługowe. Jest ona także szybkim połączeniem 
dzielnicy przemysłowej Mławy z ul. Płocką i DK 7 oraz 
szlakiem komunikacyjnym dla autobusów dalekobieżnych, 
które zatrzymują się przy dworcu zintegrowanym i centrum 
handlowym Stacja Mława.
Koszt budowy drugiego odcinka Alei Świętego Wojciecha 
wyniósł 11 021 000 zł. Miasto uzyskało na ten cel dofinanso-
wanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysoko-
ści 5 163 753,79 zł.
Burmistrz Miasta Mława zgodnie z planem przebudowuje 
układ komunikacyjny Mławy. Złożyliśmy wniosek do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie kolejnego, 
trzeciego już odcinka Alei Świętego Wojciecha, który będzie 
biegł od nowego ronda przy ul. Płockiej w kierunku ulicy 
Smolarnia. Po tym jak w pierwszym rozdaniu (piszemy o 
nim na stronie 3) nie udało się pozyskać dofinansowania na 
przedłużenie alei, miasto ponownie złoży wniosek, licząc na 
dofinansowanie w ramach drugiej puli środków Polskiego 
Ładu.

KSM

POPRAWA ŻYCIA 
I ROZWÓJ MIASTA

ALEJA 
ŚWIĘTEGO 

WOJCIECHA 
NOCĄ

Andrzej Dusiński

Miasto wnioskowało o 
dotację na rozbudowę ul. 
Studzieniec w Mławie 
w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckie-
go. Burmistrzowi zależało 
na realizacji zadania w 
latach 2021-2022, tak, aby 
przed powstaniem Pokazo-
wej Zagrody Żubrów, którą 
Nadleśnictwo Dwukoły 
planuje utworzyć w sąsiedz-
twie szkółki leśnej przy ul. 
Krajewo, nowy trakt dla 
turystów był już gotowy.

Podpisana 1 grudnia 2021 r. 
umowa zakłada przyznanie 
miastu dotacji w wysokości 
nieprzekraczającej 60 proc. 
całkowitej wartości zadania. 
Gruntowna przebudowa 
Studzieńca została wycenio-
na na 4 971 963 zł. Mazow-
sze zaplanowało przyznać 
miastu kwotę 1 000 000 zł w 
2023 roku oraz 1 983 177,81 
zł rok później. – 29 paździer-
nika 2021 roku złożyliśmy 
wniosek o przesunięcie 
dotacji na lata 2022-2023. 
Czekamy na odpowiedź – in-
formuje burmistrz Sławomir 
Kowalewski.
Inwestycja związana z prze-
budową ulicy Studzieniec 
obejmie budowę kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia, 
dwustronnych chodników 
o szerokości 2 metrów oraz 
nowej nawierzchni jezdni, 

której szerokość wyniesie od 
5 do 7 metrów, a długość – 
860 metrów.
– Gratuluję panu bur-
mistrzowi otrzymanego 
dofinansowania ze środków 

Województwa Mazowieckie-
go na rozbudowę ul. Studzie-
niec. To ważna droga, wyjaz-
dowa z Mławy, ale również 
skupiająca wokół siebie 
osiedla mieszkalne. To także 

ważny szlak turystycznie, 
ponieważ prowadzi do 
miejsca, gdzie wkrótce 
będzie wystawiane stadko 
żubrów, nad czym pracują 
Lasy Państwowe. Zadanie 
istotne dla mieszkańców 
Mławy, okolicy, ale także 
szerzej, w kontekście 
promocji walorów tury-
stycznych – dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Pan 
burmistrz złożył wniosek 
o zmianę terminu przy-
znania dotacji. Będziemy 
starali się przychylnie 
podejść do tych planów, 
tak aby już w 2023 roku 
można było korzystać z tej 
drogi w całości – skomen-
tował Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Wiesław Raboszuk.
Podczas uroczystości pod-
pisania umowy 1 grudnia 
2021 r. w Ciechanowie wo-
jewództwo reprezentowali 
Marszałek Adam Struzik 
i Wicemarszałek Wiesław 
Raboszuk.

MAGDALENA GRZYWACZ

BURMISTRZ SŁAWOMIR KOWALEWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
WIESŁAWEM RABOSZUKIEM, ABY OMÓWIĆ KWESTIE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ UL. STUDZIENIEC

Sz
ym

on
 Z

ej
er

Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz skarbnik Justyna Aptewicz 
podpisali umowę z Województwem Mazowieckim

 NA DOFINANSOWANIE 
ROZBUDOWY ULICY STUDZIENIEC

SŁAWOMIR KOWALEWSKI TUŻ PO PODPISANIU UMOWY 
Z WOJEWÓDZTWEM MAZOWIECKIM NA UL. STUDZIENIEC

Justyna Aptewicz
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W trzynastej edycji pro-
gramu usuwania azbestu 
w Mławie zdjęliśmy z 
dachów i zutylizowaliśmy  
prawie 102 tony odpadów 
niebezpiecznych.

Zadanie „Demontaż, trans-
port i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z 
terenu miasta Mławy – 
etap XIII” zrealizowano z 
udziałem środków dofinan-
sowanych przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w 
formie dotacji w kwocie 29 
976,00 zł. Całkowita war-
tość zadania wyniosła 48 
623,55 zł, natomiast wkład 
własny Miasta Mława – 
18 647,55 zł. Wysokość 
kosztów kwalifikowanych 
do dofinansowania wynio-
sła 44 285,21 zł, natomiast 
wspomniane dofinanso-
wanie w kwocie 29 976,00 
zł stanowiło 68,67% z 
maksymalnie możliwych 
do dofinansowania 70%.
Zadanie zostało dofinan-
sowane w ramach umowy 
dotacji nr 2919/21/OZ/DA 
z 02.11.2021 r. zawartej 
pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie a 
Miastem Mława.
W latach 2008-2021 usu-
nięto w ramach kolejnych 
edycji zadania łącznie 
1 658,147 ton wyrobów 
azbestowych z 759 nie-
ruchomości na terenie 
Mławy. Łącznie wydatko-
wano na ten cel 880 838,93 
zł, w tym 366 672,54 zł z 
budżetu Miasta Mława i 
514 166,39 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

LG, KN, EM

już bez azbestu

759 
domów

„MŁAWA JEST LIDEREM W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH”. 23 MILIONY DLA MIASTA!

Miasto Mława otrzy-
ma 23 miliony złotych 
w ramach Programu 
Polski Ład – Progra-
mu Inwestycji Stra-
tegicznych. Komisja 
powołana przez 
premiera rekomen-
dowała dwa z trzech 
wniosków, jakie złożył 
burmistrz Sławomir 
Kowalewski: budowę i 
modernizację ogólno-
dostępnej infrastruk-
tury kulturalnej dla 
mieszkańców Miasta 
Mława oraz poprawę 
efektywności ener-
getycznej poprzez 
wymianę istniejącego 
oświetlenia sodo-
wego na energoosz-
czędne oświetlenie 
LED na terenie Miasta 
Mława.

– Dla samorządowców 
okręgu, z którym współ-
pracuję, to wielkie święto. 
Polski Ład został skierowa-
ny do samorządów w tym 
czasie popandemicznym, 
kiedy polskie przedsiębior-
stwa i samorządy zostały 
poturbowane i należy im 
się wsparcie zewnętrzne 
[…]. Tak jak zawsze bywa, 

Mława jest, można powie-
dzieć, liderem w pozyski-
waniu różnych środków 
zewnętrznych – z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, z Funduszu 
Dróg Samorządowych, 
a i jeśli chodzi o Polski 
Ład, Mława też jest takim 
liderem w pozyskiwaniu 
środków – powiedziała 

poseł Anna Cicholska na 
spotkaniu z samorządow-
cami, zorganizowanym 
25 października 2021 r. w 
Starostwie Powiatowym w 
Mlawie.
Obecni na spotkaniu bene-
ficjenci programu mówili 
o inwestycjach, które 
będą mogły zrealizować 
ich samorządy, dzielili się 

przemyśleniami z kolega-
mi. – Co jest bardzo ważne, 
wszyscy samorządowcy 
otrzymali wsparcie, tak 
bardzo potrzebne i oczeki-
wane przez mieszkańców, 
ku ich radości i zadowo-
leniu […]. W przypadku 
Mławy są to środki na 
modernizację jednostek 
kultury: Miejskiego Domu 
Kultury, Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej [20 
mln zł – przyp. red.], oraz 
na modernizację oświe-
tlenia ulicznego i jego 
wymianę na ekologiczne, 
oszczędne, nowoczesne 
oświetlenie ledowe [3 mln 
zł – przyp. red.] – wymie-
niał Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowa-
lewski. Podziękował za 
otrzymane dofinansowania 
oraz wsparcie ze strony 
poseł Anny Cicholskiej.

KN, KSZ

KONFERENCJA PRASOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W MŁAWIE

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Najwięcej pieniędzy, bo 15 211 755 zł, 
przeznaczamy na dalszą budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mła-
wa. Prawie 14 kilometrów sieci powstanie 
głównie na Wólce. Skanalizowane zostaną 
odcinki ulic: Gdyńskiej, Żuromińskiej, LOK, 
Ceglanej, Łącznej, Dworcowej, Batorego, 
Tęczowej, Moniuszki, Bronisława Malinow-
skiego oraz Grzybowej. Kanalizację wybudu-
jemy także na ulicach „Grota” Roweckiego i 
Baczyńskiego. Zakładamy, że na koniec 2022 
roku Aglomeracja Mława będzie skanalizo-
wana w 98 procentach.
Kolejne 200 000 zł przeznaczymy na wy-
mianę źródeł ciepła w ramach ogranicza-
nia niskiej emisji w naszym mieście. Od 
2017 roku na ten cel wydaliśmy prawie 
1 750 000 zł. Wymienionych zostało 313 
pieców węglowych na ekologiczne źródła 
ciepła. Proekologiczne działania wesprzemy 
także, przeznaczając 400 000 zł na wymianę 
energochłonnego oświetlenia sodowego na 
energooszczędne – LED. 
W 2022 roku 2 300 000 zł przeznaczamy 
– jako wkład własny – na budowę i moder-
nizację ogólnodostępnej infrastruktury 
kulturalnej, czyli Miejskiego Domu Kultury, 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (szczegóły na str. 1). 
Kolejne 2 000 000 zł inwestujemy w rozbu-
dowę bazy sportowej na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie 
(powstanie m.in. skate park i odnowione 
zostaną korty tenisowe). Te działania będą 
kontynuacją gruntownej przebudowy bazy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
gdzie w ostatnich latach powstały: plac 

zabaw, dwie siłownie, cztery boiska trenin-
gowe (w tym jedno pełnowymiarowe, oświe-
tlone, ze sztuczną nawierzchnią), główne 
boisko trawiaste z odwodnieniem, bieżnia 
oraz skocznie i rzutnie lekkoatletyczne.
Dokładnie 4 500 000 zł przeznaczymy na 
budowę i przebudowę dróg na terenie 
Mławy. Środki te sfinansują prowadzoną już 
wcześniej akcję budowy nowych nawierzch-
ni ulic, przy których domy w stu procentach 
zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej, 
tak, jak w przypadku ul. Ciechanowskiej 
(o tym piszemy na str. 5).
Miasto przekaże do Powiatu Mławskiego 
2 872 500 zł jako pomoc przy rozbudowie lub 
przebudowie dróg powiatowych, ulicy Nowej 
i ulicy Płockiej, a także poprawę bezpieczeń-
stwa na 5 przejściach dla pieszych (ulice: 
Dobrskiej, Szpitalna, PCK, Sienkiewicza).
Na remonty budynków z komunalnego 
zasobu miasta zaplanowaliśmy wydatki na 
poziomie 450 000 zł. W przyszłym roku chce-
my także kupić nową kamerę monitoringu, 
którą umiejscowimy w parku (jej koszt to 
40 000 zł).
Wydatki 2022 roku zostały zaplanowane na 
poziomie 174 402 211 zł – majątkowe wynio-
są 31 639 581 zł, a bieżące – 142 762 630 zł. 
Planowane dochody budżetu Miasta Mława 
w 2022 r. wyniosą ponad 152 000 000 zł. Róż-
nica między dochodami a wydatkami będzie 
pokryta pieniędzmi nierozdysponowanymi 
w poprzednich latach (5 176 452,38 zł) oraz 
przychodami ze sprzedaży papierów war-
tościowych wyemitowanych przez Miasto 
Mława (15 700 000 zł).

MAGDALENA GRZYWACZ

MIASTO PRZYGOTOWAŁO JUŻ I PRZESŁAŁO DO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ PROJEKT 

BUDŻETU NA 2022 ROK. BĘDZIEMY INWESTOWAĆ, 
PLANY ZNÓW MAMY AMBITNE.

Prawie 
32 000 000 zł 
na inwestycje 

w 2022 roku

W 2022 ROKU BĘDZIEMY KONTYNUOWALI ROZBUDOWĘ BAZY 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Archiwum Urzędu Miasta Mława



Skąd bierze się wysokość opłat za odbiór odpadów w Mławie?
Dużą pozycją w kosztach systemu gospodarki odpadami jest ich transport na 
wysypiska w innych miastach i zagospodarowanie. Mława obecnie nie posia-
da własnego składowiska. Zostało ono sprzedane prywatnemu przedsiębiorcy 
przez poprzedniego burmistrza i radę miasta kadencji 2002-2006. Zdaniem 
fachowców mogło ono zabezpieczyć potrzeby miasta na 60 lat. Prywatny 
przedsiębiorca napełnił składowisko odpadami z zewnątrz w ciągu kilkunastu 
lat. Dziś wszyscy ponosimy konsekwencje decyzji sprzed ok. 20 lat.

Co osiągnęliśmy po zmianie metody?
Wprowadzona w 2020 „metoda wodna” początkowo budziła kontrowersje, 
ale z czasem mieszkańcy dostrzegli jej zalety. Uchwała podjęta przez Radę 
Miasta pozytywnie przeszła etap nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie. Metoda obroniła się także w sądzie - Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie oddalił wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. skargę miesz-
kańców na uchwałę Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. w przedmiocie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i stawek opłat. 
Na etapie składania pierwszej deklaracji wielu mieszkańców przekonało się, 
że opłata jest korzystniejsza, niż przy stawce od osoby. Ujawnione zostały 
nieruchomości, w których mieszkało powyżej 10 osób, i opłaty tam wzrosty 
adekwatnie do liczby rzeczywiście wytwarzanych odpadów. Weryfikowaliśmy 
dane w deklaracjach i rzeczywiste zużycie wody. W efekcie tych działań 
odzyskano ok. 100 tys. zł z zaległych opłat. W 2019 roku wszyscy musieliśmy 
dopłacić do systemu 1 340 628,83 zł, w roku 2020 (po zmianie metody) 
dopłata wyniosła 930 934, 40 zł, a na rok 2021 – o ile utrzyma się dynamika 
dochodów – ok. 576 000 zł.

Dlaczego nastąpiła podwyżka stawek opłat za odpady?
23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648). Ustawa ta 
wprowadziła w przepisach zmiany, które w bezpośredni sposób przekładają 
się na stan finansów mławskiego systemu gospodarki odpadami, a ten po-
winien się samofinansować. Jedną ze zmian jest ustawowe ograniczenie dla 
jednego gospodarstwa wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, usta-
lanej na podstawie zużycia wody. Opłata ta nie może przekraczać 7,8 proc. 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, 
obecnie jest to 149,68 zł. Wskutek tej zmiany do budżetu miasta wpłynie o 
około 1 200 000 zł mniej środków. Nowy przepis spowodował konieczność 
zwiększenia od 1 stycznia 2022 roku stawki opłaty o 2,50 zł, do kwoty 12,50 
zł za 1 metr sześcienny zużytej wody. Wzrosną także stawki za pojemniki dla 
przedsiębiorców. Opłata za 120 l pojemnik wyniesie 12 zł. Dotychczasowe, 
ustawowe stawki (6,34 zł za 120 l) nie zapewniały nawet pokrycia kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów. Trzeba dodać, że dochody z opat za te 
pojemniki mają niewielki udział w dochodach całego systemu (ok.1,5 proc.).

Czy w związku z tym mieszkańcy będą płacić za wodę zużywaną w 
nieruchomościach, w których wynajmowane są kwatery pracownikom 
tymczasowym?
Ustawa zakłada ograniczenie opłaty za odpady od gospodarstwa domowego, 
a nie od nieruchomości. Jeśli pod jednym dachem mieszka kilkanaście osób 

niezwiązanych ze sobą, to prowadzą oni kilkanaście gospodarstw domowych. 
Urząd miasta, korzystając z danych dotyczących zużycia wody w nierucho-
mościach, będzie prowadził skrupulatne kontrole w tym zakresie i respekto-
wał prawo.

Kto zyska, kto straci?
W Mławie mamy 4350 budynków jednorodzinnych i 300 budynków wielolo-
kalowych.
Szacujemy, że maksymalnie ok. 740 nieruchomości to budynki jednorodzinne, 
których właściciele w większości mogą skorzystać na zmianach. Zużywają oni 
średnio miesięcznie 12 m3 wody i więcej. 
Policzmy:
12 m3 x 12,50 zł = 150 zł
13 m 3 x 12,50 zł = 162,5 zł
16 m3 x 12,50 zł = 200 zł
Opłaty obliczone powyżej zostaną w każdym przypadku ograniczone ustawo-
wo do kwoty 149,68 zł.
A gdyby obowiązywała metoda opłat od osoby?
4 osoby x 37,00 zł = 148,00 zł
5 osób x 37,00 zł = 185,00 zł
6 osób x 37,00 zł = 222,00 zł
Wyliczonej kwoty nie ogranicza się.
W przypadku mniejszego zużycia wody - oszczędzając ją, mamy realny wpływ 
na niższą opłatę za gospodarowanie odpadami. Płacąc od osoby – niezależ-
nie od oszczędności zapłacilibyśmy 37 zł za każdego członka rodziny.

Czy trzeba złożyć nową deklarację?
Zmiany przepisów nakładają na właścicieli nieruchomości ustawowy obowią-
zek złożenia nowej deklaracji. Deklaracje te będą przyjmowane od 3 stycznia 
2022 r. do 10 lutego 2022 r. Właścicielom nieruchomości do złożenia dekla-
racji będzie potrzebna wiedza na temat zużycia wody na cele bytowe w roku 
2021. Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. podstawę obliczenia miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić średnie miesięcz-
ne zużycie wody na cele bytowe w poprzednim roku kalendarzowym (pełne 
zużycie pomniejszone o ilość wody zużytej na utrzymanie ogrodu, produkcję 
rolniczą i/lub w lokalach usługowych). Zużycie to musi być opomiarowane 
odrębnym licznikiem, zainstalowanym przez spółkę Wod-Kan). 
Informację w sprawie rocznego zużycia wody będzie można obliczyć lub 
uzyskać w spółce Wod-Kan. Druki i elektroniczne formularze deklaracji będą 
dostępne na stronie miasta oraz w ratuszu od 3 stycznia 2022 r.
Ich wzory można obejrzeć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Mława, gdzie opublikowane są uchwały Rady Miasta Mława podjęte 
w przedmiocie.

Odrębne deklaracje.
Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały 2 różne wzory deklaracji w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odrębne deklaracje 
dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz administratorów budynków 
wielolokalowych. Decyzja taka podjęta została z uwagi na zbyt dużą objętość 
dokumentu wspólnego, który wcześniej funkcjonował. Prosimy o uważność 
przy pobieraniu druków do wypełnienia.
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BARDZO 
AKTYWNA 
SOBOTA
Jedni biegają, inni jeżdżą 
rowerami, a panowie To-
masz Olbryś oraz Mariusz 
Mikuciński – mieszkańcy 
Mławy – postanowili sobo-
tę 20 listopada poświęcić 
na sprzątanie mławskiego 
lasu. Z drzewnych zagaj-
ników wywieźli furgonet-
kę wielkogabarytowych 
śmieci, które ktoś wcze-
śniej zawiózł do lasu. A 
mógł przecież dostarczyć 
je do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, który działa w 

naszym mieście przy ul. 
Płockiej 102. Jest czynny 
w poniedziałki, środy i 
piątki w godzinach od 7:00 
do 15:00 oraz w soboty, od 
8:00 do 12:00. Przypomina-
my – można tam wywieźć 
meble, opony, gruz budow-
lany i inne odpady. Chroń-
my przyrodę, swoje śmieci 
zabierajmy zawsze ze sobą 
i ABSOLUTNIE nie wy-
wóźmy do lasu śmieci!

Zbiory prywatne

Od 23 września br. obowiązuje 
w Polsce zmieniona ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która wprowadza kolejną 
rewolucję w obszarze gospodarki 
odpadami. Ustawa ta wygasza 
uchwały rad gmin, które zdecydo-
wały się na wybór metody ustala-
nia opłaty w zależności od zużycia 
wody i zobowiązuje te samorządy 
do zaktualizowania opłat.

Mimo protestu samorządowców i 
Związku Miast Polskich ustawo-
dawca wprowadził dodatkowe ogra-
niczenie wysokości maksymalnej 
opłaty ustalanej na podstawie me-
tody „wodnej”. Od 1 stycznia 2022 
r. opłata taka nie może być wyższa 
niż 149,68 zł za gospodarstwo 
domowe. Obniży to dochody miasta 
z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z budyn-
ków jednorodzinnych i mieszkań, w 

których zamieszkują liczne rodziny, 
czasem wielopokoleniowe, prowa-
dzące jedno gospodarstwo. Szacuje 
się, że wskutek tego ograniczenia 
do budżetu miasta wpłynie o ok. 
1 200 000 zł mniej środków z opłaty. 
Powiększy to deficyt dochodów 
niezbędnych do pokrycia wydatków 
systemu gospodarki odpadami, któ-
ry wcześniej udało się skutecznie 
zmniejszyć dzięki wprowadzeniu 
metody „wodnej”. 
Na sesji Rady Miasta Mława 16 
listopada 2021 r. radni przyjęli 
propozycję zwiększenia stawek 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w 2022 roku dla 
mieszkańca o 2,50 zł (do 12,50 zł) 
za 1 m3 zużytej wody oraz o 5,60 
zł (do 12,00 zł) za pojemnik 120 l 
dla przedsiębiorcy. Stawki opłat za 
pojemniki dla przedsiębiorców były 
dotychczas ustawowo zaniżone, 
zmiana pozwoli urealnić je do 

wysokości faktycznych kosztów 
odbioru i zagospodarowania. 
Aby pokryć spodziewany deficyt, 
trzeba byłoby sięgnąć po stawki 
maksymalne, które wynoszą od-
powiednio 13,43 zł za 1m3 zużytej 
wody i 24,94 zł za pojemnik o 
pojemności 120 l. Burmistrz Mławy, 
chcąc uniknąć takiej sytuacji, za-
proponował radnym przeznaczenie 
około miliona złotych jako dopłaty 
do systemu gospodarki odpadami 
z budżetu miasta. Radni podjęli 
stosowną uchwałę w tej sprawie.
Zgodnie z sugestiami mieszkańców 
Wydział Gospodarki Odpadami w 
nowej uchwale zaproponował zmia-
nę podstawy do ustalania opłaty na 
średniomiesięczne zużycie wody z 
poprzedniego roku kalendarzowe-
go. Spowoduje to, że w standardo-
wej sytuacji właściciel nierucho-
mości opomiarowanej będzie miał 
obowiązek złożenia deklaracji w 

sprawie opłaty raz w roku, a nie 
jak było dotychczas – po każdej 
zmianie zużycia wody. Po ponad 
roku funkcjonowania metody, kiedy 
wszyscy chętni zracjonalizowali już 
swoje zużycia wody, od 1 stycznia 
2022 roku opłata za odpady byłaby 
rozłożona na 12 równych rat 
w roku. 
Zaktualizowany został także wzór 
deklaracji. Od nowego roku będą 
obowiązywały dwa wzory – od-
rębne deklaracje dla właścicieli 
budynków jednorodzinnych oraz 
administratorów budynków wielo-
lokalowych.
Nowe deklaracje w sprawie opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jesteśmy zobowiązani 
ustawą złożyć do 10 lutego 2022 r. 

ELŻBIETA ZEMBRZUSKA, MG

Dlaczego pozostaliśmy przy metodzie od zużycia wody? Dlaczego po 
zmianie przepisów nie zmieniliśmy metody obliczania opłaty na tę od 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość?

Żadna z podanych w ustawie metod obliczania opłaty za odpady (od liczby 
mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu, od gospodarstwa 
domowego) nie jest doskonała. Każda z nich w konkretnych sytuacjach 
wydaje się niesprawiedliwa. Przeprowadziliśmy dokładną analizę, z której 
wynika, że gminy, które stosują metodę naliczania opłat „od osoby”, borykają 
się z problemami z rzetelnością danych od mieszkańców (braki w systemie 
sięgają 30 proc.). Obowiązujące przepisy w przypadku tej metody nie dają 
gminom skutecznych narzędzi do sprawdzania zgodności danych w dekla-
racjach z rzeczywistością. W efekcie opłaty wzrastają, a ich koszt rozkłada 
się na płacących mieszkańców. Metoda „od zużycia wody” jest bezpośrednio 
związana z aktywnością bytową w nieruchomości, a od niej zależy m.in. ilość 
wytwarzanych odpadów. Danych nie da się zniekształcić czy zataić, prędzej 
czy później zostaną zweryfikowane. Urząd miasta ma 5 lat na wyegzekwo-
wanie opłaty. Metoda sprawdziła się w Mławie. Poza tym jest proekologicz-
na - skłania nas do racjonalnego zużycia wody. Gdybyśmy dziś wrócili do 
metody od liczby mieszkańców, płacilibyśmy ok. 37 zł za 1 osobę. W 2020 roku 
w systemie mieliśmy zadeklarowane 26 500 osób, przy około 30 000 osób 
zameldowanych i kilkutysięcznej grupie pracowników tymczasowych, miesz-
kujących w mieście bez zameldowania. Brakuje skutecznych, ustawowych 
narzędzi do uszczelnienia systemu, które doprowadziłyby do zmiany metody, 
a także zasad naliczania opłaty. Zakładamy, że wiele osób wypisałoby się 
z systemu po wejściu w życie stawki 37 zł od osoby.

GOSPODARKA ODPADAMI – ODPOWIADAMY NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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PŁOCKĄ NA HAMBURGERY
Otwarta niedawno restauracja, zlokalizowana przy dro-
dze krajowej nr 7, cieszy się dużym zainteresowaniem 
klientów. Ludzie podjeżdżają do niej samochodami, ale 
nie brakuje także tych, którzy na frytki i hamburgery 
udają się pieszo. Z myślą o ich bezpieczeństwie bur-
mistrz Sławomir Kowalewski zaproponował w projekcie 
budżetu na 2022 r. dotację celową dla Powiatu Mław-
skiego (ulica Płocka jest drogą powiatową) w wysokości  
1 875 000 zł. Kwota ta pomoże starostwu przebudować 
ul. Płocką. Zgodnie z planem po prawej stronie drogi 
(patrząc od centrum miasta) pojawi się chodnik do 
wysokości tzw. starej Płockiej, po lewej zaś – trakt pie-
szo-rowerowy, który będzie wiódł aż do skrzyżowania z 
DK7. 
Prace projektowe rozpoczęły się w tym roku. Na ten cel 
miasto również przeznaczyło dla Powiatu Mławskiego 
datację – 100 000 zł.
Nieoficjalnie wiemy, że zarządca DK7 – Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyraził zgodę na 
wyznaczenie przejścia dla pieszych na „siódemce”, od 
ulicy Płockiej do nowej restauracji.

MG

Dlaczego Rada Miasta Mława 
zdecydowała się podnieść stawki 
podatku od nieruchomości na 
2022 r.?
Dochód z podatku od nieru-
chomości stanowi znaczny 
udział w dochodach własnych 
miasta. Wobec wysokiej inflacji 
i znaczącego wzrostu wydatków 
bieżących, które są finansowane 
z tych dochodów, niezbędne jest 
pozyskanie dodatkowych środków 
do budżetu. 
Wzrost stawek podatku od 
nieruchomości o 5% pozwoli na 
zwiększenie środków w budżecie 
miasta o około 812 000 zł.
Planowane przez rząd od 1 
stycznia 2022 r. zmiany w podatku 
PIT spowodują ubytek środków 
w kasie miasta na poziomie ok. 
3 000 000 zł. Jeśli dodamy do tego 
duże niedofinansowanie oświaty 
i szybko rosnące ceny energii 
elektrycznej, gazu, towarów i 
usług, to z rachunku ekonomicz-
nego wynika, że wzrost stawek 
podatkowych, a tym samym 
wzrost dochodów budżetowych, 
jest niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta.

Czy w Mławie w 2022 r. obowią-
zywać będą stawki maksymalne 
wynikające z obwieszczenia 
Ministra Finansów?
Uchwalone stawki podatku od nie-
ruchomości są niższe od stawek 
maksymalnych w granicach od 5% 
do 13% w zależności od rodzaju 
stawki. 
Dla budynków mieszkalnych 

uchwalona stawka podatku wyno-
si 0,85 zł/m2 (stawka maksymalna 
0,89 zł/m2). Od budynków zaję-
tych na prowadzenie działalności 
gospodarczej podatnicy będą 
płacić 23,79 zł/m2 (stawka maksy-
malna 25,74 zł/m2). Budynki pozo-
stałe (m.in.: garaże wolnostojące, 
budynki gospodarcze) zostaną 
opodatkowane stawką 8,63 zł/m2 
(stawka maksymalna 8,68 zł/m2).

O ile w 2022 r. wzrośnie podatek 
dla przykładowej grupy nieru-
chomości?
Dla nieruchomości o pow. 600 m2, 
na której pobudowano budy-
nek mieszkalny o pow. 130 m2 i 
garaż wolnostojący o pow. 20 m2, 
podatek wzrośnie o 31,40 zł. Za 
mieszkanie w bloku o pow. 50 m2   
z miejscem garażowym o pow. 18 
m2 podatnik zapłaci więcej o 9,38 
zł. Natomiast za mieszkanie  
o pow. 50 m2 z piwnicą o pow. 
5 m2 wzrost podatku wyniesie 
2,20 zł.

Na co przeznaczane są pieniądze 
uzyskane z podatku od nierucho-
mości?
Podatek od nieruchomości wcho-
dzi w skład dochodów własnych 
miasta. Dochody te przeznaczone 
są m.in.: na funkcjonowanie szkół 
i przedszkoli, oświetlenie uliczne, 
sprzątanie miasta, działalność 
jednostek budżetowych np. Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, domu kultury, bibliote-
ki, muzeum.

– odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania

Podatki

Rozpoczynamy 
przebudowę 
ul. Ciechanowskiej

W listopadzie 2021 roku rozpoczęliśmy przebudowę infra-
struktury drogowej w ulicy Ciechanowskiej. Planowana jest 
budowa kanalizacji deszczowej, asfaltowej nawierzchni drogi 
z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową oraz energo-
oszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

To bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców posesji przy 
tej ulicy oraz korzystających 
z niej uczestników ruchu. Jak 
wcześniej informowaliśmy, 
w ramach zadania wybudo-
wane zostaną: 376 metrów 
nawierzchni z betonu asfal-
towego, obustronne chodniki 
z kostki betonowej (łączna 
długość: ok. 380 m.), jedno-
stronna ścieżka rowerowa z 
kostki betonowej bezfazowej, 
zjazdy do posesji, kanaliza-
cja deszczowa i oświetlenie. 
Zadanie zrealizuje za 1 244 
915,11 zł w ciągu 11 miesięcy 
od podpisania przez nią umo-
wy z Miastem Mława wyło-

niona w prowadzonym przez 
miasto postępowaniu firma 
KRUSZ-BET PLUS z Uniszek 
Zawadzkich.
W czasie robót z pewnością 
będzie dochodziło do utrud-
nień w ruchu, w związku z 
czym prosimy o cierpliwość i 
wyrozumiałość.
Przypomnijmy, że na poprawę 
spójności komunikacyjnej 
miasta poprzez przebudowę 
ul. Ciechanowskiej Miasto 
Mława otrzymało z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
dofinansowanie w wysokości 
892 174,32 zł 
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TAK WYGLĄDAŁA ULICA 
CIECHANOWSKA PRZED 
ROZPOCZĘCIEM PRAC

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Największy w Mławie 
Zespół Placówek Oświa-
towych nr 3 składa się z 
trzech placówek: dwóch 
przedszkoli oraz szkoły 
podstawowej. Porządku-
jąc kwestie organizacyjne, 
na sesji 16 listopada 2021 
r. radni miejscy podjęli 
uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Miejskiego Przed-
szkola Samorządowego 
nr 3 im. Jana Brzechwy w 
Zespole Placówek Oświato-
wych nr 3 w Mławie.

Z DWÓCH PRZEDSZKOLI 
– JEDNO

PRZEDSZKOLE PRZY UL. HOŻEJ BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ TAK, JAK DOTYCHCZAS. 
ZMIENI SIĘ JEDYNIE JEGO NAZWA

KAROLINA BYTNER

W konsekwencji podjętej uchwały 
dla dzieci, rodziców i pracowników 
nic się nie zmienia, gdyż z dwóch 
przedszkoli powstanie jedno, ale 
zlokalizowane w kilku budynkach.  
Dzieci uczęszczające do MPS3 w 
Mławie pozostaną w budynku przy 
ul. Hozej lub, jak to miało miejsce 
dotychczas, w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Kadra pedagogiczna 
i niepedagogiczna pozostanie nadal 
pracownikami Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 3 w Mławie. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie za-
miaru likwidacji przedszkola było 
odpowiedzią na pismo Dyrektora 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 
w Mławie, wnioskującego o dokona-
nie zmian, które wpłyną na bardziej 
efektywne zarządzanie zespołem. 
Wprowadzona zmiana usprawni 
administrowanie oddziałami przed-
szkolnymi. Wśród korzyści wynikają-
cych z likwidacji Miejskiego Przed-
szkola Samorządowego nr 3 im. Jana 
Brzechwy w Mławie i włączenia jego 
oddziałów w struktury Miejskiego 

Przedszkola Samorządowego nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie 
można wymienić:
  Funkcjonowanie jednej Rady Pe-
dagogicznej i jednej Rady Rodziców 
zamiast dwóch, co zmniejszy ilość 
czasu na organizację podwójnych 
posiedzeń.
  Opracowywanie jednego planu 
nadzoru pedagogicznego dla jednego 
przedszkola, co znacznie zmniejszy 
biurokrację. 
  Rekrutację do jednego przedszkola, 
zamiast do dwóch placówek, co uła-
twi nie tylko organizację przedszkola 
ale też proces rekrutacji ze strony 
rodziców. 
  Organizację zastępstw za nieobec-
nych nauczycieli. 
  Sprawniejszą organizację pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
oparciuo nauczycieli posiadających 
odpowiednie kwalifikacje;
  Zapewnienie możliwości korzy-
stania z sal dydaktycznych, w tym 
integracji sensorycznej dla dzieci z 
Miejskiego Przedszkola Samorządo-

wego nr 3 w Mławie.
  Łatwiejsze sporządzanie planu 
urlopów, zarówno pracowników 
pedagogicznych jak i niepedago-
gicznych, co zapewnieni sprawne 
funkcjonowanie przedszkola, głównie 
w okresie wakacyjnym. 
  Organizację zajęć w okresie ferii i 
wakacji w jednym budynku przed-
szkolnym, zamiast dwóch. 

Uchwała w sprawie zamiaru likwida-
cji MPS3 jest uchwałą inicjującą pla-
nowane zmiany, natomiast uchwała 
w sprawie likwidacji MPS3 zostanie 
podjęta po otrzymaniu pozytywnej 
opinii Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Jeśli tak się stanie, to od 
nowego roku szkolnego w Mławie 
będą funkcjonowały trzy miejskie 
przedszkola: nr 1 – przy ulicy War-
szawskiej, nr 2 – przy Granicznej 
oraz nr 4 – przy Hożej i Krasińskie-
go, a także oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych – SP 2, SP 3 
i SP 6.

APD



INFORMATOR MIEJSKI BIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA6

Kończy się rok 2021. Jaki to jest rok? 
Dotychczas byłem przekonany, że wcześniejsze 
lata były szybkie, intensywne, a okazuje się, 
że ten mijający był wyjątkowym rokiem pod 
względem tempa pracy, wielu wyzwań i 
problemów. To był męczący, ale jednocześnie 
efektywny rok, który pozwolił stwierdzić, że 
jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy. Nie tylko ja, 
ale cały zespół, którym kieruję, czyli pracownicy 
urzędu, dyrektorzy jednostek, prezesi spółek – 
ale także ci, których na co dzień być może nie 
wymieniamy z imienia i nazwiska, ale każdy z 
nich ma swój udział w tym, co się w naszym 
mieście wydarzyło i co wspólnie planujemy 
do realizacji. Oczywiście trzeba wymienić z 
satysfakcją i wdzięcznością przewodniczącego i 
radnych naszego miasta oraz przewodniczących 
zarządów osiedli. Ta pokaźna grupa ludzi 
sprawiła, że w mieście dokonaliśmy w tym 
roku wiele różnych zmian w postaci remontów, 
inwestycji, ale również reorganizacji jednos-
tek. Wszystko ma na celu poprawę komfortu 
życia, ale także sprawniejszą pracę na rzecz 
mieszkańców.

Z czego jest pan najbardziej zadowolony?
Z ludzi. Najbardziej jestem zadowolony z 
ludzi, ponieważ w mojej, w naszych głowach 
powstają różne pomysły. Oczywiście inspiracją 
są głównie mieszkańcy Mławy, ale też ambicja, 
żeby zmieniać nasze miasto. Chcemy mieć 
wpływ na to, co będzie się działo – usprawniamy, 
polepszamy Mławę. Bardzo ważne jest – i z tego 
jestem najbardziej zadowolony – że mam wokół 
siebie ludzi, którzy są mądrymi doradcami. Są 
wśród nich ludzie, których spotykam w różnych 
sytuacjach, i którzy podpowiadają mi, co jeszcze 
można zmienić. Do nich należy jeden z seniorów, 
który ma 92 lata. Jeździ na rowerze i czasami 
wpada do mnie, aby powiedzieć kilka cennych 
słów ku pokrzepieniu, ale też kilka uwag, na 
przykład, że jest fajnie, ale byłoby jeszcze fajniej, 
gdybyśmy zrobili coś takiego. Mądrość zbioro-
wa jest największą wartością dla mnie i nią się 
kieruję od lat.

Gdybyśmy co roku robili zdjęcia Mławy z lotu 
ptaka, to dostrzeglibyśmy ciągłe zmiany. 
Zmienia się układ komunikacyjny miasta, 
zmianie ulegają także jego kolory. W tym roku 
przybyła nam niebieska bieżnia na stadionie. 
Proszę powiedzieć, co już udało się panu 
zrobić na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a jakie realizacje jeszcze przed 
panem.
W latach 2007-2008 wiele czasu poświęciliśmy 
na opracowanie koncepcji modernizacji 
obiektów sportowych i zagospodarowania tere-
nu MOSiR-u. Od tego czasu stopniowo – w miarę 
możliwości – wprowadzamy zmiany. Mamy 
już cztery nowoczesne boiska, dwie siłownie 
i oczywiście bazę dla lekkoatletów. Niektórzy 
żartują, że niebieska bieżnia jest widziana z kos-
mosu (śmiech). Budujemy obiekty nowoczesne, 
w najwyższym standardzie. Stadiony olimpijskie 
w Japonii, w Tokio, mają taką samą nawierzchnię 
bieżni jak ta w Mławie. Prosiliśmy Irenę 
Szewińską, wspaniałą polską lekkoatletkę, złotą 
olimpijkę z Tokio z 1964 roku, niestety nieżyjącą 
już, która pomagała nam uzyskać rekomen-
dacje od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Chcieliśmy, aby nasz mławski stadion był 
obiektem strategicznym dla sportu polskiego. I 
to się powiodło. Ze względu na fakt, iż pani Irena 
Szewińska była członkiem Komisji Koordynacyj-
nej sprawdzającej stan przygotowań do igrzysk 
olimpijskich w Atenach, Londynie oraz w Tokio, 
żartuję czasami, mówiąc, że właśnie organizato-

rom w Tokio pani Irena podpowiedziała – zróbcie 
bieżnię taką, jak w Mławie. Dzięki temu na osta-
tniej olimpiadzie zostało pobitych kilkadziesiąt 
rekordów, ku zadowoleniu zawodników i nas 
– kibiców. 

A Irena Szewińska została patronką 
mławskiego stadionu.
To jest wyraz podziękowania za współpracę z 
nami, ale także ogromnej wdzięczności za to, co 
zrobiła dla sportu polskiego, dla naszego kraju, 
naszej kochanej ojczyzny.

Jakie plany ma pan jeszcze w stosunku do 
bazy MOSiR-u?
Chcemy, i to zostało zapisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej przyjętej przez radnych, 
zmodernizować korty tenisowe, zbudować duży, 
nowoczesny skatepark oraz pumptrack – to jest 
taki duży tor rowerowy dla dzieci, młodzieży, 
ale również dla dorosłych. Jeśli chodzi o Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, to chcemy, aby 
było to centrum, które skupia ludzi pokolenio-
wo – dzieci, młodzież i starszych. Chcemy, aby 
wszystko tam działo się jeszcze intensywniej niż 
dotychczas. Do końca kadencji, czyli do roku 
2023, mam jeszcze kilka niespodzianek, ale o 
nich nie mogę jeszcze mówić – doprecyzowuje-
my pomysły.

Plany na 2022 rok mogą zadowolić nie tylko 
miłośników sportu, ale także tych, którzy 
cenią kulturę inną niż fizyczna.
Chcemy, aby w naszym mieście było dla 
każdego coś miłego, pożytecznego. Zakładam, 
że wszyscy lubią sport. Pełnią role kibi-
ców albo aktywnie uczestniczą w różnych 
przedsięwzięciach – oddają się rekreacji 
sportowej na rożnym poziomie. Mam wrażenie, 
że kultura to oferta nie dla wszystkich, prze-
de wszystkim dla osób, które już korzystają z 
jednostek kultury. Chcemy ten zasięg poszerzyć. 
Pozyskaliśmy pieniądze w ramach rządowego 
programu Polski Ład na modernizację miejski-
ch jednostek kultury. W przypadku Miejskiego 
Domu Kultury w grę wchodzi moderniza-
cja sali kina – całego wnętrza: nowy wystrój, 
nowe sprzęty, oczywiście nowe fotele. Projekt 
przewiduje także nadbudowę tej sali, po to aby 
powstały nowe pomieszczenia, abyśmy mogli 
ćwiczyć tam różne aktywności. Oferta Miejskie-
go Domu Kultury jest na tyle atrakcyjna, że 
mamy za mało pomieszczeń. Jest bardzo dużo 

osób chętnych do tego, aby spędzać czas w 
MDK-u na zajęciach z tańca, muzycznych, plas-
tycznych, w pracowni ceramiki. Słowa uznania 
dla pani dyrektor Edyty Suszek oraz pracowni-
ków Miejskiego Domu Kultury, bo to oni sprawili, 
że jest tam duch, niesamowita atmosfera i w 
związku z tym ludzie chcą tam przebywać. Mo-
dernizacji wymagają również Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. 
Chcemy w ramach jednego projektu, na który 
otrzymaliśmy dofinansowanie, wyremontować 
właśnie te obiekty.

Od kilku lat Mława przyłącza nowe budynki 
do kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że na ko-
niec 2022 roku do sieci podłączonych będzie 
98 procent budynków na terenie Aglomeracji 
Mława. Prace ziemne wiążą się z uszkadza-
niem nawierzchni dróg. Jaki ma pan pomysł 
na drogi w Mławie? Co już miasto zrobiło i jaki 
jeszcze ma plan?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda 
gmina musi dążyć do tego, aby skanalizować 
jak najwięcej budynków na swoim terenie, 
minimum 98 procent nieruchomości. To waru-
nek konieczny – jeśli byśmy tego nie zrobili, w 
niedalekiej przyszłości płacilibyśmy kary. Mając 
świadomość, że jest taki wymóg, od 2014 roku 
bardzo intensywnie przekonuję radnych do tego, 
żeby budować kolektory sanitarne w naszym 
mieście. Od 2014 roku do końca tej kadencji, czyli 
2023 roku, zostanie wybudowanych aż około 75 
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Niesa-
mowita długość i ogromna liczba mieszkańców 
Mławy, którzy zostaną podłączeni do sieci. 
Na początku rozmawialiśmy o tym, co jest 
bardzo atrakcyjne, co jest widoczne i wiąże się z 
naszymi pasjami. Tak, jak w życiu, na drugi plan 
zeszła troska o środowisko, choć jest bardzo 
ważna. Budujemy sieci kanalizacji, choć z tym 
się wiążą rozkopane jezdnie, chodniki, działki 
i inne uciążliwości. Musimy to robić i robi-
my, ponieważ są to działania na miarę zmian 
cywilizacyjnych. Być może niepopularne, przez 
wielu nieakceptowane, ale konsekwentnie je 
realizujemy, by uchronić miasto i mieszkańców 
przed płaceniem kar. Podnosimy poziom życia, 
mieszkańcy nie muszą już korzystać z szamb, 
dzięki czemu dużo mniej płacą za odprowa-
dzenie ścieków. Korzystanie z kolektorów 
sanitarnych, za pomocą których ścieki płyną 
do oczyszczalni, to oszczędność minimum 15 
zł za metr sześcienny. Szacujemy, że średnia, 

ŻYĆ W MIEŚCIE 
DOBRZE 
SKROJONYM
O TYM, CO ZA NAMI I O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ. 
O OCZEKIWANIACH MIESZKAŃCÓW I PRZEMIANACH, KTÓ-
RE ZACHODZĄ WOKÓŁ NAS. WYWIAD ZE SŁAWOMIREM KO-
WALEWSKIM 15 LAT PO TYM, JAK ZOSTAŁ WYBRANY PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW NA SPRAWOWANIE URZĘDU BURMISTRZA 
MIASTA MŁAWA.

Ta relacja, rozmowa, dialog z mieszkańcami są dla mnie bardzo cenne. Cieszę się, że ludzie nie 
mają barier w docieraniu do mnie – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski

Sławomir Kowalewski prezentuje mapę, 
na której od 15 lat nanosi zmiany w układzie 
komunikacyjnym miasta

Magdalena Grzywacz

Magdalena Grzywacz
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4-osobowa rodzina, na podłączeniu domu do 
sieci kanalizacji sanitarnej może oszczędzić do 
2 500 zł rocznie.

15 lat temu, w 2006 roku, w trakcie debaty 
kandydatów na urząd burmistrza Mławy, 
jeden z dziennikarzy akcentował mocno, że w 
centrum Mławy, na ul. Kościuszki nie ma ka-
nalizacji. Dziś sytuacja wygląda inaczej, blisko 
98 proc. miasta „za chwilę” będzie pokryta 
siecią kanalizacji sanitarnej. A jak wygląda 
kwestia dróg? Jak zmienił się układ komuni-
kacyjny miasta przez 15 lat?
W ciągu 15 lat Mława zmieniła się niesamo-
wicie. Podkreślam zawsze z satysfakcją, i tak 
uważam, że udział w tym mają przede wszys-
tkim mieszkańcy, a potem samorząd, burmistrz. 
Wspólnie zmieniamy nasze miasto i ono dziś 
jest zupełnie inne, niż było 15, 20 lat temu. Ile 
inwestycji przybywa każdego roku! To są drogi, 
obiekty kubaturowe, budynki budowane przez 
mieszkańców – jedno- i wielorodzinne. W 
odczuciu różnych osób, szczególnie tych, którzy 
nas odwiedzają, Mława jest miastem niezwyk-
le dynamicznym. Zmieniamy się na lepsze, 
rozwijamy. To powoduje też problemy – każdy 
remont, każda inwestycja, to uciążliwości dla 
mieszkańców. Modernizujemy te drogi, które 
się zużyły. Stosujemy gruntowe przebudowy, 
proponujemy mieszkańcom solidne moderni-
zacje, począwszy od podbudowy. Wiele dróg w 
naszym mieście pamięta lata 60., 70. Przez deka-
dy użytkowania te trakty zużyły się i porozpadały 
– są więc remonty. Ale są też inwestycje w 
postaci nowych dróg. Przede wszystkim buduje-
my je tam, gdzie stoją domy ludzi, którzy w 100 
procentach zdecydowali się przyłączyć do sieci. 
To jest dobra motywacja. Każdego roku na te 
realizacje przeznaczamy kilka milionów złotych. 
W kwestii dróg – ostatnimi czasy największym 
przedsięwzięciem jest Aleja Świętego Wojcie-
cha. To powód do zadowolenia, bo zewnętrzna 
obwodnica jest i była nam potrzebna. Musimy 
sobie radzić ze wzmożonym ruchem drogowym, 
bo jego intensywność jest w Mławie ogromna. 
Rdzennych mieszkańców – tych, którzy się w 
naszym mieście osiedlili i którzy tu żyją – jest 
około 31 000. Codziennie w mieście przebywają 
też ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy. Według 
szacunków komendanta policji, każdej doby jest 
nas w mieście od 35 do 38 tysięcy. 

Słyszałam, jak młody człowiek, student, 
mówił, że chce wrócić do Mławy, bo jest 
to miasto dobrze skrojone pod wieloma 
względami. Czy czuje pan, że udało się 
osiągnąć cel – stworzyć miasto, w którym lu-
dzie chcą mieszkać, które jest zrównoważone, 
po prostu miasto dla ludzi?
Cieszę się, że taką opinię wypowiedział młody, 
wykształcony człowiek, który uczy się w wielkim 
mieście, może też pracuje i z pewnością ma 

porównanie. Na pewno dokonał głębokiej, 
szczegółowej analizy. To miasto jest dobrze skro-
jone… rzeczywiście. My wspólnie tak je kroimy. 
Proszę zauważyć – działania burmistrza i władz 
Mławy, to jedno, ale mieszkańcy Mławy są bar-
dzo przedsiębiorczy, bardzo kreatywni. Rzadko 
się to spotyka. Nawet nasi sąsiedzi, mieszkańcy 
ościennych miast zauważają, że Mława jest 
wyjątkowa, tętni życiem. To widać na ulicach: 
zawsze elegancko ubrane kobiety, supernowo-
czesne samochody, wspaniałe domy, zadbane 
posesje. Ale ważny jest nie tylko wygląd, także 
oferta. Mamy żłobek, przedszkole, przyjazną sieć 
szkół – blisko osiedli. Mieszkania dla każdego 
– socjalne, komunalne, TBS-owskie, ale także 
bardzo bogatą, interesującą, stojącą na wysokim 
poziomie ofertę deweloperską. To są domy jed-
norodzinne, w zabudowie bliźniaczej i szerego-
wej, budynki wielorodzinne, tzw. bloki. I wszystko 
świetnie gra – mieszkania znajdują nabywców, 
bo kupują je mieszkańcy Mławy, ale także ci, 
którzy chcą się tu osiedlić, stwierdzając, że po 
co mają mieszkać kilkanaście, kilkadziesiąt kilo-
metrów od Mławy, kiedy to miasto jest świetnie 
skrojone, na miarę ich potrzeb. Ważną informa-
cją jest to, że przybywa nowych zakładów pracy, 
że przybywa coraz bardziej atrakcyjnych ofert 
pracy. Kolejne firmy przyjeżdżają do burmistrza 
na rozmowę i szukają miejsca do ulokowania 
swojej działalności. Idziemy do przodu.

Czas pandemii, to czas pracy zdalnej, z domu. 
Wielu ludzi pracujących w ten sposób szuka 
takiego miejsca do życia, gdzie mogliby 
świetnie spędzić czas po pracy. Czy uważa 
pan, że Mława ze swoją ofertą „po godzinach” 
nadąża za oczekiwaniami mieszkańców? 
Zapewne nie mamy propozycji dla wszystki-
ch, bo każdy ma jakieś inne ulubione zajęcie, 
hobby. Dla młodszych mamy kompleksową 
ofertę, ale modernizując bazę oświatową, 
kulturalną, sportową, chcemy stworzyć 
mieszkańcom więcej atrakcyjnych możliwości 
spędzenia czasu. Do tych instytucji są przypisa-
ni ludzie: dyrektorzy, pracownicy, instruktorzy, 
nauczyciele, trenerzy, wychowawcy, itd. Oni 
wszyscy robią, co mogą, a mogą dużo, aby 
zainteresować dzieci, młodzież, osoby dorosłe 
i seniorów różnoraką aktywnością. Zrobiliśmy 
niedawno inwentaryzację działań propono-
wanych przez miejskie jednostki – jest tego 
bardzo dużo. Do tego dochodzi oferta klubów i 
stowarzyszeń. Mnóstwo osób może realizować 
swoje pasje, uczestniczyć w zajęciach, rozwijać 
się. Jestem pełen podziwu dla organizatorów, 
którzy ciągle wnoszą coś dobrego do życia 
naszego miasta. Ich oferta: przyjdź do nas, 
zainteresuj się, mamy dla ciebie coś ciekawe-
go, sprawdza się. Mieszkańcy Mławy i całego 
powiatu mają szeroką paletę działań, z któ-
rych chętnie korzystają. Planujemy zmiany, 
które się przełożą na jeszcze bardziej ciekawą 

Sławomir Kowalewski w budynku Pałacu 
Ślubów w trakcie jego remontu

Burmistrz w stroju z epoki przyjmuje 
mieszkańców podczas Nocy Muzeów w 
ratuszu w 2018 roku. Magistrat zwiedziło 
wówczas do północy ponad 1000 osób

Burmistrz Mławy wielokrotnie spotykał się 
z Ireną Szewińską. Tu – na przyjęciu z okazji 
Urodzin Cesarza w ambasadzie Japonii

Każdego roku setki przedszkolaków 
odwiedzają burmistrza Mławy w jego 
gabinecie

Magdalena Grzywacz Mateusz Przybyszewski

Archiwum prywatne Krzysztof Napierski

ofertą. Wspominałem już o tym. Słucham 
mieszkańców, ustalam priorytety działań i 
planuję wszystko tak, aby jak najefektywniej 
zarządzać miastem.

John Kennedy zwrócił się kiedyś do Ameryka-
nów z propozycją, aby przestali zadawać 
pytanie, co państwo może zrobić dla nich, 
tylko zastanowili się, co sami mogą zrobić dla 
swojego kraju. Czy mławianie odnajdują się w 
sytuacji dynamicznych zmian, jakie występują 
w mieście, np. w zakresie przedsiębiorczości? 
Zmienia się struktura miasta, coraz więcej 
osób robi zakupy w centrach handlo-
wych, pustoszeje centrum. Czy mławianie 
wykorzystują jego potencjał?
Od kilku lat mamy takie obserwacje. Powodem 
jest rozwój, a symptomy te są charakterystycz-
ne dla całego świata. Tak się dzieje. Jestem 
przekonany, znając mieszkańców Mławy, że 
coś wymyślą i wkrótce centrum także będzie 
tętniło życiem. To może być coś, co nas zaskoczy 
i sprawi, że inicjatorzy będą zarabiać pieniądze, 
a odbiorcy oferty będą zadowoleni, wręcz 
szczęśliwi. Mamy zmienny klimat i trudno zimą 
spędzać czas pod parasolami, ale to nie wyczer-
puje możliwości. Jestem zachwycony urbanistą 
Janem Gehlem. Przeczytałem i posiadam wiele 
jego książek, często wracam do ich lektury. 
Ten człowiek od 1964 roku zaczął zmieniać 
Kopenhagę (tam też jest dość surowy klimat). 
Zaprojektował zupełnie nowe miasto, przyjazne 
dla mieszkańców. Gdyby przyjechał do Mławy, z 
pewnością dostrzegłby, że wiele zmian jeszcze 
przed nami, ale na pewno dostrzegłby także to, 
co już zrobiliśmy. Z troską i miłością podchodzi-
my do naszego miasta. Ono jest nasze, kochane, 
nawet gdy może niedoskonałe. Zauważyłem, 
że wraca powiedzenie z mojego dzieciństwa 
„Mława to sława”, być może dlatego, że wie-
lokrotnie je przywołuję. Zauważam, że powie-
dzenie jest żywe i nośne, zarówno wśród moich 
rówieśników i osób starszych, jak również wśród 
dzieci. To było przesympatyczne, kiedy chłopcy 
grający w piłkę nożną w Mławiance, powiedzieli 
do mnie: „Proszę pana, bo Mława to sława”. Tak 
powinniśmy do tego podchodzić. Będąc am-
bitnymi, nie możemy się zadawalać tylko tym, 
co już udało się nam osiągnąć – musimy iść na 
przód.

Mija 15 lat, odkąd został pan burmistrzem 
Mławy. Można powiedzieć, że najpiękniejsze 
lata życia poświęcił pan miastu. Mówi pan, że 
zna mieszkańców od urodzenia. Czuje się pan 
cząstką tej społeczności. Ale czy mieszkańcy 
podzielają pana opinię? Czy będąc burmistr-
zem, udało się panu utrzymać relację sąsiada?
Jestem czwartą kadencję burmistrzem Mławy 
i uważam, że wynik wyborczy i wygrywanie wy-

borów od 2010 roku w pierwszej turze, to dowód 
ogromnego zaufania. A zaufanie mieszkańców 
wybitnie mnie mobilizuje. Codziennie chodzę 
ze świadomością tego, że ludzie powierzyli mi 
kierowanie miastem, takiemu człowiekowi jak ja, 
który nigdy wcześniej – 15 lat wstecz – nie myślał, 
że coś takiego może się zdarzyć. Mam wrażenie, 
że oprócz tego, że mija czas, nic się nie zmieniło. 
Ja jestem sobą, normalnym człowiekiem, 
świadomym tego, jakie są problemy w naszym 
mieście i mającym pomysł, aby w dialogu te 
problemy rozwiązywać. Mieszkam tam, gdzie 
mieszkałem, mam tych samych sąsiadów. 
Zatrzymują się, rozmawiają ze mną, nawet jeśli 
mają jakieś uwagi, to w sposób życzliwy mówią 
mi o tym, podpowiadają rozwiązania. Ta relacja, 
rozmowa, dialog z mieszkańcami są dla mnie 
bardzo cenne. Cieszę się, że ludzie nie mają 
barier w docieraniu do mnie. Coraz więcej osób 
prosi, żebym oddał im śluby. Być może dlate-
go, że daję przy tym dożywotnią gwarancję 
(śmiech). Coś w tym jest. Poznają mnie na ulicy 
nawet przedszkolaki, obojętnie czy idę w garni-
turze, czy jestem ubrany na sportowo w jeansy, 
kurtkę i czapkę wełnianą, poznają mnie – a to 
bardzo ważne, bo jestem tu dla nich. Rozma-
wiamy w różnych okolicznościach i różnych 
sytuacjach. Spotykam się z wieloma dowodami 
sympatii – to uśmiech, przyjazny gest, ale także 
spotykam się z głosami krytycznymi, nawet z 
hejtem. Wolność słowa ma dla mnie olbrzymią 
wartość, niech ludzie korzystają z możliwości 
swobodnej wypowiedzi. To domena demokracji 
– wypowiadajmy swoje myśli, rozmawiajmy.

Ilu ma pan przyjaciół na facebooku?
Ponad 4 400 osób obserwuje mnie i kontaktuje 
się ze mną przez facebook. To głównie miesz-
kańcy Mławy i ludzie związani z naszym mia-
stem. Tych osób z tygodnia na tydzień przybywa 
i to jest bardzo sympatyczne. Składamy sobie 
życzenia, coś sobie podpowiadamy. Kontaktuje-
my się na bieżąco – przekazujemy informacje o 
tym, co dzieje się w mieście także za pośrednic-
twem facebookowego profilu naszego miasta 
M Miasto Mława – zachęcam do polubienia go. 
Jestem wdzięczny za wszelkie formy kontak-
tu, za ogromną życzliwość, ale też za krytykę. 
To ważne, bo przekonuje mnie, że jestem dla 
mieszkańców kimś ważnym, osobą godną zaufa-
nia. Szanowni Państwo – Wy jesteście dla mnie 
jeszcze ważniejsi. Czasem podejmuję trudne 
decyzje, które spotykają się z różnym przyjęciem, 
ale nawet wówczas – mam wrażenie – dajecie 
mnie i sobie czas na sprawdzenie drogi, którą 
Wam zaproponowałem. Zapewniam – propozy-
cje są przemyślane i dokładnie przeanalizowane. 
Dziękuję Wam za zaufanie. 

A ja dziękuję za rozmowę.
Magdalena Grzywacz
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W niedzielę 30 stycznia 2022 r. – o ile 
sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje 
planów – Mława zagra z całą Polską (i 
nie tylko) podczas 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta edycja 
będzie poświęcona okulistyce dziecięcej 
– zebrane pieniądze posłużą zapewnie-
niu najwyższych standardów diagnos-
tyki i leczenia wzroku u dzieci. 
O działaniach mławskiego sztabu 
rozmawiamy z jego szefem – Zastępcą 
Burmistrza Miasta Mława Szymonem 
Zejerem.

KRZYSZTOF NAPIERSKI: Skąd pomysł, 
żeby sztab 30. Finału Wielkiej Orkies-
try Świątecznej Pomocy utworzyć przy 
Urzędzie Miasta Mława, a nie – tak jak 
podczas poprzednich edycji – przy I 
Liceum Ogólnokształcącym?
SZYMON ZEJER: W styczniu 2021 
roku orkiestra w Mławie nie zagrała 
i sztab w ogóle nie został zawiązany. 
W ostatnich miesiącach tego roku 
śledziliśmy sytuację i obserwowaliśmy, 
czy sztab przyszłorocznego finału 
zostanie zawiązany przy I Liceum 
Ogólnokształcącym. Dostaliśmy 
informację, że tak się nie stanie, w związku 
z czym pan burmistrz Sławomir Kowa-
lewski podjął decyzję, że zawiążemy sztab 
przy Urzędzie Miasta Mława. Na pew-
no decyzję ułatwiło mu to, że w latach 
wcześniejszych ja byłem członkiem sztabu 
– a przy 25. finale, jeszcze jako nauczyciel 
w I Liceum Ogólnokształcącym, jego 
szefem – i zdecydowaliśmy, że ten sztab 
zawiążemy. Dopełniliśmy wszystkich 
formalności i sztab już funkcjonuje.

Jak Pańskie wcześniejsze doświadczenia 
z koordynowaniem działań sztabu 
orkiestry w Mławie przekładają się na 
pracę w tym roku? Jest dużo łatwiej, 
sprawniej?
Dużo łatwiej. Znam już całą tę 
metodologię zgłoszeniową i wiem, co 
krok po kroku trzeba zrobić – nie muszę 
się tego wszystkiego od nowa uczyć. To 
doświadczenie bardzo mi pomaga. Jest 
też duży odzew społeczny – mamy wiele 
osób, które chcą pomóc. Pomagają m.in. 
pani radna Zofia Kazimierska, która jest 
opiekunką Młodzieżowej Rady Miasta 
Mława i pani Agnieszka Danilewicz – 
opiekunka samorządu uczniowskiego w 
Zespole Szkół nr 3, osoba bardzo ciepła 
i otwarta, która bardzo mi pomaga jeśli 
chodzi o organizację wewnętrzną sztabu; 
także dyrektorzy naszych jednostek: pani 
Edyta Suszek z Miejskiego Domu Kultury 

i Krzysztof Butryn z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. To osoby najbardziej 
zaangażowane. No i oczywiście sztabowcy, 
którzy tworzą tę społeczność – tych osób 
jest najwięcej, bo już na ten moment 
[rozmawiamy 29 listopada 2021 r. – przyp. 
KN] mamy ponad 190 wolontariuszy. Trzy-
dzieścioro z nich wraz z osobami towarzy-
szącymi będzie kwestowało z puszkami 
fundacji, pozostali będą współpracowali 
przy organizacji wydarzenia, które planuje-
my na 30 stycznia 2022 r.

No właśnie – à propos wydarzenia 30 
stycznia: czego możemy się spodziewać 
w Mławie tym razem?
Jak zawsze mnóstwa atrakcji. Od go-
dziny 6:00 nasi wolontariusze z osoba-
mi towarzyszącymi będą wychodzić w 
miasto – już dziś wiadomo, że będzie to 
ponad sto osób, które będą kwestowały 
z puszkami. Na godzinę 11:00 planujemy 
morsowanie w zbiorniku przy ul. Krajewo. 
Nasz współorganizator, jakim jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z dyrektorem 
Krzysztofem Butrynem, zabezpieczy nam 
tę imprezę. Zapraszamy wszystkich, którzy 
morsują, którzy uprawiają ten ekstremal-
ny sport, do tego, aby przyjść na Krajewo. 
„Bilet wstępu” to datek do puszki, nie 
mniej niż 10 zł, a po morsowaniu jest 
przewidziany poczęstunek w postaci 
gorącej kiełbaski i ciepłej herbaty. Od 12:00 
planujemy główne wydarzenie 30. finału 
na Mławskiej Hali Sportowej – nie jak 
dotychczas w hali widowiskowo-sportowej 
I LO. Zaczniemy od inscenizacji wypadku 
samochodowego i pokazu ratownictwa 
medycznego w wykonaniu druhów Ocho-
tniczej Straży Pożarnej przy ul. Padlewskie-
go w Mławie, a następnie zapraszamy na 
koncerty i licytacje w samej hali. Będą 
też dmuchańce dla dzieci, malowanie 
twarzy, sklepiki, fotolustro i wiele innych 
ciekawych stoisk. Cały sztab pracuje nad 
tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej 
i aby zachęcić mieszkańców do przyjścia 
na Mławską Halę Sportową. Z bardzo 
ciekawą inicjatywą wyszedł Klub Pływacki 
Płetwal Mława, który o godzinie 14:00 pla-
nuje zorganizować na pływalni miejskiej 
zawody sztafetowe. Podobne wydarzenie 
klub przygotował pod egidą innego niż 
mławski sztabu podczas poprzedniej 
edycji WOŚP i było to bardzo ciekawe, w 
tym roku chcemy więc to powtórzyć. Cały 
czas zbieramy też gadżety na licytację i w 
związku z tym zachęcam mieszkańców, 
aby przynosili do Miejskiego Domu Kultury 
wszystkie rzeczy, które chcą przekazać na 
licytacje – mam jednak ogromną prośbę, 

aby przynosić rzeczy czyste i w dobrym 
stanie technicznym pozwalającym na 
dalsze użytkowanie. 

A co udało Wam się do tej pory pozyskać 
na ten cel? Są jakieś perełki?
Taką perełką jest koszulka reprezentan-
ta Polski w piłce nożnej Przemysława 
Płachety z autografem. Był to tak 
naprawdę pierwszy gadżet, jaki udało 
nam się pozyskać. Narzeczona Przemka 
– Aleksandra Łoboda – jest mieszkanką 
Mławy. Nawiązałem z nią kontakt jako 
szef sztabu i w ten sposób udało się tę 
koszulkę zdobyć. Pracujemy nad pozyska-
niem kolejnych gadżetów. Patronem 
medialnym naszego wydarzenia jest Radio 
7 – największa rozgłośnia na północnym 
Mazowszu – które obiecało nam przekazać 
ciekawą rzecz. Nie chcę teraz zdradzać, co 
to będzie – to na razie tajemnica – powiem 
tylko, że w przyszłym roku Radio 7 będzie 
obchodziło dziesięciolecie swojego istnie-
nia, w związku z czym jest przewidziany 
dość wartościowy gadżet na licytację. 
Myślę też, że tak jak w latach poprzednich 
będą marcepanowe serca, różnego rodza-
ju usługi, na przykład kosmetyczne lub 
fryzjerskie. Wszystko będzie wymienione 
na stronie facebookowej Sztab 30 Finału 
WOŚP w Mławie, zachęcam więc wszys-
tkich, którzy są zainteresowani naszym 
finałem i licytacjami, do tego, aby śledzić 
ten profil.

Jak w tej edycji będzie wyglądało 
światełko do nieba? Ostatnio zrezygno-
wano z hucznych fajerwerków na rzecz 
również efektownych lightsticków. Czy 
tym razem także sztab zadba o to, aby 
było pięknie, ale bez zbędnego hałasu?
W trakcie 25. finału, którego byłem organi-
zatorem i szefem sztabu, jeszcze mieliśmy 
fajerwerki, w kolejnych finałach już od 
tego pomysłu odeszliśmy i były lightsticki, 
czyli patyczki, które po złamaniu dawały 
światło. Od tego jednak też planujemy 
odejść ze względu na ekologię, bo po tych 
lightstickach zostawały odpady. Myślimy 
o różnych alternatywnych rozwiązaniach. 
W tym momencie nie chcę zdradzać, nad 
czym pracujemy, ale na pewno nie będzie 
to ani głośne, ani nieekologiczne, lecz 
bardzo efektowne. Mamy jeszcze trochę 
czasu, podczas którego konsultujemy i 
testujemy te nasze pomysły i analizuje-
my, czy one się przyjmą i czy właśnie tak 
to zorganizujemy. Na pewno nie będą 
to wcześniejsze rozwiązania, o których 
mówiłem, bo i zwierzęta, i ekologia leżą 
nam na sercu i chcemy od tego odejść.

MARIA SAMSELSKA

ADAM STARUS

ADAM RADZKI
Warto pomagać. Jest wiele osób, które lubią 
pomagać innym, spełniają się w tym i to 
jest bardzo dobra rzecz. WOŚP to też dobra 
sprawa dla uczniów w szkole, ponieważ 
mogą zdobyć dzięki temu punkty. Dają też 
w ten sposób dowód poszanowania innych 
osób. Pomaganie ludziom jest super.

Uważam, że warto pomagać. Angażując 
się w akcje takie jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, możemy uratować 
komuś życie i zdrowie. Poza tym przecież 
też sami nie wiemy, kiedy znajdziemy się w 
potrzebie i będziemy potrzebować podob-
nej pomocy.

Warto pomagać wszystkim, którzy 
potrzebują tej pomocy, ponieważ każdy 
powinien mieć równe szanse na wszystkich 
płaszczyznach życia, zarówno tych zawo-
dowych, jak i tych dotyczących innych sfer. 
Świadczy to też o naszej kulturze, o naszym 
wychowaniu i wielu innych aspektach.

CZY WARTO POMAGAĆ? NA TAK POSTAWIONE PYTANIE 
ODPOWIADAJĄ WOLONTARIUSZE MŁAWSKIEGO 30. FINAŁU 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
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Lipy, graby, klony, głóg, jarząb – ogółem 96 drzew oraz 986 
krzewów (m. in. forsycje, tawuły, berberysy), a także 197 róż 
gatunku Rote Hanover posadziliśmy w tym roku w przestrze-
ni miejskiej. Kolejnych 1000 drzew rozdaliśmy mieszkańcom 
Mławy z okazji Światowego Dnia Ziemi. 

Nowe nasadzenia pojawiły się więc na prywatnych działkach 
i przy różnych budynkach użyteczności publicznej – szkołach, 
przedszkolach, urzędach. Na zlecenie miasta wykonano je także 
przy ulicach: Mariackiej, Smolarnia, Napoleońskiej, Granicznej, 
Kowalczyka, Grzebskiego, Kryszkiewicza, przy Al. Św. Wojcie-
cha oraz na terenie bazy MOSiR, w parku miejskim i na skwe-
rach. Urządziliśmy trawniki przy głównym ciągu Alei Świętego 
Wojciecha oraz przy ulicach: Płockiej, Banku Miast, Bursztyno-
wej i Szmaragdowej. W mieście posadziliśmy 91 715 kwiatów – 
44 405 wiosennych, 44 620 – letnich oraz 2690 – jesiennych.
W sąsiedztwie stacji uzdatniania wody (ul. Padlewskiego) praw-
dopodobnie wiosną 2022 roku zostanie posadzonych 150 drzew i 
50 krzewów liściastych, natomiast przy ul. Leszczyńskiego (oko-
lica Alei Świętego Wojciecha) – 18 drzew i 1053 krzewy liściaste. 
Powstaną w ten sposób malownicze przestrzenie rekreacyjne, 
dzięki którym zadbamy o poprawę jakości powietrza w mieście. 
Szacunkowy koszt realizacji tego zadania wynosi 400 000 zł. 
Miasto pozyskało na ten cel dotację Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł, w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021. Planujemy, aby parki były dostępne dla 
mieszkańców w połowie przyszłego roku.

MG

Sadzimy 
drzewa 
i kwiaty, 
tworzymy 
parki W KWIETNIU ROZDALIŚMY MIESZKAŃCOM 

MŁAWY 1000 SADZONEK DRZEW RÓŻNYCH 
GATUNKÓW

Koncerty, 
licytacje, 
pokazy i… 
morsowanie!

SZEFEM SZTABU 
WOŚP W MŁAWIE 
JEST SZYMON 
ZEJER

KOSZULKĘ PRZEMYSŁAWA PŁACHETY PRZEKAZAŁA 
NARZECZONA PIŁKARZA ALEKSANDRA ŁOBODA

Magdalena Grzywacz
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Nasze miasto uplasowało się na 43. miejscu w przy-
gotowanym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu Rankingu Finanso-
wym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Mła-
wa była oceniana w kategorii gmin miejskich.

Do oceny kondycji finansowej wybrano 7 wskaźników:
- Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
- Relacja nadwyżki operacyjnej dla dochodów ogółem, 
- Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem,
- Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wyna-
grodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – 
bez poręczeń,
- Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
- Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w 
dochodach bieżących.
Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki 
samorządu terytorialnego objętej badaniem. 
Dodatkowo w rankingu umieszczono obliczoną zmien-
ną – dystans – stanowiącą różnicę wartości wskaźnika 
danej gminy względem wartości wskaźnika lidera. Dla 
Mławy dystans ten wyniósł 29 proc. W pierwszej setce 
rankingu znalazły się także sąsiednie miasta Płońsk (47. 
miejsce) i Ciechanów (90. miejsce). 
Dla porównania – w Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w Polsce 2018 nasze miasto zajęło 58. 
miejsce. 

KAROLINA BYTNER

Mława pnie się w górę

Środki czystości 
za 7 tysięcy

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski 
przekazał na ręce Kierownik Schroniska Mar-Kot 
w Miączynie Dużym Agnieszki Boguckiej środki 
czystości i higieny osobistej pozyskane podczas 
zbiórki przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Mława 
i jednostkach podległych. To cenna pomoc dla 
przebywających w placówce bezdomnych z terenu 
miasta.

Decyzję o przeprowadzeniu takiej zbiórki podjął pod-
czas poświęconego aktualnej sytuacji bezdomnych 
posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego w Mławie 27 września 2021 r. burmistrz 
Sławomir Kowalewski. W zbiórkę zaangażowali się 
pracownicy Urzędu Miasta Mława, Dzienny Dom 
Senior +, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ście-
ków „WOD-KAN”, Zespoły Placówek Oświatowych 
nr 1, 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowe nr 2, 3 i 6. Łącznie 
udało się zebrać pokaźną ilość produktów, o łącznej 
wartości 7065,50 zł (w tym m.in. 92 kilogramy prosz-
ku do prania, 75 maszynek do golenia, 207 tubek 
pasty do zębów, 133 szczoteczki do zębów, 538 kostek 
mydła, 120 opakowań mydła w płynie, 173 butelki 
żelu pod prysznic, 105 opakowań papieru toaletowe-
go, 207 butelek szamponu i 45 gąbek kąpielowych). 
Dary mieszkańców dla bezdomnych przetransporto-
wali do schroniska w Miączynie Dużym pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
zbiórkę!

KN, AF

Szlak ten będzie służył promocji 
walorów przyrodniczych, edukacji 
historycznej regionu, a także rozwo-
jowi turystyki w rejonie północnego 
Mazowsza.
Sygnatariuszami porozumienia są: 
Miasto Mława oraz gminy Iłowo-
-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydło-

wo i Wieczfnia Kościelna. Planujemy 
rozpocząć wyznaczanie szlaku wio-
sną 2022 roku. Oprócz szlakowska-
zów i tablic informacyjnych, które 
staną w pobliżu atrakcyjnych miejsc 
(m.in. jeziorko Krajewo, Mauzoleum 
Żołnierzy Września, zalew Ruda) i 
będą znaczyły całą trasę, w planach 

jest również przygotowanie aplikacji 
mobilnej na smartfony, w której za-
warte zostaną ciekawe informacje o 
miejscach w pobliżu i na szlaku. Dla 
miłośników tradycyjnej turystyki po-
wstanie mapa w wersji papierowej.

MG

Szlakiem 
turystycznym 

po północnym 
Mazowszu

Na sesji Rady Miasta Mława została podjęta 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego, na podstawie 
którego Miasto Mława wspólnie z gminami: 
Iłowo-Osada, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo oraz 
Lipowiec Kościelny stworzy pieszy szlak tury-
styczny o długości około 70 kilometrów. 

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZEBIEGU SZLAKU ROZPOCZĘŁY 
SIĘ NA POCZĄTKU 2021 ROKU I TRWAŁY DO PAŹDZIERNIKA

Magdalena Grzywacz

Na początku października odbyły się w szkołach wybory do 
Młodzieżowej Rady Miasta Mława, podczas których wybranych 
zostało 23 radnych – uczniów mławskich szkół, przedstawicieli 
dzieci i młodzieży. 

RADNYMI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MŁAWA NA 
DWULETNIĄ KADENCJĘ ZOSTALI: 

 Okręg nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w 
Mławie:  
Igor Forczewski, Olaf Kołodziński
 Okręg nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

w Mławie: 
Julia Zalewska
 Okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Os-

taszewskiego w Mławie: Jakub Jaworski, Kornelia Sinkiewicz
 Okręg nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w 

Mławie: Julia Piłkowska, Oliwa Rudnicka
 Okręg nr 5 - Szkoła Podstawowej nr 6 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie: Zuzanna 
Bergolc, Kacper Witek
 Okręg nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Mora-

wskiej w Mławie: Oliwia Ćwiklińska – Sekretarz Młodzieżowej 
Rady Miasta Mława, Anna Pawłowska, Piotr Wiśniewski

 Okręg nr 8 - Społeczna Szkoła Podstawowa  „Wyspianum”: 
Juliusz Fabisiak – Członek Komisji Rewizyjnej
 Okręg nr 9 - Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie: 

Izabela Mielczarska
 Okręg nr 11 - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Ma-

cieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie: Tomasz Murawski 
– Skarbnik Młodzieżowej Rady Miasta Mława
 Okręg nr 12 - I Liceum Ogólnokształcące im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Mławie: Zuzanna Olszak – 
Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Mława, Adam 
Powązka – Członek Komisji Rewizyjnej
 Okręg nr 14 - Zespół Szkół nr 2: Hubert Gawlikowski, Natalia 

Samson
 Okręg nr 15 - Zespół Szkół nr 3: Kacper Kubiński – 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Mława, Adam Tobol-
ski– Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Mława
 Okręg nr 16 - Zespół Szkół nr 4: Weronika Cieślińska – Członek 

Komisji Rewizyjnej, Arkadiusz Nowacki

Gratulujemy nowo wybranym radnym Młodzieżowej Rady Miasta 
Mława!

AGNIESZKA PUZIO-DĘBSKA

MŁODZI SAMORZĄDOWCY WYBRANI
MŁODZI RADNI ZWIEDZILI OPINOGÓRĘ
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ŁAWKI I KOSZE
W 2021 roku w Mławie przybyło 40 
nowych ławek, które zostały ustawio-
ne na zieleńcach, przy przystankach 
(m.in. ul. PCK, przy bazie MOSiR, na 
skwerze Zygmunta Wiśniewskiego, 
przy estradzie i przy tężni w par-
kach, nad Seraczem (ul. Kopernika), 
przy przystanku MKM przy ul. ks. 
M.M. Kolbego). Zakupiono także 52 
nowe kosze uliczne oraz 50 wkładów 
do koszy. Uzupełniły one te, które 
zostały zniszczone przez wandali. 
Każdego roku zniszczenia ławek, 
stojaków na rowery, koszy i lamp 
ulicznych kosztują samorząd Mławy 
dziesiątki tysięcy złotych.  

Przypominamy, że już od trzech lat 
mieszkańcy Mławy mogą korzystać 
z Systemu Powiadamiania SMS 
Miasta Mława. Osoby, które zamówią 
bezpłatną usługę, będą otrzymywały 
na swój telefon komórkowy powia-
domienia o terminach płatności oraz 
zaległościach w podatkach lokalnych 
i opłatach za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, informacje o 
wydarzeniach kulturalnych oraz inne 
wiadomości istotne dla mieszkańców 
miasta.
Mławian zainteresowanych otrzymy-
waniem takich powiadomień na tele-
fon prosimy o składanie formularzy 
zgody na otrzymywanie informacji z 
Systemu Powiadamiania SMS Miasta 
Mława. Wypełniony druk można 
przynieść osobiście do kancelarii 
Urzędu Miasta Mława, przesłać pocz-
tą za potwierdzeniem odbioru (adres: 
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława) 
lub za pomocą elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicznej 
e-PUAP. Formularze można pobrać 
z kancelarii ratusza lub ze strony 
internetowej: http://bip.mlawa.pl/
artykul/system-powiadamiania-sms-
-miasta-mlawa.
Uprawnieni do korzystania z usługi 
i otrzymywania informacji w postaci 
bezpłatnych wiadomości SMS są: 
mieszkańcy Mławy, podatnicy opłaca-
jący podatki lokalne za nieruchomo-
ści położone na terenie Mławy oraz 
osoby wpłacające opłatę za odbiór 
odpadów komunalnych z terenu 
miasta. Aby aktywować usługę, na-
leży złoży w Urzędzie Miasta Mława 
prawidłowo wypełniony formularz 
rejestracyjny, który stanowi jedno-
cześnie zgodę na otrzymywanie infor-
macji. Zarejestrowana osoba może w 
dowolnym momencie całkowicie lub 
częściowo zrezygnować z korzysta-
nia z Systemu Powiadamiania SMS 
Miasta Mława poprzez wypełnienie 
formularza zmiany/wyrejestrowania.

KN, PS

O racie podatku 
i miejskiej imprezie 
przypomni Ci SMS

Wszystkich szukających czworonożnych przyjaciół zachęcamy do adopcji 
zwierząt. Sympatyczne czworonogi można często znaleźć we współpracują-
cej z Miastem Mława Przychodni Weterynaryjnej M-WET.
Zwierzęta prezentujemy na stronie internetowej www.mlawa.pl, w zakładce 
„Dla mieszkańca” („Zaadoptuj zwierzaka – galeria”). W sprawie ich adopcji 
można się kontaktować z Przychodnią Weterynaryjną M-WET przy ul. Ryn-
kowej 18 w Mławie (tel.: 23 655 03 80). Zachęcamy do przygarnięcia czworo-
nożnego przyjaciela, który z pewnością stanie się wspaniałym towarzyszem 
życia!

KN

Zachęcamy do adopcji zwierząt

INFORMACJE O ZWIERZĘTACH DO ADOPCJI PUBLIKUJEMY 
NA STRONIE WWW.MLAWA.PL

M-WET

Wiele gospodarstw domowych nadal 
korzysta z pieców na paliwo stałe. Pale-
nie w nich nie jest łatwe i trzeba się go 
nauczyć. Prawidłowe spalanie to nie tyl-
ko oszczędności, ale także ograniczenie 
nawet o 80% emisji dymu do atmosfery. 

W sobotnie przedpołudnie 25 września w par-
ku miejskim w Mławie mieszkańcy naszego 
miasta mieli okazję wziąć udział w proekolo-
gicznym spotkaniu, celem którego było przy-
bliżenie wszystkim zainteresowanym sposobu 
poprawnego palenia paliwem stałym w pie-
cach. Prowadzący pokaz wyjaśnił, jak eko-
nomicznie palić węglem i drewnem, tak aby 
opał zapalał się stopniowo oraz nie generował 
drażniącego, gęstego dymu. Wyjaśnił, dla-
czego metoda rozpalania „od góry” przynosi 
wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. 
Zaprezentował dwa identyczne piece, spośród 
których jeden został rozpalony prawidłowo 
metodą „od góry”, drugi w sposób nieprawi-
dłowy metodą „od dołu”. Mieszkańcy mogli 
zobaczyć i porównać, jak ogromne znaczenie 
ma to, jak rozpalamy w naszych piecach. 
Dodatkowo prelegent odpowiadał na wszelkie 
pytania zainteresowanych oraz dawał prak-
tyczne wskazówki. Uczulał również, że odpady 
to nie opał, a ich spalenie – oprócz tego, że 
jest surowo zabronione – emituje szkodliwe 
substancje do powietrza, którym wspólnie 
oddychamy.
Pokaz palenia nie był jedyną atrakcją. Dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie 
przedstawiali instruktaż udzielania pierwszej 
pomocy osobie, która została poszkodowana 
w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Ponadto 
bezpłatnie użyczali czujniki tlenku węgla, 
aby w swoich domach można było skutecznie 
chronić się przed „cichym zabójcą”, jakim jest 
czad. Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim 
niestety zatrucia tlenkiem węgla. Zachęcamy 
do instalowania czujników.
Dodatkowo nie lada atrakcją dla najmłod-
szych była możliwość obejrzenia wozu bojo-
wego. Każdy mógł przez chwilę poczuć się jak 
prawdziwy strażak.
Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Mława 
udzielali informacji oraz zachęcali do skorzy-
stania z programu „Czyste Powietrze”. Przy-
pominamy, że program ma na celu poprawę 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez wymianę źródła 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

UP

Jak prawidłowo palić 
w piecu
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Do kiedy uiszczamy 
PODATKI I INNE 

OPŁATY
Przypominamy mieszkańcom o terminach 

płatności podatków i opłat lokalnych w 2022 roku. 
Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi za miesiąc poprzedni

DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
- podatki od nieruchomości i leśny od osób pra-

wnych (w przypadku podatku od nieruchomości od 
osób prawnych za styczeń – do 31 stycznia)

DO 15 LUTEGO 2022
- I rata podatku od środków transportowych

DO 15 MARCA 2022
- I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób 
fizycznych (w przypadku, gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 
w terminie do 15 marca roku podatkowego) oraz 

podatku rolnego od osób prawnych

DO 31 MARCA 2022
- roczna opłata od posiadania psów (w przypadku 

powstania obowiązku jej zapłacenia po tej dacie, w 
terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku)

DO 16 MAJA 2022
- II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fi-
zycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

DO 15 WRZEŚNIA 2022
- III rata podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od 
osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób 

prawnych
- II rata podatku od środków transportowych

DO 15 LISTOPADA 2022
- IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od 
osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób 

prawnych

Aby uniknąć naliczania odsetek, pamiętajmy o 
terminach uiszczania opłat z tytułu dzierżawy oraz 
opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogo-

wym, określonych w umowach zawartych 
z właścicielem danej działki. 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW: podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 

łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od 
środków transportowych i opłat za gospodarowanie 

odpadami prosimy dokonywać na indywidualne 
konta bankowe.

OPŁATY: od posiadania psów, za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

z tytułu dzierżawy i za umieszczenie urządzenia w 
pasie drogowym, dokonujemy na konto Urzędu 

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).

1 % podatku za 2020 rok. Prawie 118 tys. zł trafiło do mławskich organizacji
972,7 mln – tyle w 2021 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2020 r. To o ponad 65 mln 
zł więcej niż rok wcześniej, padł więc kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1 proc. z deklaracji PIT. Wsparcie przekazało 15,33 mln poda-
tników, a przeciętna kwota na rzecz OPP wyniosła 63 zł. 117 898,64 zł – tyle w 2021 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku 
publicznego. To o 6 046,33 zł mniej niż przed rokiem (123 945 zł). Warto wesprzeć nasze organizacje w kolejnym rozliczeniu.

W 2021 roku Burmistrz Miasta 
Mława podpisał z mławskimi 
organizacjami pozarządowymi 
56 umów i przekazał środki na 
realizację zadań publicznych.

Możliwość przekazania środków 
przedstawicielom organizacji 
pozarządowych działających 
na terenie Mławy umożliwia 
ustawa o pożytku publicznym i o 
wolontariacie. W tym roku orga-
nizacje wydatkowały 462 600 zł. 
Organizacje dodatkowo wspar-
te zostały kwotą 245 976 zł w 
ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  
dla Miasta Mława.
Dzieci oraz młodzież uczestni-
czyły w zajęciach sportowych 
i skorzystały z różnych form 
wypoczynku proponowanych 
przez kluby sportowe: Miejski 
Klub Sportowy „Mławianka 
Mława”, KS „Zawkrze Mława”, 
KS „Akademia Piłkarska Nazar”, 
Klub Pływacki „Płetwal Mława”, 
KS „Marlin Mława”, Mławskie 
Centrum Sportów, Klub Sporto-
wy POWER Basket, Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy. Naj-
większe dofinansowanie na swoje 
działania w 2021 roku otrzymały 
Miejski Klub Sportowy „Mła-

wianka Mława” – 240 000 zł 
oraz Klub Sportowy „Zawkrze 
Mława” – 182 500 zł. 
Organizacje zrealizowały wiele 
ciekawych inicjatyw kultural-
nych. Najważniejsze z nich to 
publikacje: „Almanach 2020”, 
„Mławska kultura w latach 
1999–2020” (Związek Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej); „Mława 
w latach 1945 - 1957. Życie poli-
tyczne, kulturalne i społeczne” 
(Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Mławskiej); „140 lat Mławskiej 
Straży Pożarnej” (Ochotnicza 
Straż Pożarna w Mławie), „Od-
krywamy ślady historii Mławian 
– Zofia Orlicka – sanitariuszka 
z powstania warszawskiego”, 

„Miejsca historyczne Mławy oraz 
patroni mławskich ulic – bohate-
rowie znani i nieznani” (Stowa-
rzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Ludności Cywilnej 
Mława). Powstały też folder 
oraz film „Historia przedwojen-
nej Mławy – kultura i obyczaje 
mieszkańców w prezentacji GRH 
LC Mława”. Korzystając z dofi-
nansowania miasta Towarzystwo 
Miłośników Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej  zorganizowało IX 
edycję Konkursu Plastycznego 
im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej 
oraz koncerty na estradzie par-
kowej im. Tekli Bądarzewskiej.

AGNIESZKA PUZIO-DĘBSKA,
MAGDALENA GRZYWACZ

708 576 ZŁ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W zakresie zdrowia publicznego bur-
mistrz podpisał 17 umów na realizację 
profilaktycznych zadań na łączną kwotę 
245 976 zł. Wszystkie inicjatywy były 
prowadzone pod hasłem „Spójrz trzeźwo! 
Mława jest piękna!”, a dzięki dofinanso-
waniu z programu profilaktyki nie pobie-
rano opłat od uczestników.

Ponadto Miasto Mława w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Mława przeprowa-
dziło szereg działań m.in.: przeprowadzono 
„Diagnozę zagrożeń społecznych w środowi-
sku szkolnym ze szczególnym uwzględnie-
niem czynników chroniących i czynników 
ryzyka oraz zagrożeń związanych  
z używaniem substancji psychotropowych, 
środków zastępczych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych”, zrealizowano program 
profilaktyczny „Cukierki”, warsztaty profilak-
tyczne pt. „Smak życia, czyli debata o dopala-
czach”, warsztaty profilaktyczne pt. „Zmie-
rzaj zawsze do celu!”, program „Zwyciężaj 
w drodze do celu” (Mindfulness), program 
„Niewidzialne Rany”.
Miejski Dom Kultury w Mławie zrealizował  
program profilaktyczny przeciwdziałają-
cy uzależnieniu od narkotyków pod nazwą 
„Recepta na długowieczność”. Ze środków 
profilaktycznych MDK w listopadzie został 
zorganizowany Ogólnopolski Festiwal Muzyki 

Młodzieżowej ROCKOWANIA 2021 – imprezę 
o charakterze prewencyjnym z kampanią de-
dykowaną przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla 
Miasta Mława uruchomiono od listopada 
specjalistyczną pomoc dla indywidualnych 
mieszkańców oraz rodzin borykających się 
z problemem przemocy w rodzinie i/lub 
problemami uzależnienia, innymi problema-
mi (np. wychowawczymi). Z porad można 
skorzystać w poniedziałki i czwartki od godz. 
16.00 do 18.00 przy ul. Padlewskiego 13, pok.  
nr 5, tel. 23 654 36 34. 
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych 
porad psychologa lub prawnika. Prosimy 
wcześniej umówić spotkanie: telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer: 23 654 56 38 wew. 
410/412; osobiście, w siedzibie Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Mława  przy ul. 18 Stycznia 4/25; bezpośred-
nio u psychologa lub prawnika.
Psycholog dyżuruje dwa razy w tygodniu, 
we wtorki –  od godz. 16.00 do godz. 18.00 
w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (wejście od 
strony plebanii Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski) oraz w czwartki – od godz. 16.00 do 
godz. 18.00 w lokalu przy ul. Padlewskiego 
13 (wejście: pierwsze drzwi od strony Straży 
Miejskiej). 
Dyżury prawnika odbywają się we wtorki – 
od godz. 14.30 do godz. 16.30 w lokalu przy 
ul. Mariackiej 20 (wejście od strony plebanii 

Parafii Matki Bożej Królowej Polski) oraz w 
środy – od godz. 15.00 do godz. 17.00 w lokalu 
przy ul. Padlewskiego 13 (wejście: pierwsze 
drzwi od strony Straży Miejskiej). 
Organizujemy ciekawe formy spędzania cza-
su wolnego bez nałogów i używek. Spotkajmy 
się na zajęciach z aerobiku, które odbywają 
się trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, 
środy, piątki w godz. 17.00-18.00 (dla dojrza-
łych osób) oraz od 18.00 do 19.00 (dla młod-
szych osób). Zainteresowana/y może wybrać 
tylko jeden dzień. Zajęcia są prowadzone 
w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (wejście od 
strony plebanii Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski). Zainteresowanym polecamy także 
zajęcia z instruktorem jogi, które odbywają 
się dwa razy w tygodniu – w każdy wtorek i 
czwartek od godz. 18.30 do 20.00 (wejście od 
strony plebanii Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski).
W lokalu przy ul. Mariackiej 20 ma swoją 
siedzibę Stowarzyszenie Rodzin Abstynenc-
kich „Droga”. Zapraszamy na spotkania z 
członkami stowarzyszenia oraz specjali-
stami w każdą niedzielę od godz. 16.00. W 
innych dniach tygodnia – po telefonicznym 
umówieniu spotkania (tel. 511 318 056). Do 
dyspozycji mieszkańców są także członkowie 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, którzy dyżurują co dwa 
tygodnie (w drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca) od godz. 16.15 do godz. 18.00 przy 
ul. Padlewskiego 13 (wejście: pierwsze drzwi 
od strony Straży Miejskiej).

Aerobik… a może joga?

ELIZA ŚLEDZIŃSKA, MAGDALENA STASZEWSKA
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WSZYSCY CZEKAJĄ
na ten koncert

Czego możemy się 
spodziewać podczas Koncer-
tu Noworocznego 4 lutego 
2022 roku? Kto wystąpi dla 
mławian i jaki repertuar za-
prezentuje?
Na pewno możemy się 
spodziewać wspaniałych, wy-
sokiej klasy artystów. Będziemy 
gościć Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskie-
go, który już niejednokrotnie 
mogliśmy w Mławie podziwiać, 
przy czym dotychczas w dość 
okrojonym repertuarze utwo-
rów patriotycznych. Bardzo się 
cieszymy, że zespół zgodził się 

W piątek 4 lutego w hali widowiskowo-sportowej I Liceum Ogólnokształcącego 
w Mławie Koncert Noworoczny A.D. 2022. Kogo usłyszymy tym razem? O wyda-
rzeniu rozmawiamy z jego organizatorką – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Mławie Edytą Suszek.

– Mam nadzieję, że w tym roku 
pandemia nie pokrzyżuje nam 
planów – mówi Edyta Suszek

do nas przyjechać, ponieważ 
– jak już mławianie wiedzą – 
zarówno instrumentaliści, jak i 
tancerze oraz soliści prezentują 
naprawdę wysoki poziom 
muzyczny. Szczegóły odnośnie 
do repertuaru i konferansjerki 
będziemy jeszcze dogrywać, 
gdyż do wydarzenia zostało 
trochę czasu.

Jak dotychczasowe Koncerty 
Noworoczne były odbierane 
przez mławską publiczność? 
Cieszyły się dużym powodze-
niem?
Te koncerty cieszą się bardzo 
dużą popularnością. Jest to 
impreza masowa – przycho-
dzi bardzo dużo osób, hala 
sportowa jest wypełniona 

po brzegi. Wszyscy czekają z 
niecierpliwością na ten kon-
cert. Mam nadzieję, że w tym 
roku pandemia nie pokrzyżuje 
nam planów, co w tej chwili tak 
naprawdę jest bardzo trudno 
stwierdzić. Wciąż tu i ówdzie 
słyszymy o zachorowaniach; 
odwoływane są spektakle, 
ponieważ aktorzy chorują. 
Trzymajmy kciuki, żeby wszys-
tko odbyło się jak najlepiej, 
ale proszę mieszkańców o 
cierpliwość i wyrozumiałość, 
ponieważ wszyscy boimy się 
tego, co przyniesie nam nieda-
leka przyszłość.

A skąd w ogóle pomysł orga-
nizowania w Mławie takich 
wydarzeń? Dlaczego akurat 

Koncert Noworoczny?
Nie pamiętam dokładnej daty 
pierwszego Koncertu No-
worocznego – gdy zostałam 
dyrektorem, już te koncerty 
się odbywały. Organizowanie 
co roku takich koncertów 
jest pomysłem burmistrza 
Sławomira Kowalewskie-
go – jest to człowiek, który 
dla mieszkańców zrobiłby 
wszystko i gdy po pierwszym 
koncercie zauważył takie 
zainteresowanie, zdecydował o 
kontynuowaniu tej inicjatywy i 
co roku dba o to, żeby Koncert 
Noworoczny się odbył.

ROZMAWIAŁ 
KRZYSZTOF NAPIERSKI
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Co oznacza łaciński napis pod dachem ratusza? Czym 
zachwycał się w Mławie Bolesław Prus? Co wspól-
nego mają bóstwo z mławskiego muzeum i Święta 
Trójca? Co kiedyś mieściło się w budynku obecnego 
Pałacu Ślubów? Wszystkiego tego dowiesz się dzięki 
nowym tabliczkom informacyjnym, jakie umieścili-
śmy na ścianach mławskich zabytków.
Tabliczki informacyjne – z nazwą zabytku, rokiem 
jego wybudowania i kodem QR odsyłającym do strony 
internetowej Miasta Mława z bardziej szczegółowymi 
informacjami na temat obiektu – umieściliśmy na 
frontowych ścianach ratusza, siedziby Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej, siedziby Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz Pałacu Ślubów. Na montaż tabliczek Miasto 
Mława uzyskało zgodę Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.
Zachęcamy do spaceru po centrum miasta, obejrzenia 
tabliczek i wspólnego odkrywania tajemnic Mławy! 
Tabliczki na kolejnych budynkach – już w 2022 roku.

KN

MONTAŻ TABLICZKI 
INFORMACYJNEJ NA 
ŚCIANIE MŁAWSKIEGO 
RATUSZA

Odkryj 
tajemnice 
mławskich 
zabytków

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Najpiękniejsze 
kartki wybrane

Rozstrzygnęliśmy tegoroczną edycję konkursu pla-
stycznego „Świąteczna kartka od Burmistrza”. Spośród 
253 zgłoszonych prac, jury wybrało 8 najpiękniejszych 

– zostały one wydrukowane i będą rozesłane wraz z 
życzeniami burmistrza i przewodniczącego rady miasta 

do rożnych osób oraz instytucji współpracujących i 
zaprzyjaźnionych z Miastem Mława. Przyznano także 20 
wyróżnień. Pełna lista laureatów opublikowana jest na 

www.mlawa.pl. Wszystkim gratulujemy!
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1. PRACA MAI SPYRY

2. PRACA KONSTANTEGO BUDZICHOWSKIEGO

3. PRACA MAKSA PODLASKIEGO

4. PRACA ROZALII TOMIŁY

5. PRACA SANDRY ŚWIRCZ

6. PRACA KAROLINY SZELUGI

7. PRACA NATALII SOBOTKI

8. PRACA FILIPA KWIATKOWSKIEGO


