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Podsumowujemy tegoroczne inwestycje          

Przekazanie sprzętu odbyło się w ratuszu
Fot. Krzysztof Napierski

Memoriał 
Grzegorza 

Morawskiego 

Rozgrywany w formule pucharowej turniej 
odbędzie się 21-22 października w Mławskiej 
Hali Sportowej. Rywalizować będą cztery 
drużyny:  NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, Grot 
Budowlani Łódź, Polskie Przetwory Pałac Byd-
goszcz oraz E.Leclerc Moya Radomki Radom. 
Patronem medialnym wydarzenia jest Telewi-
zja Polsat, która na kanale Polsat Sport będzie 

transmitować spotkania. 
Turniej jest poświęcony pamięci Grzegorza 
Morawskiego – zmarłego w 2020 r. prezesa 
Klubu Sportowego Zawkrze Mława, członka 
Rady Sportu Miasta Mława oraz Mławskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, zasłu-
żonego działacza sportowego i społecznego, 
kibica i pasjonata siatkówki. W 2017 roku zo-

stał odznaczony przez burmistrza Sławomira 
Kowalewskiego medalem „Zasłużony 
dla Miasta Mława”. Rok wcześniej, podczas 
Gali Sportu 2016 roku, otrzymał tytuł „Pasjonat 
Sportu”.  
Bilety na wydarzenie są dostępne w kasie 
Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 

KSM
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 Nowy sprzęt 
 dla naszych strażaków
Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Mławie – przy ul. Padlewskiego i przy 
ul. Piekiełko – mogą już korzystać z nowego 
sprzętu zakupionego ze środków Miasta Mława. 
Oficjalnego przekazania dokonał Sławomir 
Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława i Prezes 
Zarządu Miejskiego OSP w Mławie.

Jednostka z siedzibą przy ul. Padlewskiego ubie-
gała się o dofinansowanie zakupu sprzętu 
w związku ze szkoleniem kandydatów na stra-
żaków ratowników. Nie udało jej się pozyskać 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku 
z czym zwrócili się o pomoc do Burmistrza Miasta 
Mława. Ten uznał wsparcie finansowe jednostki 
za zasadne, w związku z czym radni miejscy prze-
znaczyli w budżecie Miasta Mława środki 
w wysokości 20 000 zł na ten cel.  
30 września burmistrz Sławomir Kowalewski ofi-
cjalnie przekazał druhom – z prezesem Tomaszem 
Maciejewskim na czele – sprzęt, w którym znalazły 
się ubrania specjalne FHR 008, kominiarki, hełmy 
z latarkami, buty specjalne, rękawice specjalne 
i ubrania koszarowe. 
Tego samego dnia zakupione wcześniej 
dla jednostki z siedzibą przy ul. Piekiełko trzy 
ubrania koszarowe odebrał jej prezes Kazimierz 
Smoliński. Wszystkim strażakom życzymy, 
aby z otrzymanego sprzętu musieli korzystać 
jak najrzadziej.

Krzysztof Napierski

INWESTUJEMY 
w energooszczędne 
oświetlenie

Blisko 40 lamp hybry-
dowych i 265 nowych 
opraw ledowych 
na naszych ulicach. 
W październiku realizu-
jemy kolejne inwestycje, 
które pozwolą na wyge-
nerowanie oszczędności 
związanych z oświetle-
niem miasta.

Uliczne lampy solarno-wiatrowe, w sumie 39 sztuk, 
staną na ulicach: Lazurowej, Dworcowej, Bronisła-
wa Malinowskiego i Jana Kochanowskiego. 
Nie wymagają one zakupu energii i są samowy-
starczalne. Montaż jest realizowany w ramach 
dwóch projektów: o wartości 444 338 zł (ulice 
Lazurowa i Dworcowa) i 248 829 zł (ulice Mali-
nowskiego i Kochanowskiego). Drugie zadanie 
dofinansowane jest ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 
Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Kwota 
dofinansowania to 97 000 zł.  
Z kolei na czterech ulicach wymieniamy energo-
chłonne oświetlenie sodowe na energooszczędne 
LED. Nowe oprawy – 265 sztuk – pojawią się 
na ulicach Działdowskiej, Hm. Szczęsnej-Le-
siowskiej, Abpa Nowowiejskiego oraz na Alei 

Marszałkowskiej (tutaj prace już się zakończyły). 
Dodatkowo na Działdowskiej wymienionych 
zostanie 50 słupów. Koszt realizacji to 641 478 zł. 
Pozyskaliśmy na ten cel środki z funduszu Polski 
Ład w wysokości  571 930 zł. Biorąc pod uwagę 
względnie niewielki wkład miasta i zapowiadany 
wzrost kosztu energii, ta inwestycja zwróci 
się w ciągu kilku miesięcy.  
We wrześniu zakończyliśmy wymianę oświetlenia 
w parku miejskim. Funkcjonujących tam wcześniej 
110 żarówek sodowych również zostało zastą-
pionych nowymi, energooszczędnymi typu LED. 
Dzięki temu pobór energii w parku zmniejszy 
się dwukrotnie. 
W najbliższym czasie planujemy wymianę oświe-
tlenia na ulicach: Żwirki, Targowej i Handlowej.

W parku zmieniono 
żarówki w ponad 100 lampach

Fot. Urszula Adamczyk

Fot. Szymon Zejer 

Aleja Marszałkowska 
jest już oświetlona lampami LED

Turniej Siatkówki Kobiet pod patronatem Burmistrza Miasta 
Mława i Prezesa Polskiej Ligi Siatkówki to dwudniowa 
impreza organizowana już po raz drugi przez Miasto Mława, 
Polską Ligę Siatkówki i Klub Sportowy Zawkrze Mława. 

Urszula Adamczyk
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Sprintem po MŁAWIE
60 000 ZŁ OD MIASTA PARTNERSKIEGO 
Viernheim – niemieckie miasto partnerskie Mła-
wy – przekazało nam kolejną pomoc finansową 
dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. W środę 
28 września 2022 r. na konto miasta wpłynęło 
59 908,62 zł. Będziemy mogli je przeznaczyć 
na pomoc humanitarną uchodźcom wojennym 
przebywającym w Mławie i żołnierzom walczą-
cym na froncie. To już piąty przelew od naszych 
niemieckich przyjaciół na wsparcie Ukraińców. 
W sumie niemieckie miasto ofiarowało nam 
421 528,84 zł. Serdecznie dziękujemy! KN

MŁAWIANIE W RASEINIAI 
Delegacja Miasta Mława gościła w naszym 
mieście partnerskim Raseiniai na Litwie, gdzie 
w sobotę 17 września wzięła udział w festiwalu 

Jesienny Ogród Społeczności. Oprócz mławian 
w festiwalu wzięły udział delegacje z miast 
Lubartów (Polska), Kekava (Łotwa), Tapla County 
(Estonia) i Volodymyr (Ukraina). Mławę repre-
zentowali zastępca burmistrza Szymon Zejer 
oraz radni miejscy Arkadiusz Dłubisz, Mariusz 
Dziubiński i Janusz Wojnarowski. KN

BURMISTRZ MŁAWY W RADZIE ROZWOJU 
OBSZARU GOSPODARCZEGO 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego. Celem nowego gremium jest 
wyznaczanie kierunków rozwoju gospodar-
czego regionu i poprawa otoczenia biznesu. 
Radę tworzą przedstawiciele przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz rad 

dialogu społecznego. Przewodniczącym został 
Krzysztof Kamiński - prezes zarządu Alnea Sp. z o.o., 
wiceprzewodniczącym Burmistrz Miasta Mława 
Sławomir Kowalewski, a sekretarzem Ewa 
Jabłońska reprezentująca Urząd Gminy i Miasta 
w Żurominie. UA

BIEGAJ W MŁAWIE 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
w każdą sobotę o 9.00 na stadion, na bezpłatne 
treningi biegowe. Zajęcia są przeznaczone 
dla osób pełnoletnich, bez względu na poziom 
zaawansowania. Poprowadzi je dwójka 
trenerów: Krzysztof Koziatek oraz Sebastian 
Kwieciński. UA

SPRZEDAŻ USKOM-u. JEST ANALIZA
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Mława prze-
analizowała sprawę sprzedaży USKOM-u. Więcej 
na ten temat w kolejnym numerze „Informatora 
Miejskiego”. KSM

100 LAT PANI FRANCISZKI 
– Praca, praca i jeszcze raz praca. Jeśli jest praca, 
jest wszystko – odpowiedziała zapytana przez 
Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowa-
lewskiego o receptę na długie życie Franciszka 
Józefa Łoskot – mławianka, która 28 września 
świętowała 100. rocznicę urodzin. 
Burmistrz i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mławie Marzena Lipińska wręczyli jubilatce 
kwiaty i pamiątkowy dyplom. Życzymy zdrowia 
i wiele radości! KN
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Dotychczas Miasto Mława przyjmowało od Powiatu Mławskie-
go zadanie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
w obrębie granic miasta. Jego koszty były pokrywane 
ze środków finansowych powiatu, przekazywanych miastu 
na podstawie zawieranych porozumień. Zadanie to, obejmujące 
nie tylko zimowe, ale całoroczne utrzymanie dróg – w tym 
m.in.uzupełnianie ubytków nawierzchni, sprzątanie, dbanie 
o tereny zielone – realizowały spółki: w znacznej mierze Mław-
skie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o., 
a w mniejszym zakresie – Agrosan Sp. z o.o.
W związku z tym, że wspomniane spółki muszą realizować 
wiele zadań własnych i Miasto Mława nie widzi możliwości 
dalszego zajmowania się wspomnianym zadaniem Powiatu 
Mławskiego, Burmistrz Miasta Mława wystosował do Starosty 

Mławskiego pismo, w którym podziękował mu za dotychcza-
sową współpracę w zakresie bieżącego utrzymania dróg po-
wiatowych. „Natomiast w roku następnym 2023 Miasto Mława 
nie będzie w stanie realizować zadań związanych z drogami 
powiatowymi, z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe 
i organizacyjne” – napisał burmistrz Sławomir Kowalewski.
Przypomnijmy, że status dróg powiatowych mają na terenie 
Mławy ulice: Napoleońska, Nowa, Szpitalna, Padlewskiego, 
Nowowiejska, Graniczna, Kościuszki, Sienkiewicza, Szreńska, 
Podmiejska, Powstańców Styczniowychi odcinek Płockiej 
między skrzyżowaniem okrężnym z Powstańców Styczniowych 
i Grzebskiego a dawną drogą krajową nr 7. W 2023 r. ich bieżą-
cym utrzymaniem będzie się zajmował Powiat Mławski.

Krzysztof Napierski

Miasto Mława rezygnuje z realizowanego 
przez nie dotychczas, powierzonego przez 
Powiat Mławski zadania bieżącego utrzyma-
nia dróg powiatowych znajdujących 
się w granicach administracyjnych miasta.

Rezygnujemy z bieżącego i zimowego
utrzymania dróg powiatowych

ŚRODKI
NA ZAKUP

WĘGLA

W związku z niewystarczającymi możliwościami finansowymi Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Mławie związanymi z zakupem węgla 
na sezon grzewczy 2022/2023, radni miejscy, żeby zapewnić ciągłość 
dostaw ciepła, byli zmuszeni przyjąć uchwałę w sprawie udzielenia spółce 
poręczenia długoterminowego kredytu bankowego.

Poręczenie zostało udzielone do łącznej kwoty 6 700 000 zł. W związku 
z podwyżkami cen węgla, możliwości finansowe spółki związane z jego 
zakupem na nadchodzącą zimę są daleko niewystarczające. Przedsiębior-
stwo, starając się sprostać wymogom prawnym dotyczącym obowiązkowych 
zapasów paliwa kupiło do tej pory 1200 ton miału węglowego po cenie 1900 
zł netto. Spółka z własnych środków sfinansowała zakup 600 ton węgla, 
ale nie posiadała już środków na spłatę zobowiązań za pozostałe 600 ton 
oraz na prowadzenie bieżącej działalności, stąd konieczność zaciągnięcia 
kredytu.  

KSM

W ramach inwestycji powstanie klatka schodo-
wa i nadbudowane będzie poddasze użytkowe 
z dwuspadowym dachem. W wyniku rozbudowy 
przebudowany zostanie parter budynku, gdzie 
powstaną 4 lokale mieszkalne. Kolejne 4 będą 
na nadbudowanej kondygnacji.  
Według projektu budynek po przebudowie 
ma być utrzymany w obecnej stylistyce 
i nie straci swojego oryginalnego charakteru.
Projekt został zatwierdzony przez konserwatora 
zabytków. 
Miasto Mława otrzymało na realizowaną 
przez TBS inwestycję „Rozbudowa i nadbudowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Piłsudskiego 31” bezzwrotne dofinan-
sowanie w wysokości 85% wartości inwestycji 

z Banku Gospodarstwa Krajowego. Decyzją 
radnych miejskich, podczas sesji we wtorek 
20 września 2022 r. zostały one przekazane 
TBS-owi. 
W związku z tym, że jest już gotowa dokumen-
tacja inwestycji i udzielone zostało pozwolenie 
na jej budowę, będzie można ogłosić przetarg 
na jej wykonawcę. Przewidujemy, że inwestycja 
zostanie zakończona do końca 2024 roku, 
a rozliczona – na początku 2025. 
Całkowita wartość zadania została oszacowa-
na do kwoty brutto: 1 969 207 zł. Finansowe 
wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodar-
stwa Krajowego to 1 673 826 zł. 

Krzysztof Napierski, Lidia Gniadek

Piłsudskiego 31 
do gruntownego 
remontu

Miasto Mława i Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Mławie rozbudują budynek komunal-
ny przy ul. Piłsudskiego 31. Dodatkowo zostanie 
dobudowane jedno piętro, dzięki czemu będzie 
w nim dostępnych osiem lokali mieszkalnych.

Fot. Archiwum UM Mława

Fot. Krzysztof Napierski

W tym roku 
rezygnujemy 
z emisji obligacji 
komunalnych

Wśród zmian dokonanych w uchwale 
budżetowej i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Mława znalazły 
się te dotyczące rezygnacji z emisji 
obligacji komunalnych w 2022 roku. 
Wpisana pierwotnie z tego tytułu 
kwota 15 700 000 zł została pokryta 
z wolnych środków.

W 2022 r. Miasto Mława ponosi wydatki inwestycyj-
ne na łączną kwotę niemal 52 000 000 zł. Część 
z nich finansujemy ze środków zewnętrznych, 
a część – z własnych. Gdy planowaliśmy budżet 
na początku 2022 r., nadwyżka z lat ubiegłych 
nie wystarczała na pokrycie planowanych wydat-
ków inwestycyjnych, w związku z czym Rada Miasta 
Mława podjęła decyzję o emisji obligacji komunal-
nych na kwotę 15 700 000 zł. Niedawno jednak, 
po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 
ubiegły, okazało się, że miasto może zrezygnować 
z emisji obligacji i kwotę 15 700 000 zł pokryć 

z wolnych środków. Taką właśnie propozycję przed-
stawił radnym Burmistrz Miasta Mława Sławomir Ko-
walewski. Radni poparli pomysł i zatwierdzili zmiany 
w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, w tym właśnie te dotyczące obligacji. 
Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce 
także w roku 2021. Wówczas planowano emisję 
obligacji komunalnych na kwotę 14 300 000 zł, 
jednak w toku realizacji budżetu również burmistrz 
zaproponował radzie rezygnację z obligacji i pokry-
cie ww. kwoty z wolnych środków.

Krzysztof Napierski
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zgodnie z opublikowanymi we wrześniu ostatecznymi wynikami Narodowego Spisu Powszechnego w Mławie w 2021 roku mieszkało 30 919 osób, w tym 14 718 mężczyzn i 16 201 
kobiet. Co ciekawe, najliczniejszą wiekowo grupą są w naszym mieście osoby urodzone w 1984 roku. 38. urodziny w tym roku świętuje 317 mławian i 285 mławianek.? CZY WIESZ, ŻE…

Radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej 
między Miastem Mława a francuskim Miastem Franconville. 
To ważny krok w kierunku przyszłego podpisania umowy partnerskiej.

Franconville jest położone we francuskim regionie Île-de-France, w departamencie 
Dolina Oise. W 2018 r. liczyło 37 010 mieszkańców, pod względem liczby ludności przy-
pomina więc Mławę. Oba miasta łączą także podobne inwestycje oraz wspólne miasto 
partnerskie – niemieckie Viernheim.
Współpraca Miasta Mława z Miastem Franconville rozpoczęła się w pierwszym 
kwartale 2022 r., gdy Mer Miasta Franconville Xavier Melki zaproponował Burmistrzo-
wi Miasta Mława Sławomirowi Kowalewskiemu nawiązanie współpracy partnerskiej, 
a następnie – po wybuchu wojny w Ukrainie – udzielenie pomocy humanitarnej 
uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Mławie. Delegacja z Franconville 
przyjechała do Mławy z wizytą, której głównym celem było przekazanie ww. pomocy, 
na przełomie maja i czerwca 2022 r. 
Współpraca partnerska będzie dotyczyła takich dziedzin działalności, jak: turystyka, 
miejscowa (lokalna) administracja publiczna, młodzież i problematyka młodzieżowa, 
sport, kultura i stosunki gospodarcze. Będzie się ona odbywała w ramach wspólnych 
możliwości i kompetencji obu miast, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego 
i francuskiego oraz zgodnie z postanowieniami porozumień i traktatów podpisanych 
przez oba kraje.
Umowa partnerska między Mławą a Franconville wpisuje się w ideę wspólnej Europy 
oraz działania na gruncie międzynarodowym podejmowane przez samorząd Mławy 
od wielu lat. W gronie miast partnerskich Mławy znalazły się już: Bartoszyce (Polska), 
Baranáin (Hiszpania), Kriva Palanka (Macedonia Północna), Moscufo (Włochy), Năsăud 
(Rumunia), Raseiniai (Litwa), Saverne (Francja), Viernheim (Niemcy) i Związek Gmin 
4C – gminy Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio i Cermigniani (Włochy).

Krzysztof Napierski

Franconville wkrótce będzie 
miastem partnerskim Mławy

Burmistrz Sławomir Kowalewski i mer Xavier Melki Fot. Archiwum UM Mława

Na sesji Rady Miasta Mława Burmistrz Sławomir Kowalewski przyznał miastom part-
nerskim – włoskiemu Moscufo i niemieckiemu Viernheim – medale Zasłużony 
dla Miasta Mława. Są one wyrazem wdzięczności społeczności naszego miasta 
za wielką przyjaźń i pomoc udzieloną uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym 
w Mławie.
Medale zostały symbolicznie wręczone podczas zorganizowanej w trakcie obrad wide-
okonferencji, fizycznie natomiast zostaną przekazane Moscufo i Viernheim wkrótce.  
Przypomnijmy, że bezinteresowne zbiórki funduszy organizowane przez mieszkańców 
obu miast sprawiły, że do budżetu Mławy wpłynęła kwota ogółem 381 231,81 złotych
(stan na 20 września 2022 r.). Środki te są wykorzystywane do zabezpieczenia potrzeb 
związanych z pobytem w Mławie ponad 2 000 uchodźców wojennych z Ukrainy. 

KN

Medale 
z Mławy 
dla dwóch 
miast

Kupiliśmy samochód na potrzeby urzędu

Już w 2021 roku w pierwotnym planie wydatków Urzędu 
Miasta Mława, w budżecie miasta przeznaczono 160 000 
zł na zakup samochodu, który byłby wykorzystywany 
przez pracowników ratusza do celów służbowych. 
Jak podkreśla burmistrz Sławomir Kowalewski, 
to inwestycja planowana od kilku lat. Do tej pory 
urzędnicy korzystali z prywatnych samochodów. Śladem 
większości samorządów, które mają do dyspozycji 
służbowe auta, zaplanowano kupno pojazdu. 

W dwukrotnie ogłaszanym przetargu nie wpłynęła żadna 
oferta. Rozesłano zapytania ofertowe do 7 potencjalnych 
dostawców. Najniższą cenę zaproponował autoryzowany 
dealer Toyoty. Ostatecznie miasto kupiło hybrydową To-
yotę Rav 4 za 159 467 zł. Dodatkowo 5 871 zł przeznaczy-
liśmy m.in. na zakup opon zimowych, zestawu pierwszej 
pomocy czy dodatkowego zestawu kluczy. Miasto nie ma 
w planach zatrudnienia kierowcy. 

KSM

WYPŁACAMY DODATEK WĘGLOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mławie od 29 września 2022 r. może 
przekazywać na konta mieszkańców 
miasta pieniądze z tytułu dodatku 
węglowego. Dzień wcześniej otrzymał 
na ten cel – łącznie ze środkami 
na obsługę zadania – 7 906 734 zł.

Jak informuje Dyrektor MOPS-u Dorota 
Kaczorek-Magdalińska, do 28 września 
2022 r. ośrodek przyjął 2590 wniosków 
o wypłatę dodatku węglowego, 1225 
z nich zostało już wprowadzonych 
do systemu, a rozpatrzone – 1033.  

Przypominamy, cały czas można składać 
wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
i dodatku z tytułu wykorzystywania nie-
których źródeł ciepła. Wnioski są przyj-
mowane w budynku przy ul. Padlewskie-
go 13 pok. nr 6 (budynek straży miejskiej, 
wejście od strony rzeki Seracz).
Dodatek dla gospodarstwa domowego 
wynosi: 
3 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe zasilany 
peletem drzewnym lub innym rodzajem 
biomasy, z wyłączeniem drewna kawał-
kowego;  

2 000 zł  – gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł olejowy; 
1 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym; 
500 złotych – gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG (nie chodzi tu o gaz 
ziemny).      

Krzysztof Napierski

Budowa chodnika to zadanie, które zostało wybrane do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekt zgłoszony 
przez burmistrzów Sławomira Kowalewskiego i Szymona Zejera 
dzięki głosom mieszkańców Mławy i Mazowsza zdobył drugie 
miejsce w podregionie ciechanowskim. Ulica Piłsudskiego jest 
fragmentem drogi wojewódzkiej 544, jednego z najbardziej 
ruchliwych traktów w naszym mieście. 
W chwili obecnej trwa wymiana nawierzchni tej drogi realizowana 
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gdy projekt był 
składany do BOM-u, pojawiła się ze strony Urzędu Marszałkow-
skiego deklaracja, że w przypadku wygranej, MZDW rozszerzy 
dokumentację remontu ulicy o budowę chodnika. Niestety, tak 
się nie stało i po interwencji zastępcy burmistrza Szymona Zejera, 

uzyskał on informację, że wykonanie tego zadania będzie mogło 
rozpocząć się dopiero w przyszłym roku. Wcześniej zostanie 
przygotowana dokumentacja projektowa. Jako powód czytamy 
w przesłanym piśmie, że „projekt został wybrany przez mieszkań-
ców w czerwcu, kiedy był już wybrany wykonawca remontu drogi 
i ustalony był zakres prac”.  
Przypomnijmy. Chodnik ma powstać po jednej stronie, na odcinku 
od Olsztyńskiej do ul. Granicznej, w miejscach, w których 
go obecnie nie ma. Będzie miał szerokość dwóch metrów, 
od strony jezdni zabezpieczony zostanie krawężnikiem. 
Koszt inwestycji oszacowano na 675 000 zł.

Urszula Adamczyk

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich budowę chodnika na ul. Piłsud-
skiego planuje dopiero w przyszłym roku – mimo wcześniejszych za-
powiedzi, że ta inwestycja będzie realizowana równolegle z trwającym 
właśnie remontem ulicy.

 
najpierw droga, 
potem chodnik

Fot. UA

Fot. Archiwum UM Mława

ENERGIA DLA MIASTA. 
Kilkakrotny 
wzrost cen!

W piątek 7 października otworzy-
liśmy oferty przetargu na dostawę 
energii elektrycznej dla Miasta 
Mława na lata 2023-2024. Wpły-
nęło ich 5. Najniższa z nich opiewa 
na 10 847 588 zł! Najwyższa 
na 15 600 900 zł. Gdy dwa lata 
temu rozstrzygaliśmy postępowa-
nie na lata 2021-2022, żadna 
nie przekroczyła 3 000 000 zł, 
a najniższa i wybrana przez miasto 
wyniosła 2 417 196 zł. Obecnie 
analizujemy otrzymane oferty.

UA

ULICA PIŁSUDSKIEGO:
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Dbamy o bezpieczeństwo na drogach 
ULICA OGRODOWA 

Przebudowę tej ulicy zakończyliśmy w marcu. W zakres prac weszło wykonanie drogi 
z kostki betonowej o szerokości od 5 do 6 m i długości 152 m wraz z jednostronnym 
chodnikiem, odwodnieniem oraz budową punktów świetlnych. 

Koszt: 973 214 zł. 

TAK BYŁO

TAK BYŁO

TAK BYŁO

TAK JEST

TAK JEST

TAK JEST

TAK JEST

ULICA WETMAŃSKIEGO 

Prace obejmowały budowę drogi 
z kostki betonowej oraz chodników 
po obu stronach jezdni, wszystko o długo-
ści ponad 350 metrów. Nowy trakt łączy 
ulice Górną i dr. Anny Dobrskiej. Teraz jest 
tam nie tylko bezpieczniej, ale też ładniej. 
W ramach inwestycji zbudowana została 
sieć kanalizacji deszczowej z przykanali-
kami i wpustami oraz przyłączami wodo-
ciągowymi. Pojawiło się oświetlenie drogi 
oraz nowe znaki. Inwestycja zakończona 
w maju. 

Koszt: 922 182 zł. 

PARKING PRZY ULICY WÓJTOSTWO 

W czerwcu zakończyliśmy budowę odcinka ciągu komunikacyjnego przed Rodzinnymi 
Ogródkami Działkowymi nad rzeką Seracz. Teren został utwardzony płytami ażurowy-
mi oraz kostką fazowaną. 

Koszt: 154 000 zł. 

ULICA CIECHANOWSKA  

Droga była przebudowywana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. W sumie prace 
objęły odcinek o długości ponad 930 metrów. Na części ulicy została położona 
nawierzchnia betonowa, na pozostałym fragmencie asfaltowa. Powstały na całej dłu-
gości obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa, punkty świetlne. 
Zbudowaliśmy nową zatokę parkingową. Budowa zakończyła się w sierpniu. 

Całość inwestycji to koszt 2 273 000 zł. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinanso-
wanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 752 169 zł. 

ULICE INSTALATORÓW I LG 
ELECTRONICS 

Prace na tych traktach wykonywane 
były w czerwcu. Na obu ulicach pojawiła 
się nowa nawierzchnia z masy bitumicz-
nej, wyregulowano również studzienki 
kanalizacyjne. Na ulicy Instalatorów 
remont objął odcinek od skrzyżowania 
ul. Działdowskiej do skrzyżowania 
z ul. LG Electronics, na ulicy LG Electro-
nics od skrzyżowania z ul. Instalatorów 
do bramy głównej LG – w sumie ponad 
500 m. 

ULICA GRZEBSKIEGO  

Remont drogi – na odcinku prawie 
500 m – rozpoczął się w lipcu, zakończył 
w sierpniu. W pierwszej kolejności po-
łamane i zniszczone krawężniki zostały 
zastąpione nowymi, ustawianymi wzdłuż 
ulicy – od ronda Wolności do ronda 
ks. Jana Popiełuszki. Drugim etapem 
prac było wylanie nowej nawierzchni 
– ułożone zostały dwie warstwy asfaltu 
wzmocnione siatką.

TAK JEST

TAK JEST

Koszt obu zadań wyniósł 
678 678 zł. 

Koszt inwestycji to 724 400 zł. 



ULICA WIEJSKA 

Na początku października sfinalizowaliśmy remont ulicy Wiejskiej  – trakt zmienił 
się nie do poznania.  Na całej długości – od Ale św. Wojciecha do ul. Sienkiewicza 
(ok. 150 m) i na całej szerokości ( 6 m) – została położona nawierzchnia z kostki 
betonowej nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt: 200 000 zł.
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ULICA KOŚCIELNA 

We wrześniu na całej długości ulicy – 340m – została położona nawierzchnia z betonu 
asfaltowego wzmocniona siatką. Po jednej stronie powstał chodnik – na odcinku 
od ul. Granicznej do Napoleońskiej po stronie prawej.

Koszt: 607 000 zł.

TAK BYŁO

TAK BYŁO

TAK JEST

TAK JEST

ULICA NARODOWYCH 
SIŁ ZBROJNYCH 

Modernizacja tej ulicy również zakończy-
ła się w pierwszym tygodniu październi-
ka. Szutrowa droga zamieniła 
się w betonową, ułożoną z kostki, 
z obustronnymi chodnikami. Prace 
tam potrwają do końca października. 
Zostały położone dodatkowe przyłącza 
wodociągowe i przykanaliki kanalizacji 
sanitarnej oraz deszczowej. 

ULICA 
LESZCZYŃSKIEGO 

Remont tej ulicy jest 
w toku. Jezdnia jest już 
w części wyłożona kostką 
betonową i ażurowymi 
płytami, chodniki i wjazdy 
do posesji – kostką beto-
nową. Inwestycja zakoń-
czy się w listopadzie. 

Jej koszt
to blisko 
650 000 zł. 

ALEJA ŚW. WOJCIECHA 
– III ETAP 

Ta inwestycja ruszy niedługo – jesteśmy 
na etapie wyboru wykonawcy. Trwają pro-
cedury związane z rozstrzygnięciem prze-
targu. Droga zostanie w całości zbudowana 
od nowa. Połączy ulicę Płocką z drogą kra-
jową nr 7. Inwestycja obejmie budowę jezdni 
o szerokości 7 m, chodników o szerokości 
2 m po obu jej stronach, ścieżki rowerowej 
o szerokości minimum 2 m po jednej stronie, 
odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa), 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
oświetlenia ulicznego oraz zjazdów na przy-
ległe nieruchomości. 

ULICA STUDZIENIEC 

Remont tej drogi rozpoczął się pod koniec 
czerwca i potrwa do listopada 2023 roku. 
Zamówienie obejmuje wykonanie 1,8 km 
drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 
5,5 m z dwumetrowymi chodnikami 
po obu stronach, budowę sieci: kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz 
przebudowę odcinków sieci wodociągowej 
z wymianą przyłączy wodociągowych 
i budową nowych przyłączy wodociągo-
wych i sanitarnych.
 
Wartość inwestycji to 9 800 000 zł 
– niemal dwukrotnie więcej, 
niż zakładał pierwotny kosztorys. 
3 000 000 zł stanowi dofinansowanie, 
jakie Urząd Miasta Mława zdobył z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego. 

TAK JESTTAK JEST

Koszt inwestycji to 217 300 zł. 

SUKCESYWNIE, W MIARĘ POSIADANYCH ŚRODKÓW, 
REMONTUJEMY ULICE NA TERENIE MIASTA

Szacowany koszt to ok. 30 000 000 zł. 
Na zadanie Miasto Mława pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 95% jego wartości. 
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? CZY WIESZ, ŻE…
do zimowego utrzymania miejskich dróg w Mławie w ubiegłym sezonie zużyto ponad 475 ton mieszanki soli drogowej. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe, które dba o bezpieczeństwo na gminnych drogach, ma w tej chwili zapasy soli pozwalające na uzyskanie 400 ton mieszanki. 
W ubiegłym roku tona soli kosztowała 280 zł. W tym roku MPDM kupiło 152 tony, w wyniku podwyżek cen, już po 519 zł. Obecnie cena rynkowa 
kształtuje się na poziomie 700-800 zł za tonę. 

Kanalizujemy 
miasto. 

To inwestycja 
za 27 000 000 zł!

Od 2017 roku wybudowaliśmy bli-
sko 35 km sieci kanalizacji sanitar-
nej w ramach inwestycji, na którą 
zdobyliśmy ponad 50-procento-
we dofinansowanie ze środków 
unijnych. Projekt zakłada budowę 
jeszcze 6 km. Prace nadal trwają. 

Celem tego zadania jest uporządko-
wanie gospodarki ściekowej 
na terenie Aglomeracji Mława 
i dostosowanie jej do wymogów 
prawa polskiego i unijnego przez 
podniesienie poziomu skanalizowa-
nia miasta do ok. 96%. W tym roku 
sieć powstała na odcinkach ulic: 
S. „Grota” Roweckiego, Baczyńskie-
go, Moniuszki, Batorego, Dworcowej, 
Ciasnej, Niecałej, Niskiej, Ceglanej, 
Gdyńskiej, Żuromińskiej, Podmiej-
skiej, Batalionów Chłopskich i Mali-
nowskiego. Obecnie trwają jeszcze 
prace na ulicach: Żuromińskiej, Gdyń-
skiej, Łącznej, Batorego i Grzybowej. 
Inwestycję planujemy sfinalizować 
do końca grudnia.  
Środki przeznaczone na budowę 
sieci w 2022 r. to 14,9 mln zł, z czego 
dofinansowanie to 6 256 612 zł. 
W latach 2017-2021 w ramach projek-
tu Miasto Mława wybudowało sieć 
w ulicach: Altera, Anyszki, Wetmań-
skiego, Cichej, Ciechanowskiej, 
Cmentarnej, Górnej, Podgórnej, 
Nowej, Jasnej, Pużaka, Kościuszki, 
Kryszkiewicza, Leszczyńskiego, 
Szwejkowskiego, Jasińskiego, Grud-
kowskiego, Malinowej, Ostaszewskie-
go, Piaskowej, Wiśniowej, Pogo-
rzelskiego, Poziomkowej, „Grota” 
Roweckiego, 20 Dywizji Piechoty WP, 
Łąkowej, Spokojnej, Karcza, Olesin, 
Ogrodowej, Olszynowej, Kruczej, 
Sadowej, Zabrody, Brukowej, Kra-
jewskiego, Nowowiejskiej, Browar-
nej, Okólnej, Piaskowej, Żabieniec, 
Brackiej, Kościelnej, Mickiewicza, 
Przyrynek, Kaplicznej, al. Piłsudskie-
go (część), i Rynkowej.
Przypomnijmy, że mieszkańcy 
domów zlokalizowanych przy 
wymienionych wyżej ulicach mają 
możliwość, ale także obowiązek 
przyłączać swoje budynki do nowo 
wybudowanej sieci.

Urszula Adamczyk

Wybieg dla psów 
już gotowy
Przy ul. Leszczyńskiego w Mławie powstał wy-
bieg dla psów. To specjalne urządzenia i zabaw-
ki, które pozwalają właścicielom czworonogów 
na aktywną zabawę ze swoimi pupilami. 
Wybieg zbudowano na niezagospodarowanym 
terenie pokrytym trawą. W ramach projektu 

powstało ogrodzenie w kształcie koła o średnicy 
ok. 25 m i zamontowano urządzenia sportowo-
-zabawowe dla psów: tunel do przejścia „domek”, 
tor z rurek, pojedynczą obręcz, dużą równoważ-
nię, mały szałas, wąską kładkę, potrójną platfor-
mę, płotek stały „kość”, obręcze do przeskoków, 
słupki do slalomu. Pojawiły się też ławki parko-
we, kosze na zwierzęce odchody, toaleta 
dla psa, wiata oraz wieszak na smycze. Łącz-
ny koszt wykonania wszystkich prac to blisko 
100 000 zł.

„Żółty zakątek” 
do dyspozycji mławian
Przy ul. Kopernika (od strony rzeki Seracz, między 
kościołem a skrzyżowaniem z ul. Żwirki) utworzyli-
śmy nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców. 
Z unikalnej wieloosobowej huśtawki chętnie korzy-
sta wiele osób – zarówno dzieci, jak i dorośli. 

Żółte ławki i posadzone obok rośliny zachęcają 
do odpoczynku.  
Naszą ideą było stworzenie w tym miejscu służą-
cego wypoczynkowi, rekreacji i zabawie, ale także 
cieszącego oko „żółtego zakątka” – w związku 
z czym wszystkie zaplanowane elementy infrastruk-
tury mają słoneczny kolor. Pod huśtawką została 
wysypana bezpieczna nawierzchnia z drobnego, 
miękkiego piasku. Obok stoją trzy ławki i stojak 
na rowery.

KSMFot. Archiwum UM Mława

Dwa nowe 
miejsca zieleni
Wiemy, jak ważne dla miesz-
kańców, ich samopoczucia 
i zdrowia, są zielone miejsca, 
w których można odpocząć 
i naładować baterie. 

Od kilku lat tworzymy przyuliczne 
skwery z ławeczkami i roślinno-
ścią. W tym roku na terenie miasta 
powstały dwa nowe parki. 
Przy ul. Padlewskiego, przy stacji 
uzdatniania wody, zostało posa-
dzonych 150 drzew liściastych 
i 50 krzewów liściastych, nato-
miast przy ul. Leszczyńskiego 
(okolica Alei Św.Wojciecha) – 18 
drzew liściastych i 1053 krzewów 
liściastych. Powstały w ten sposób 
malownicze przestrzenie rekreacyj-
ne, które już teraz cieszą oko. 
W pełnej krasie będziemy mogli 
je podziwiać już za kilka lat, 
gdy rośliny podrosną. Co ważne, 
inwestycja wpływa również na po-
prawę jakości powietrza w mieście.
Koszt realizacji obu zadań wyniósł 
393 748 tys. zł. Pozyskaliśmy 
na ten cel dotację od Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 161 
000 zł w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021 (zadanie: Poprawa jakości 
powietrza na terenie Miasta Mława 
poprzez utworzenie nowych obsza-
rów zieleni – etap I). 

KSM

A to wszystko w ramach zadania 
„Budowa i modernizacja ogólnodo-
stępnej infrastruktury kulturalnej 
dla mieszkańców Miasta Mława 
poprzez przebudowę, nadbudowę 
i rozbudowę Miejskiego Domu Kultu-
ry w Mławie oraz termomodernizację 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie”. Miasto Mława pozyskało 

20 000 000 zł dofinansowania 
z rządowego programu Polski Ład. 
Z własnego budżetu dokładamy 
na ten cel 9 000 000 zł. 
W ramach projektu mieszkańcy 
zyskają nowoczesne, rozbudowane 
kino i dodatkową przestrzeń domu 
kultury. Ten zakres prac powinien zo-
stać ukończony jeszcze w tym roku.  
W przyszłym wykonana będzie 

termomodernizacja Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej. Wykonawcą zadania 
jest konsorcjum firm „Włod-Bud-
-Dachy” z Ojrzenia oraz Przedsię-
biorstwo Instalacyjno-Sanitarne 
Paweł Woliński z Ciechanowa, które 
wcześniej remontowało m.in. budy-
nek Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Mławie.

Budowa kortów jest elementem zadania inwestycyjnego polegającego 
na rozbudowie bazy sportowej MOSiR-u i zwiększeniu dostępu do kultury fizycz-
nej poprzez ulepszenia infrastruktury. Powstaną dwa korty do gry deblowej. Pro-
jekt obejmuje także odwodnienie i kompleksowe wyposażenie, tj.: słupki i siatkę 
do gry w tenisa ziemnego, stanowiska dla sędziego oraz ławki. Całość ogrodzo-
na będzie panelami z siatek. Pozostawione będzie istniejące oświetlenie obiektu. 
Koszt inwestycji to 958 284 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Mława.

Urszula Adamczyk 

Budujemy korty tenisowe
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa budowa nowych kortów tenisowych. W ramach inwe-
stycji została rozebrana już stara, blisko 40-letnia nawierzchnia asfaltowa oraz ogrodzenie. Obecnie przygoto-
wywany jest grunt pod sztuczną trawę. Prace zakończą się w listopadzie.

Nowe piętro 
MDK-u

UA

Budynek na zdjęciu obok niczym 
nie przypomina starego kina. 
„Kosmos” został częściowo roze-
brany, a następnie zbudowany 
na nowo. Powstały już zaplecze 
kina oraz dodatkowe piętro, gdzie 
będą się mieścić sale zajęciowe 
Miejskiego Domu Kultury. Fot. MDKFot. MDK

KSM
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Ponad 50 żołnierzy z 5 MBOT złożyło 
w Mławie przysięgę wojskową. Uroczystość 
zorganizowana została na Starym Rynku 
17 września – tego dnia odbywały się 
również w naszym mieście obchody Dnia 
Sybiraka.

Przysięga nowych żołnierzy zakończyła 16-dnio-
we szkolenie 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. „Rój”. 
Jak podkreślił w swoim przemówieniu burmistrz 
Sławomir Kowalewski, to wyjątkowo ważne 
wydarzenie dla Mławy. – Jesteście w centrum 
miasta, które we wrześniu 1939 roku było 
zniszczone w 70 proc. – zwrócił się burmistrz 
do żołnierzy. – Miasta, które broniło się dzielnie 
przez 4 dni. A bronili go i naszej kochanej ojczy-

zny żołnierze polscy, żołnierze Armii Modlin. (…) 
Dziękuję, że możemy się spotkać, że możemy 
okazać Wam szacunek i wdzięczność, 
bo na to zasługujecie. 
Głos zabrał m.in. prezes mławskiego oddziału 
Związku Sybiraków Grzegorz Dzikowski, który 
przypomniał historię i losy zesłańców syberyj-
skich oraz ofiar agresji Związku Radzieckiego 
na II Rzeczpospolitą. 
Wojskową uroczystość zwieńczyła defilada 
żołnierzy ulicami Mławy. 
Dalsza część obchodów Dnia Sybiraka odbyła 
się tradycyjnie na cmentarzu parafialnym, gdzie 
pod pomnikiem Sybiraków złożono kwiaty oraz 
znicze. Odegrany został „Hymn Sybiraków” 
oraz odczytany Apel Pamięci, a asysta wojsko-
wa oddała salwę honorową dla upamiętnienia 
poległych.

KSM

Mławskie 
obchody 
Dnia Sybiraka 
i przysięga 
żołnierska

Fot. Wioletta Mikucińska

18 września na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyło się kilka wydarzeń: 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP Powiatu Mławskiego, 
Festiwal Smaków (w swoich 
stoiskach zaprezentowały 
się koła gospodyń wiejskich 
i mławscy działkowcy), Piknik 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej oraz trzy koncerty. Im-
preza przebiegała pod hasłem 
„Głos Narodów. Dziękujemy”.  
Była formą podziękowania 
dla wszystkich, którzy wspiera-
ją ogarniętą wojną Ukrainę 
i uchodźców z tego kraju. 

Reprezentanci trzech państw 
– Polski, Ukrainy i Niemiec 
spotkali się na jednej scenie, 
aby pokazać, że muzyka nie ma 
granic i potrafi łączyć w ważnej 
sprawie. Niemiecki zespół 
Holger Blaess & Friends 
z partnerskiego miasta Viern-
heim porwał publiczność nie 
tylko wykonaniami utworów 
zespołów Coldplay, Kings 
of Leon czy U2, ale również 
zaskarbił sobie jej przychylność 
entuzjazmem i otwartością. 
Świetnie zaprezentowała się 
również Mławska Orkiestra 
Dęta z repertuarem Maryli 

Rodowicz oraz aranżacjami 
znanych standardów muzyki 
filmowej. 
Na finał pojawił się długo 
wyczekiwany przez Ukraińców 
Igor Grohotsky. Muzyk nie tylko 
ujął za serce swoimi wykona-
niami ukraińskich pieśni, 
ale również pokusił 
się o przygotowanie dwóch 
utworów polskich artystów 
– Marka Grechuty i zespołu 
Lady Pank, co było dużym za-
skoczeniem i miłą niespodzian-
ką dla polskich widzów. 
Dziękujemy, że byliście z nami!

KSM, MDK

Głos Narodów. 
Dziękujemy!

Koła gospodyń 
uczestniczące 

w Festiwalu 
smaków

Igor Grohotsky

Fot. MDK

Fot. MDK

Burmistrz przypomniał obecnym genezę festiwalu i wyraził 
swoją wdzięczność wobec osób zaangażowanych w jego 
tworzenie. – Dziękuję wszystkim artystom, którzy przyjmu-
ją zaproszenia, począwszy od pierwszej edycji. Ale wiem, 
że już są zapisy na dwudziestą piątą – żartował. Dziękował 
współorganizatorom i darczyńcom, którzy przyczynili 
się do tego, że ten festiwal się odbywa. – Dzięki wam 
powiodło się coś wyjątkowego w naszym mieście, w naszym 
kraju, w tej części Europy, a nawet na świecie, bo rzeczywi-
ście za taki uchodzi nasz festiwal – podkreślał burmistrz. 
Tego wieczoru na scenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie odbyły się dwa 
koncerty. Jako pierwszy wystąpił Jan Ptaszyn Wróblewski 
Quartet. Jeden z najważniejszych i najbardziej zasłużonych 
dla polskiego jazzu muzyków wraz z Wojciechem Niedzielą 
(fortepian), Sławomirem Kurkiewiczem (kontrabas) oraz 
Marcinem Jahrem (perkusja) wykonał m.in. „Beautiful Love” 
i „Weaver of Dreams” Victora Younga. Mławska publiczność 
usłyszała także dwie kompozycje Wojciecha Niedzieli i jedną 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego – tę ostatnią o wdzięcznym 
tytule „Pokaż dołeczki”. Nie obyło się oczywiście bez bisu, 
na który artyści wybrali „Sweet Sue” Younga.
Jako drugie wystąpiło międzynarodowe trio w składzie 
Ricardo Pinheiro (Potrtugalia), Massimo Cavalli (Włochy) 
i Eric Ineke (Niderlandy). Panowie zaprezentowali swój 
projekt „Turn Out The Stars”, wykonując własne interpretacje 
utworów Billa Evansa. W repertuarze nie zabrakło także 
kompozycji Victora Younga („Stella by Starlight”) i Bronisła-
wa Kapera („Green Dolphin Street”), do których wspólnego 
wykonania trio zaprosiło Kubę Stankiewicza. Oczywiście 
również podczas tego koncertu publiczność wywalczyła 
sobie bis.
Drugiego dnia festiwalu, 24 września, oficjalnie otwarta 
została wystawa w parku miejskim, poświęcona polskim 
kompozytorom w Hollywood. O jej bohaterach – Henryku 

Warsie, Wojciechu Kilarze, Janie Kaczmarku, Krzysztofie 
Komedzie, Bronisławie Kaperze oraz oczywiście Victorze Youngu 
– opowiedziała podczas wernisażu Dyrektor Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej Barbara Zaborowska.  
W szkole muzycznej prelekcję „Jazz na ekranie. Wielka polska 
czwórka światowej kinematografii – Young, Kaper, Wars, Kome-
da” wygłosił dziennikarz radiowy Andrzej Winiszewski.
Tego dnia podsumowano także dwa konkursy towarzyszące 
tegorocznej edycji Victor Young Jazz Festivalu Mława: IV 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowanie muzyką” i II 
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gdzie są skrzypce Younga?”.  
W przerwie między wieńczącymi wieczór koncertami, zlicyto-
wano prace laureatów zeszłorocznego konkursu plastycznego. 
Zebrane 2100 zł zostanie przekazane na rzecz młodych 
podopiecznych prof. Piotra Kalicińskiego z Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Aukcję poprowadzili Andrzej Winiszewski 
i Ewa Banaś.
Prawdziwą ucztę dla melomanów zaserwowali występujący 
na scenie muzycy. Jako pierwszy zagrał Quintet Macieja Grzy-
wacza w składzie: Maciej Grzywacz (gitara), Tomasz Grzegorski 
(saksofon tenorowy), Kuba Stankiewicz (fortepian), Konrad Żoł-
nierek (kontrabas) i Jakub Grzywacz (perkusja). Duże wrażenie 

zrobiła na słuchaczach swoim śpiewem Joanna Knitter, która 
dołączyła do instrumentalistów w trakcie koncertu. 
Festiwal zakończył koncert formacji Q YA VY. Mławianie 
usłyszeli Mateusza Q-rka (gitara), Adama Lemańczyka (pianino 
sceniczne), Jacka Rodziewicza (saksofon), Macieja Sikałę (sak-
sofon), Filipa Torresa (gitara basowa), Pawła Dobrowolskiego 
(perkusja) i José Torresa (instrumenty perkusyjne). 
Organizatorami Victor Young Jazz Festivalu Mława ’22 byli 
Miasto Mława, Fundacja For Art, Miejski Dom Kultury oraz 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie. Współorganiza-
torami wydarzenia byli Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka 
Narodowa – Instytut Audiowizualny, Powiat Mławski 
oraz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.  
Wydarzenie nie mogłoby zostać zrealizowane także bez 
wsparcia firm i osób prywatnych: Suez Woda Sp. z o.o., Atende 
Industries, Phoenix Systems, ZAiKS, Restauracja Tradycja, 
Wipasz, Artimex S.A., Agro Artim Sp. z o.o., Piekarnia Cukiernia 
M.R. Szczepkowscy sp. k., Drukarnia TINTA, KAMBUD, Andrzej 
Dusiński, Mirosław Koźlakiewicz, NOVAGO Sp. z o.o.
Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krzysztof Napierski

Za nami czwarty Victor Young 
Jazz Festival Mława. Edycję A.D. 
2022 rozpoczęliśmy 23 września 
konferencją „Polscy kompozytorzy 
w Hollywood”. Oficjalnego otwar-
cia wydarzenia dokonali Burmistrz 
Miasta Mława Sławomir Kowalewski 
i Dyrektor Narodowego Centrum 
Kultury Rafał Wiśniewski.

Mława zamieniła 
się w stolicę jazzu

 Jan Ptaszyn Wróblewski

Joanna Knitter z zespołem Macieja Grzywacza

Trio w składzie Ricardo Pinheiro, Massimo Cavalli i Eric Ineke

Burmistrz Sławomir Kowalewski i Ewa 
Banaś z Fundacji For Art.

Q YA VY
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11 października - 12 listopada 2022 r.

Baw się z nami… akrostychami!
Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! W kolejnych wydaniach „Informatora Miej-
skiego” publikujemy jedno zadanie twórcze, w którym macie szansę wykazać się swoimi zdolno-
ściami literackimi lub szaradziarskimi. Motywem przewodnim wszystkich zadań jest Mława.

Dziś proponujemy Wam zabawę w tworzenie akrostychów. Każdy, kto prześle lub przyniesie osobi-
ście do Urzędu Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, z dopiskiem na kopercie lub karcie 
pocztowej: BAW SIĘ Z NAMI) akrostych, w którym pierwsze litery kolejnych wersów tworzą słowo 
„Mława”, będzie miał szansę wygrać zestaw atrakcyjnych gadżetów. Przyznamy jedną nagrodę 
główną (pracę jej laureata opublikujemy w jednym z najbliższych wydań „Informatora Miejskiego”) 
oraz dwa wyróżnienia (prace nie będą publikowane). Na Wasze akrostychy czekamy do 31 paź-
dziernika 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mława). Nie zapomnijcie podać swojego 
imienia, nazwiska i adresu, na który będziemy mogli wysłać wygraną. 
Trzymamy kciuki i życzymy owocnej twórczej pracy!

Higienistka
Myła baba nogi w Seracza odmętach.
Łupkiem tarła stopy, szorując po piętach.
Ale już zza krzaków dziad na nią zezuje: 
– Weźże, kumo, miskę – babę instruuje.
– A z tej rzeki wara, bo ryby potrujesz!

Przypominamy, że akrostych 
to wiersz, w którym pierwsze litery 
lub słowa kolejnych wersów tworzą 
słowo lub zdanie. Oto przykłado-
wy akrostych, który stworzyliśmy 
na potrzeby konkursu (pierwsze 
litery wersów układają się w słowo 
„Mława”):

ROZWIĄZANIE ZAGADKI
Zwyciężczynią konkursu na anagram 
została Maria Bieńkowska. Gratulujemy!
Wyróżnienia otrzymują panie Agnieszka 
Olborska i Małgorzata Czugaj. 

Zwycięski anagram:
21%    
Wziąłem banknot, że to niby moja RESZTA,
ale kasjer wezwał gliny i mnie zbeształ.
Chociaż... ARESZT to w finansach mych wakacje
- w Mławie kiedyś serwowali tam kolacje.MBP – Miejska Biblioteka Publiczna, MZZ – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, MDK – Miejski Dom Kultury, MOPS – 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, UMM – Urząd Miasta Mława

15.10
mecz Mławianka Mława  
– Concordia Elbląg

16.10
Mławskie Święto Biegania, 
MOSiR

19.10
Filharmonia Narodowa 
„W świecie opery i operetki 
– znane arie i duety”, PSM

20.10
spotkanie edukacyjne 
dla młodzieży „Remont 
mogiły zbiorowej Mauzo-
leum Kalkówka”, MBP21.10

Nocny Turniej Piłki Nożnej, 
MOSiR 

21-22.10
II Memoriał Grzegorza 
Morawskiego, Turniej 
Siatkówki Kobiet, Klub 
Zawkrze, UMM, MHS

22.10 
Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie „Mława 
dla pływania” pod Patronatem 
Burmistrza Miasta Mława, 
MOSiR, Płetwal Mława

22.10
mecz ŁKS II Łódź – Mła-
wianka Mława

29.10
mecz Mławianka Mława 
– Unia Skierniewice

05.11
mecz Legionovia Legiono-
wo – Mławianka Mława

11.11
Bieg Niepodległości, 
MOSiR

12.11
mecz Mławianka Mława  
–  Jagiellonia II Białystok

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Zapisy: www.superczas.pl/mlawa2022


