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Mamy dobrą informację dla mławskich 
działkowców. W najbliższym czasie zo-
staną zrealizowane cztery projekty, które 
poprawią komfort korzystania z ogród-
ków. Inwestycje dofinansowują Urząd 
Miasta Mława i Urząd Marszałkowski. 

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. „550-lecia Mławy” planowane 

Nowe inwestycje 
na terenach rodzinnych 
ogródków działkowych

ROD „POD LASEM” ZMODERNIZUJE SIEĆ ELEKTRYCZNĄ 
ZASILAJĄCĄ  ALTANY

TRZECI ODCINEK DROGI 
BĘDZIE SIĘ ZACZYNAŁ 

PRZY RONDZIE NA UL. PŁOCKIEJ
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Ostatni zaplanowany 
fragment Alei św. Woj-
ciecha w Mławie połączy 
ulicę Płocką z drogą 
krajową nr 7. Inwestycja 
będzie możliwa dzięki po-
zyskaniu na ten cel przez 
Miasto Mława środków 
zewnętrznych – blisko 
30 000 000 zł. 

Zadanie obejmie budowę 
jezdni o szerokości siedmiu 
metrów, chodników 
po obu jej stronach, ścieżki 
rowerowej po jednej stro-
nie, odwodnienia drogi, sie-
ci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej, oświetlenia 

ulicznego oraz zjazdów 
na przyległe nieruchomo-
ści. Nowa droga, wraz 
z dwoma wcześniej zbudo-
wanymi odcinkami traktu, 
utworzy wygodny i bez-
pieczny ciąg komunikacyj-
ny łączący ul. Graniczną 
z „siódemką”. 

Miasto Mława starało się 
o dofinansowanie zadania 
z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Wniosek  został 
rozpatrzony pozytywnie! 
Tę dobrą wiadomość 30 
maja przekazała burmi-
strzowi Sławomirowi Kowa-
lewskiemu i mieszkańcom 

miasta, podczas konferencji 
prasowej w Miejskim Domu 
Kultury, Poseł na Sejm RP 
Anna Cicholska. 
Pozyskana przez miasto 
kwota – 29 925 000 zł – sta-
nowi 95 proc. szacowanej 
łącznej wartości inwestycji, 
wynoszącej 31 500 000 zł 
(1 575 000 zł ma stanowić 
wkład własny miasta). 
Przypomnijmy, pierwszy 
etap Alei św. Wojciecha 
powstał w roku 2018, drugi 
w 2021. Łącznie mają dwa 
kilometry długości. 

KSM

Tradycyjnie w sobotę 9 lipca 
zapraszamy na Jarmark Woj-
ciechowy w centrum miasta. 
Tam też odbędą się zlot sa-
mochodów tuningowanych i 
wystawa wozów strażackich. 
Na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zapowiadają się koncertowo-
-taneczne popołudnie 
i wieczór.  

Niedziela 10 lipca upłynie 
pod znakiem filmu – warto 
wybrać się do kina plene-
rowego w parku miejskim, 
ale również na koncert na 
parkowej estradzie. Święto 
zakończymy pokazem teatru 
ognia. 
Od piątku do niedzieli w par-
ku będzie można korzystać 
z oferty food trucków. 

Więcej szczegółów, w tym 
nazwiska artystów, których 
zobaczymy na scenie na sta-
dionie, już niedługo zdradzi-
my na stronie internetowej 
mlawa.pl i w kolejnym wyda-
niu Informatora Miejskiego. 

KSM

Dni Mławy 
pełne atrakcji

PO PRZERWIE SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ, 
PONOWNIE ZAPRASZAMY NA KONCERTY 
NA STADIONIE

Fot. Archiwum UM Mława

>> Więcej o wydarzeniu na str. 5

Święto naszego miasta odbędzie się w drugi week-
end lipca! W ten sposób pozostaniemy wierni trady-
cji, aby świętować około 13 lipca – dnia, w którym 
w 1429 roku książęta mazowieccy nadali Mławie 
prawa miejskie. 

Zbudujemy 
trzeci odcinek

Alei św. Wojciecha

TRZECI ODCINEK DROGI BĘDZIE 
SIĘ ZACZYNAŁ PRZY RONDZIE NA 
UL. PŁOCKIEJ

Fot. Archiwum UM Mława

jest przedłużenie głównej alei przejazdowej. 
Wybudowane zostanie 250 m2 drogi z kostki 
brukowej.  
Z kolei ROD „Pod Lasem” wnioskował 
o modernizację istniejącej sieci elektrycz-
nej zasilającej altany. Zadanie obejmować 
będzie wymianę przewodów aluminiowych 
na miedziane, zamontowanie 24 skrzynek 
rozdzielczych i 48 liczników.  
Na terenie ogródków działkowych „Relax” 
przeprowadzona będzie roozbudowa 
i modernizacja oświetlenia oraz sieci elek-
trycznej, w tym montaż oświetlenia głównej 
alejki, montaż 8 lamp oświetleniowych 
od ul. Kopernika do ul. Działkowców oraz 
18 skrzynek elektrycznych i 108 liczników.  
Rodzinny Ogród Działkowy „Za Torem” ma 
w planach budowę i modernizację zasila-
nia energetycznego. Każde z zadań zostało 
objęte dofinansowaniem w wysokości 10 tys. 
zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla 
działkowców 2022” oraz 10 tys. zł z budżetu 
Miasta Mława.

Urszula Adamczyk
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Przestrzeń 
Od czterech lat jest pani skarbnikiem 
Mławy. Przez ten czas wiele się wydarzyło, 
pandemia, wojna na Wschodzie, inflacja 
i wzrost cen wszystkich usług. Jak na tym 
tle wyglądają finanse naszego miasta? 
 Czy coś się zmieniło?
W tej czteroletniej perspektywie finanse 
miasta bardzo się pozmieniały. Uległa 
zmianie ich struktura. Teraz mamy możliwość 
pozyskiwania środków krajowych, ale to 
niestety wiąże się z mniejszymi dochodami 
własnymi, dlatego że nastąpiły zmiany 
w podatku PIT - zarabiamy więcej, lecz 
to nie przekłada się na dochody miasta. 
Od 2019 roku obserwujemy zatrzymanie, 
a nawet spadek tego dochodu. Wcześniej 
wzrastał on średnio o 12 proc. w skali roku, 
czyli o około 6-7 milionów złotych. Na 2022 
rok zaplanowany jest dochód z tego tytułu 
na poziomie niecałych 37 000 000 zł – czyli 
dochód jak sprzed 3 lat. Wówczas – w 2019 
roku przekraczał 37 000 000 zł. Na tę wiel-
kość mają wpływ m.in. zwolnienie z podatków 
osób poniżej 26 lat i niższa stawka podatku 
od osób fizycznych.

A jak wygląda sprawa z CIT-em?
Tu z kolei obserwujemy corocznie wzrost. 
W roku 2021 mieliśmy rekordowy dochód 
z podatku CIT – ponad 11 000 000 zł. Do tej 
pory zawsze byliśmy liderami w regionie, ale 
teraz jesteśmy na piątym miejscu 

w województwie mazowieckim! Przed nami 
są tylko Warszawa, Płock, Radom i Pruszków! 
Olbrzymi sukces jest efektem działalności 
burmistrza sprzyjającej rozwojowi przedsię-
biorczości w naszym mieście. Warto wyjaśnić, 
że tak jak miasto ma udział w podatku PIT 
od każdego mieszkańca, tak samo ma udział 
w podatku CIT – od osób prawnych, czyli 
spółek. Fakt, że w naszym mieście jest dobry 
klimat dla biznesu, że mają tu swoje siedziby 
różne spółki prawa handlowego, m.in. firmy 
koreańskie, sprawia że udział miasta podatku 
CIT (6,71 proc.) generuje tak wysoką kwotę. 
Podsumowując: im więcej spółek ma swoje 
siedziby w mieście, tym większy jego dochód 
z CIT, ale także z PIT – bo spółki zatrudniają 
pracowników, i oczywiście z podatku 
od nieruchomości, bo tu mają swoje siedziby, 
fabryki, magazyny. W Mławie jest wiele takich 
firm i są to firmy duże.

Czy w związku z tym możemy czuć się 
bezpiecznie?
Tak. Na komfort naszego poczucia bezpie-
czeństwa z pewnością wpływa umiejętne 
gospodarowanie środkami publicznymi. 
Z kwartału na kwartał analizujemy budżet, 
szukamy oszczędności, walczymy o nadwyżkę 
operacyjną, czyli o to, aby różnica między do-
chodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
była jak najwyższa. Ta różnica właśnie wpływa 
na nasz poziom bezpieczeństwa wskaźniko-

wy i realny. Zaspakajając potrzeby bieżące, 
czyli wydatki konieczne, tj. m.in.: wypłaty 
wynagrodzeń, opłaty za energię, wydatki 
na oświatę, sprzątanie, pozostałe finanse 
możemy przeznaczyć na wydatki inwestycyj-
ne. W tym roku realizujemy je na poziomie 
ponad 51 000 000 zł!

Dlaczego tak ważne jest to, abyśmy mieli 
nadwyżkę budżetową i wolne środki? 
Czy potrzebny nam jest bufor finansowy?
To pozwala podejmować decyzje i nowe 
wyzwania rozwojowe. Gdyby nie nadwyżka, 
nie stać by nas było na wkład własny 
do projektów, które otrzymały dofinansowa-
nie. Wzrost cen także powoduje niepewność 
i konieczność zabezpieczenia dodatkowych 
środków na różne realizacje, jak chociażby 
teraz, na modernizacje budynków MDK, 
biblioteki, muzeum, a także przebudowę 
ulicy Studzieniec. Obecnie stoimy jeszcze 
przed kolejnym wyzwaniem – Aleją Świętego 
Wojciecha. Na budowę trzeciego odcinka tej 
drogi dostaliśmy promesę wstępną na prawie 
30 000 000 zł. Wkład własny na tę inwestycję 
też jest konieczny, więc liczymy, że wolne 
środki z lat ubiegłych pozwolą nam zrealizo-
wać to ważne dla miasta zadanie.

Czy musimy bać się inflacji?
Ja się jej obawiam. Już myślę nad rokiem 
2023. W sierpniu rozpoczynamy pracę nad 

przyszłorocznym budżetem i wiem, że to bę-
dzie spore wyzwanie. Znamy poziom inflacji, 
wiemy, że wciąż rośnie i wpływa na oferty, 
jakie otrzymujemy w przetargach. Wszystko 
drożeje. Przed nami wyłonienie wykonawców 
usług i podpisanie nowych umów na energię 
elektryczną dla miasta, na utrzymanie 
zieleni, na odbiór odpadów, oczyszczanie 
miasta… To są jedne z najwyższych wydat-
ków w budżecie, a inflacja w ich przypadku 
odgrywa bardzo ważną rolę. Wyzwaniem 
są też wynagrodzenia – planowany wzrost 
najniższej płacy oraz podwyżki dla nauczycie-
li.  Już liczymy, ile wkładu własnego musimy 
zaplanować na wzrost płacy nauczycieli, po-
nieważ – przypomnę – subwencja oświatowa 
już obecnie nie wystarcza na wynagrodzenia 
dla tej grupy zawodowej, a rok 2023 raczej 
tego nie poprawi. 

Choć wiele jest trudnych sytuacji i wyzwań 
finansowych, Mława w tym roku realizuje 
inwestycje na poziomie 51 000 000 zł. 
Jak to możliwe, że mimo kryzysu miasto 
tak intensywnie się rozwija?
Jest to możliwe przy współudziale środków 
zewnętrznych. Dużą część naszego budżetu 
stanowią dofinansowania, dlatego możemy 
realizować inwestycje. W tym roku mamy 
rekordową kwotę zaplanowaną na wydatki 
majątkowe. Od wielu lat ta kwota jest bardzo 
wysoka – w ubiegłym roku prawie 30 000 000 

zł zrealizowanych wydatków. Jesteśmy 
zaangażowani w duże inwestycje – warto 
przypomnieć realizowaną od 2014 roku 
za prawie 40 000 000 zł budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie aglomeracji Mława. 
Inwestycja pewnie mało zauważalna przez 
niektórych mieszkańców Mławy, ale przez 
wielu wyczekiwana i na pewno konieczna 
z pespektywy miasta. Musimy budować wyż-
szy poziom życia mieszkańców i myśleć 
o realizacji wymagań unijnych, które nakazu-
ją skanalizowanie miast. Brak spełnienia tego 
warunku będzie skutkował potężnymi karami. 
Poza tym przebudowy jednostek kultury, 
nowe drogi, obiekty sportowe. 
Jest intensywnie.

Czego możemy sobie życzyć pod względem 
finansowym?
Stabilizacji. Jest ona konieczna do planowa-
nia. Mówiąc o budżecie musimy pamiętać, 
że nasze planowanie wykracza poza rok 
bieżący, a nawet poza następny. Myślimy 
w perspektywie wieloletniej, a stabilizacja 
jest ważna dla planowania. Mając stabilność 
możemy posługiwać się konkretnymi wskaź-
nikami, realizować zadania i planować nowe.

Dziękuję za rozmowę.

MAGDALENA GRZYWACZ

Mława pozyskała blisko 
200 000 zł dla klimatu 
i czystego powietrza 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 
przyznał Miastu Mława niemal 200 000 
zł na działania mające na celu ochronę 
klimatu: dostawę i montaż solarno-wia-
trowych punktów świetlnych na ulicach 
Malinowskiego i Kochanowskiego, 
zwiększenie potencjału inwestycyjnego 
w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz 
akcje edukacyjno-informacyjne. Projekty 
będą realizowane w tym roku. KN 

Instagramowe konto 
miasta 

Miasto_mlawa to nazwa oficjalnego 
profilu naszego miasta na Instagramie. 
Zachęcamy do śledzenia konta, na 
którym publikujemy zdjęcia naszej 
pięknej Mławy, aktualne informacje 
i zaproszenia na wydarzenia kulturalne. 
#MlawaJestPiekna. UA

Dbamy o miejsca pamięci 

Miasto Mława pozyskało dofinansowanie 
na modernizację mogiły zbiorowej Mau-
zoleum „Kalkówka”. Dotacja z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Groby i cmentarze 
wojenne w kraju” wyniesie 270 tys. zł. 
Szacowany koszt całego zadania to ok. 
375 tys. zł. Gdy tylko podpiszemy z mi-
nisterstwem umowę, ogłosimy przetarg 
na realizację tej inwestycji. UA 
 

Budowa sieci wodociągowej 
w ulicy Wójtostwo 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji 
i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” 
Sp. z o. o. w Mławie rozpoczął 1 czerwca 
budowę sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w ulicy Wójtostwo 
– na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Wymyślin, do skrzyżowania z ulicą Żwirki. 
W związku z tym mogą wystąpić chwi-
lowe przerwy w dostawie wody. Nastąpi 
także zmiana organizacji ruchu. Na czas 
robót teren zostanie zabezpieczony, 
jednak bardzo prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Prace zakoń-
czą się do końca lipca. WOD-KAN

Budujemy parking przy 
ogródkach działkowych 

Trwają prace związane z budową nowe-
go parkingu przed Rodzinnymi Ogród-
kami Działkowymi przy ulicy Wójtostwo 
nad rzeką Seracz. Teren jest utwardzony 
płytami ażurowymi. Realizacja zadania 

potrwa do połowy czerwca. Inwestycja
jest realizowana przez Miasto Mława, 
wykonawcą jest Mławskie Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe MPDM 
Sp. z o.o. UA 

Wyremontowaliśmy 
ulice Instalatorów 
i LG Electronics   

Na jezdniach położyliśmy nową na-
wierzchnię. Naszym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowni-

ków tych dróg. Remont przeprowadziło 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inży-
nieryjnych PRDI S.A. w Mławie – podwy-
konawca Mławskiego Przedsiębiorstwa 
Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. 
w Mławie, realizującego zadanie 
na zlecenie Burmistrza Miasta Mława. 
W sierpniu br. będziemy remontować 
kolejny ważny trakt komunikacyjny 
w Mławie – ulicę Grzebskiego. KN

Sprintem po mieście

Fot.  Magdalena Grzywacz

Fot. MPDM

Fot. MPDM

dla planowania 
i rozwoju

O kondycji finansowej Mławy, wysokiej pozycji wśród miast rozwijających się, a także o inflacji, bezpie-
czeństwie i rekordowych inwestycjach rozmawiamy z Justyną Aptewicz, Skarbnikiem Miasta Mława.

JUSTYNA APTEWICZ, 
OD 2018 ROKU 
SKARBNIK MIASTA 
MŁAWA

fot.  MAGDALENA GRZYWACZ



Mława utrzymuje kontakty partnerskie 
z miastami na terenie Europy. 

Są to: Baranáin (Hiszpania), Viernheim (Niemcy), Kriva 
Palanka (Macedonia), Moscufo (Włochy), Năsăud (Rumunia), 
Raseiniai (Litwa), Saverne (Francja), Związek Gmin 4C – gminy 
Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio i Cermigniani (Wło-
chy). Naszym miastem partnerskim są też Bartoszyce.

? CZY WIESZ, ŻE…

INFORMATOR MIEJSKIBIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA 3

Na majowej sesji Rady 
Miasta Mława przyjęto 
zmiany w budżecie. Dzię-
ki temu możliwe będzie 
wykonanie remontu jed-
nostek kultury i przebu-
dowy ulicy Studzieniec. 
W tej sprawie nie było 
wątpliwości – mówi prze-
wodniczący rady Miasta 
Mława Lech Prejs. 
To dobra informacja 
dla mieszkańców. Dzięki 
przyjętym przez radę 
zmianom niedługo 
ruszają prace na ulicy 
Studzieniec, coraz bliżej 
też remontu kina i domu 
kultury. 

Przyjęliśmy propozycję 
burmistrza o zwiększeniu 
kwoty na te dwie ważne 
dla miasta inwestycje 
– na modernizację budyn-
ków Miejskiego Domu 
Kultury, ale też Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
oraz na przebudowę ulicy 
Studzieniec.  Po przetar-
gach te zadania okazały 
się droższe, niż wskazywały 
kosztorysy, stąd koniecz-
ność zmian. Mowa tu 
o dodatkowych 6 000 000 zł 
na pierwsze zadanie i blisko 
5 000 000 zł na drugie.  

Nie było wątpliwości, 
że warto te pieniądze 
wyłożyć?
Po pierwsze, te inwestycje 

są miastu bardzo potrzeb-
ne. Po drugie, dostaliśmy 
dofinansowanie, więc 
po prostu szkoda by było 
z niego nie skorzystać. To są 
naprawdę znaczne sumy 
– zdobyliśmy 20 000 000 
na remont budynków 
i 3 000 000 zł na ulicę 
Studzieniec. Gdybyśmy 
nie dołożyli tych środków, 
dotacje by przepadły. Nie 
bez znaczenia było też, że 
mamy nadwyżkę, wolne 
środki w budżecie, więc 
było z czego zwiększyć fi-
nansowanie na te zadania. 

Co ważne, wszyscy radni 
byli za. 
Decyzje zostały przyjęte 
jednogłośnie. W tej spra-
wie nie było wątpliwości. 
Wszyscy jesteśmy zdania, 
że zarówno drogi są ważne, 
jak i kultura. Chcemy, 
by mieszkańcy mieli gdzie 
spędzać wolny czas 
i chętnie korzystali z oferty 
miejskich jednostek. 
Na remont kina mławia-
nie czekają od lat. Cieszy 
mnie, że w końcu dojdzie 
do skutku.  
Pamiętajmy, że kosztorysy 
się zmieniają, ponieważ 
ceny materiałów budow-
lanych wciąż idą do góry. 
Tym bardziej zależy nam, 
żeby inwestycje rozpoczęły 
się jak najszybciej. 

Rozmawiała Urszula Adamczyk

Radni byli 
jednogłośni

LECH PREJS
Fot. Archiwum UM Mława

Rozpoczynamy realizację 
inwestycji za blisko 
10 000 000 zł. Jeszcze 
w czerwcu zacznie się 
przebudowa ulicy Stu-
dzieniec. Zadanie będzie 
realizowało Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Mostowe Sp. z o.o. 
w Mławie. 

Burmistrz Miasta Mława Sła-
womir Kowalewski i skarbnik 
Justyna Aptewicz podpisali 
31 maja umowę z prezesem 
spółki Mariuszem Goździew-
skim. Teraz wykonawca ma 
18 miesięcy na sfinalizowanie 
prac. Obejmą one budowę 
1850 metrów drogi wraz 

z obustronnymi chodnikami, 
budowę kanalizacji deszczowej 
i nowych przyłączy kana-
lizacyjnych i sanitarnych 
oraz przebudowę kanalizacji 
sanitarnej. 
Wartość inwestycji to blisko 
9 800 000 zł. Niemal dwukrot-
nie więcej niż zakładał pier-
wotny kosztorys. Rada Miasta 
Mława na wniosek burmistrza 
Sławomira Kowalewskiego 
wyraziła zgodę na zmiany 
w budżecie i zwiększenie środ-
ków na tę inwestycję.  
Urząd Miasta Mława zdobył 
dofinansowanie z budżetu 
województwa mazowieckiego 
w wysokości blisko 3 000 000 zł.

Umowa na przebudowę 
ulicy Studzieniec podpisana

BURMISTRZ SŁAWOMIR KOWALEWSKI I SKARBNIK JUSTYNA APTEWICZ PODPI-
SALI UMOWĘ Z PREZESEM MPDM MARIUSZEM GOŹDZIEWSKIM

Fot. Magdalena Grzywacz

Fot. Magdalena Grzywacz

Wśród darów znalazły się żywność, 
artykuły chemiczne, słodycze, 
pieluchy, a nawet rowery. Część 
rzeczy przekazało niemieckie mia-
sto Viernheim – miasto partnerskie 
zarówno Mławy, jak i Franconville. 
Dary zostały rozpakowane w Cen-
trum Pomocy Uchodźcom Wojen-
nym przy ulicy Lelewela. Delegacja 
z Francji przebywała w Mławie dwa 
dni. W tym czasie goście zwiedzili 
ratusz, obiekty sportowe, szkoły 

czy instytucje kultury. Uczestniczy-
li m.in. w odsłonięciu muralu przy 
Szkole Podstawowej nr 7 i werni-
sażu wystawy w Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej. Spotkali się również 
z uchodźcami mieszkającymi 
w sali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 6. 
Nasi francuscy przyjaciele byli 
pod wrażeniem Mławy – nie tylko 
serdeczności mieszkańców, 
ale również czystości miasta, jego 

Dziękujemy 
przyjaciołom 
z Franconville!

Do Mławy 31 maja przyjechała 
delegacja z francuskiego Fran-
conville. Goście, na czele 
z merem tego miasta Xavierem 
Melkim, przywieźli pomoc hu-
manitarną dla przebywających 
w Mławie uchodźców z Ukrainy.

przestrzeni, zieleni, infra-
struktury sportowej oraz… 
zabytkowego parku.
Zarówno mer Xavier 
Melki, jaki burmistrz Mławy 
Sławomir Kowalewski 
zadeklarowali chęć dalszej 

współpracy między oboma 
miastami. Bardzo na to li-
czymy i dziękujemy naszym 
gościom za wsparcie. 

Urszula Adamczyk

BURMISTRZ MŁAWY SŁAWOMIR KOWALEWSKI 
I MER FRANCONVILLE XAVIER MELKI

ZACZIPUJ 
BEZPŁATNIE 
SWOJEGO PSA

TRWA AKCJA BEZPŁATNEGO 
CZIPOWANIA PSÓW, KTÓRYCH 
WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ 
NA TERENIE MIASTA MŁAWA. 
Z BEZPŁATNEJ USŁUGI ELEK-
TRONICZNEGO OZNAKOWANIA 
ZWIERZĘCIA MOŻNA SKORZY-
STAĆ W M-WET PRZYCHODNI 
WETERYNARYJNEJ MARIUSZ 
TOMASZ MURAWSKI PRZY ULI-
CY RYNKOWEJ 18 W MŁAWIE. 

Znakowanie psów finansuje 
Miasto Mława, w ramach 
realizacji Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mława. 
Akcja bezpłatnego znakowania 
psów potrwa do wyczerpania 
środków przeznaczonych 
w tegorocznym budżecie na ten 
cel, nie dłużej jednak niż do 30 
listopada 2022 r. Szczegółowe 

informacje o czipowaniu 
zwierząt można uzyskać pod 
numerem telefonu M-WET 
Przychodnia Weterynaryjna 
Mariusz Tomasz Murawski: 
23 655 03 80 (w godzinach 
otwarcia: od poniedziałku 
do piątku 10:00 do 18:00, 
sobota 10:00 do 14:00).

Urszula Perłowska

MIESZKAŃCY 
MOGĄ BEZPŁAT-
NIE POZBYĆ SIĘ 
AZBESTU

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA 
PRZYPOMINA O NABORZE 
WNIOSKÓW NA USUWANIE 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST Z TERENU MIASTA 
W ROKU 2022.

Miasto kontynuuje realizację 
„Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

dla Miasta Mława na lata 
2019 - 2032”.  Dofinansowanie 
przysługuje osobom fizycznym 
niebędącym przedsiębiorcami, 
właścicielom nieruchomości 
znajdujących się na terenie 
Miasta Mława. W ramach 
projektu wyroby zawierające 
azbest są demontowane 
z budynków mieszkalnych (od-
bierane są również te już zde-
montowane) i przetranspor-
towywane, i unieszkodliwiane 
w miejscu przeznaczonym do 
ich składowania. Zadanie nie  
obejmuje refundacji kosztów 
poniesionych przez osoby 
fizyczne, które we własnym 
zakresie zleciły demontaż, 
transport i/lub przekazały 
do unieszkodliwiania wyroby 
zawierające azbest pochodzące 
z wymiany pokryć dachowych. 
W ramach zadania nie są dofi-
nansowywane koszty związane 
z dokumentacją techniczną, 
zakupem oraz montażem 
nowych pokryć dachowych.  
Więcej informacji można uzy-

skać w  Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Mława – pokój nr 12 lub nr tel.: 
23 654 64 38 wewnętrzny 312.
W latach 2008-2021 usunięto 
w ramach kolejnych edycji 
zadania łącznie 1 658  ton 
wyrobów azbestowych z 759 
nieruchomości na terenie 
Mławy. Łącznie wydatkowano 
na ten cel 880 838,93 zł, w tym 
366 672,54 zł z budżetu Miasta 
Mława i 514 166,39 zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

KSM

LIKWIDUJEMY 
„KOPCIUCHY”. 
DOTACJA NA 
WYMIANĘ PIECA

OD 1 CZERWCA W URZĘDZIE 
MIASTA MŁAWA MOŻNA 
SKŁADAĆ WNIOSKI O DOTACJĘ 
CELOWĄ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ

CIEPŁA W RAMACH OGRANI-
CZANIA NISKIEJ EMISJI 
NA TERENIE MIASTA. ZGODNIE 
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA 
MŁAWA DOFINANSOWANIE 
MOŻE WYNIEŚĆ DO 4 500 ZŁ. 

Wnioski są przyjmowane w 
kancelarii urzędu do 30 września 
2022 r., w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godzinach 
8.00-16.00, natomiast we 
wtorki – w godzinach 8.00-18.00. 
Szczegółowe informacje na te-
mat programu dotacji celowych 
– w tym wykaz dokumentów 
wymaganych do załatwienia 
sprawy – są dostępne na 
stronie mlawa.pl.  Formularze 
w formie papierowej można 
pobrać w holu urzędu.  
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej pod 
nr. tel.: 23/654 64 38 wew. 
311 i 312.

Krzysztof Napierski

MIASTO MŁAWA WSPIERA SWOICH MIESZKAŃCÓW

Urszula Adamczyk



Uwaga kierowcy! 
Zmiany w organizacji 
ruchu na mławskich 
drogach
Chcemy, żeby na naszych drogach było 
bezpiecznie, a ruch pojazdów był jak najmniej 
uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego na dro-
gach zarządzanych przez miasto wprowadzili-
śmy kilka zmian.

Obecnie na wyznaczonych znakami odcin-
kach ulic Wymyślin, Kwiatowej i Dudzińskiego 

obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Na ulicy 
Wymyślin zakaz dotyczy chodnika i jezdni, znak 
stanął na wysokości budynku nr 14. Na Kwia-
towej znaki pojawiły się po obu stronach drogi 
– od ul. Lawicz-Liszki do ul. Żołnierzy 80 Pułku 
Piechoty. Z kolei przy Dudzińskiego zakaz stoi 
po prawej stronie ulicy na odcinku od parkingu 
przy ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Wymyślin. 
Został też wyznaczony wyjazd z parkingu. 
Na wniosek mieszkańców ulicy Kościelnej 
na odcinku od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
do ul. Napoleońskiej zostało wprowadzone 
ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Zmienił się również kierunek wyjazdu 
do Ciechanowa. Drogowskaz przed rondem 

Miast Partnerskich wskazuje kierowcom 
zmierzającym do tego miasta drogę z Alei św. 
Wojciecha ulicą Płocką i Warszawską, w stronę 
„siódemki” i dalej w kierunku Ciechanowa.  
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na nowe 
oznakowanie pionowe.

Urszula Adamczyk
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Przez nasze miasto przebiega łącznie 176 km dróg. 
Nie wszystkie są drogami kategorii gminnej – należy do niej 
146 km. Pozostałe to drogi powiatowe – ok. 14,5 km, wojewódzkie 
– 9 km oraz krajowe – 6,5 km. Na drodze wojewódzkiej leżą ulice: 
Żuromińska, Piłsudskiego, Żwirki i Warszawska. Drogami powiato-
wymi są m.in. Brukowa, Graniczna, Kościuszki, Nowa, Sienkiewicza, 
Lelewela.

? CZY WIESZ, ŻE…

Młodzieżowa Rada Miasta Mława zachęca 
– „Posprzątaj po swoim psie!”. Młodzi mła-
wianie przypominają o tym obowiązku 
w oryginalny sposób – kolorowymi napisa-
mi na miejskich chodnikach. Gratulujemy 
inicjatywy i zachęcamy do posłuchania 
młodzieży!

KSM

Fot. UA

Fot. MPDM

W dniach 25-27 maja wice-
przewodnicząca Młodzieżo-
wej Rady Miasta Mława Zu-
zanna Olszak uczestniczyła 
w Europejskim Kongresie 
Rad Młodzieżowych 
w Warszawie. Kongres miał 
na celu rozmowę o przyszło-
ści młodych ludzi w Europie. 
Zebrali się na nim przedsta-
wiciele rad młodzieżowych 
z całej Polski. Warunkiem 
przejścia rekrutacji było 
zorganizowanie w swoim 
mieście wydarzenia na temat 
Unii Europejskiej. Zuzanna 
zorganizowała sondę uliczną 
pod tytułem „Co młodzi Mła-
wianie sądzą o UE”.

MRM

Reprezentantka 
Mławy 
na unijnym 
kongresie

Mural został namalowany na betono-
wym ogrodzeniu okalającym 
od północy Szkołę Podstawową nr 6. 
Ma ono długość około 100 metrów 
i sąsiaduje z kompleksem boisk 
oraz terenem zieleni. Mural przed-
stawia różne dyscypliny sportu oraz 

zainteresowania związane z kulturą 
i sztuką.
Jego autorem jest Adam Walas, 
artysta, którego prace znajdują się 
w wielu punktach Warszawy (m.in. 
Stacja Muranów, Muzeum Polin), 
ale który także ma w swym portfolio 

dwa mławskie murale, w parku 
oraz na ogrodzeniu PEC, przy ul. Po-
wstańców Styczniowych. Nowy mural 
został wykonany wspólnie z mławskimi 
dziećmi oraz członkami Stowarzysze-
nia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
Stacja Muranów. 

Warto dodać, że przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane w ramach Miej-
skiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Mława na rok 
2022. Miasto Mława realizując zada-

nia w ramach tego programu stawia 
m.in. na promocję zdrowia i edukację 
zdrowotną, w tym – przeciwdziałanie 
uzależnieniom.

KSM

Utrzymana w energetyzujących kolorach praca z gatunku street artu ma inspirować do aktywnego, 
wesołego, rodzinnego i przede wszystkim wolnego od uzależnień spędzania wolnego czasu.Mamy w Mławie kolejny mural 

MURAL JEST STWORZONY Z KILKUDZIESIĘCIU OBRAZKÓW

DROGĘ I CHODNIKI WYKONANO Z KOSTKI

Ulica Wetmańskiego 
w nowej odsłonie

Zakończyliśmy przebudowę ulicy bp. Leona 
Wetmańskiego. Zakres prac obejmował bu-
dowę drogi z kostki betonowej oraz chod-
ników po obu stronach jezdni, wszystko 
o długości ponad 350 metrów. 

Nowy trakt łączy ulice Górną i dr. Anny Do-
brskiej. Teraz jest tam nie tylko bezpieczniej, 
ale też ładniej. 
W ramach inwestycji zbudowana została 
sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami 
i wpustami oraz przyłączami wodociągowy-
mi. Pojawiły się oświetlenie drogi oraz nowe 
znaki. 
Zadanie zostało realizowane przez Miasto 
Mława. Wykonawcą robót było Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM 
Sp. z o.o.

MPDM

JAK TO WYGLĄDA? 
Procedura dotycząca zmiany stałej 
organizacji ruchu na drodze gminnej

Zgodnie z przepisami, organem zarządza-
jącym ruchem na drogach gminnych jest 
starosta. Dlatego wszelkie wnioski dotyczące 
zmiany organizacji ruchu w Mławie według 
właściwości powinny być kierowane do organu 
zarządzającego ruchem, tj. właśnie do Starosty 
Mławskiego.
Starosta, aby zasięgnąć opinii osób związanych 
bezpośrednio z organizacją ruchu, powołał 
Komisję ds. opiniowania zmian w organizacji 
ruchu na drogach powiatowych i gminnych, 
do której kierowane są wnioski w celu 
zapoznania się ze sprawą i przedstawieniem 
opinii pod względem słuszności wprowadzenia 
zmian. Członkowie Komisji, w których zasiadają 
przedstawiciele Starosty Powiatu Mławskiego, 
Urzędu Miasta Mława, Komendy Powiatowej Po-
licji oraz Powiatowego Zarządu Dróg analizują 
złożony wniosek oraz przedkładają protokół 
z propozycjami do zatwierdzenia. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia decyzja o koniecz-
ności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
przekazywana jest do Burmistrza Miasta Mława 
w celu opracowania projektu organizacji ruchu, 
po zatwierdzeniu której zarządca drogi może 
dokonać zmian w terenie.

Piotr Tomaszewski 
Naczelnik Wydziału Inwestycji

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. 
do końca czerwca 2022 r. właściciele 
i zarządcy budynków mają obowiązek 
zgłoszenia źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Miasto Mława, na koniec maja, 
było na 15. miejscu w województwie 
mazowieckim pod względem wprowa-
dzonych deklaracji! 

Złożyło je ponad 51 proc. mławian.  
Przypomnijmy, deklaracje można składać 
online bezpośrednio w CEEB lub w wersji 
papierowej za pośrednictwem urzędu 
miasta.  
Centralna Baza Emisyjności Budynków 
(CEEB) to ewidencja, w której znajdą 
się kompleksowe informacje dotyczące 
źródeł ogrzewania budynków. Celami jej 
stworzenia są poprawa jakości powietrza, 
walka ze smogiem i pomoc w wymianie 
tzw. „kopciuchów”. 
Deklarację muszą złożyć właściciele 
i zarządcy budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, w których znajduje 
się źródło ciepła: deklaracje dotyczące 
źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 
2021 r. należy składać w ciągu 14 dni 
od dnia uruchomienia źródła ogrzewania; 
deklaracje dotyczące źródeł ciepła uru-
chomionych przed 1 lipca 2021 r. należy 
składać do 30 czerwca 2022 r. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną: 
przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, 
podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu 
na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to naj-
szybszy i najwygodniejszy sposób. Jeśli ktoś 
nie ma takiej możliwości, może wypełniony 
formularz przesłać lub złożyć osobiście 
w urzędzie miasta. Druki formularzy wraz 
ze wzorami, a także filmy instruktażowe i bo-
gata sekcja z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania, są dostępne na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Krzysztof Napierski

Do końca czerwca trzeba 
zgłosić źródło ciepła. 
Mława na 15. miejscu

Fo
t. 

MR
M



INFORMATOR MIEJSKIBIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA 5
Mława jest w czołówce na Mazowszu pod względem dochodu miast z tytułu udziału w podatku CIT w 2021 roku. Do budżetu 
wpłynęło 11 291 684 zł. Dla porównania Ostrołęka osiągnęła dochód z CIT w wysokości 7 546 677 zł, Ciechanów – 1 963 334 zł,  
Przasnysz – 1 382 351, Płońsk – 1 617 907 zł, a Żuromin – 337 179 zł. ? CZY WIESZ, ŻE…

W sobotę 25 czerwca spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 
planuje wznowienie wakacyjnego, kolejowego połączenia 
Mazowsza z Pomorzem pociągiem „Słoneczny”. Mławianie 
już po 9.00 mogą być nad morzem. 

Ze stacji Mława Miasto pociąg będzie odjeżdżał o godz. 7.14. 
W Gdańsku będzie o godz. 9.02, w Ustce o godz. 11.25.  
W powrotną drogę z Ustki „Słoneczny” wyruszy o godz. 12.11, 
z Gdańska o godz.14.48, a w Mławie będzie przed godz. 17.00.  
Pociąg zatrzyma się w pięciu miastach na Mazowszu – oprócz 
Mławy również w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, 
Nasielsku i Ciechanowie – w dwóch leżących na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego – Działdowie oraz Iławie, 
a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego
– Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku 
Wrzeszczu, Sopocie i Gdyni Głównej. Po wyjechaniu z Trójmiasta 
pociąg zatrzyma się również w Wejherowie, Lęborku, Słupsku, 
by zakończyć trasę w Ustce. 
Oprócz pociągu „Słoneczny”, który będzie kursował codziennie 
w wakacje, w weekendy i święta uruchomione zostanie drugie 
wakacyjne połączenie „Słoneczny Bis” z Warszawy do Gdyni.

KSM

„Słonecznym” 
z Mławy 
nad Bałtyk

Fo
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Zadbajmy 
o porządek
Mimo że w naszym mieście na 

bieżąco prowadzone są kontrole 
dotyczące zarówno gospodarki 

odpadami, jak również odprowa-
dzania nieczystości ciekłych, przy-
kładów nieprzestrzegania zasad 

mamy wciąż zbyt wiele.

Od połowy maja br. obowiązuje dokument, 
który zmienił Zarządzenie w sprawie 
powołania zespołu ds. kontroli właścicieli 
nieruchomości w zakresie przestrzegania 
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, które funkcjonuje 
od roku 2017. Nowa wersja wprowadza 
procedury porządkujące pracę członków 
komisji przeprowadzających kontrole.
Wszystkim mieszkańcom z pewnością 
zależy na tym, aby w Mławie dobrze 
się żyło, żebyśmy mieli czyste powietrze 
i czyste wody. Mimo prowadzonych 
od 2013 roku kampanii informacyjnych 
i akcji społecznych wciąż zdarzają się 
przypadki osób, które mijają się z przepi-
sami prawa. Brak opłat, złe segregowanie 
odpadów, nieszczelne szamba powodują, 
że tracą na tym uczciwi mieszkańcy Mławy, 
którzy w konsekwencji więcej płacą 
za odbiór odpadów oraz ponoszą koszty 
społeczne związane z czystym powietrzem 
i jakością wód gruntowych. 
O konieczności prowadzenia intensywnych 
kontroli w zakresie gospodarki odpada-
mi wielokrotnie informował na sesjach 
Rady Miasta Mława burmistrz Sławomir 
Kowalewski.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
po stronie samorządu gminy leży piecza 

nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy 
o czystości i porządku w gminie. Wprowa-
dzone w 2017 r. zarządzenie i jego nowa 
wersja z 11 maja 2022 r. mają na celu 
określenie metod uzyskania jak najlepszych 
efektów ekologicznych i ekonomicznych. 
Jest korzystne dla mieszkańców Mławy – 
osób, które we właściwy sposób segregują 
opłaty i odprowadzają nieczystości płynne.
Urząd Miasta Mława pracuje nad zarządze-
niem dotycząccym procedur wydawania 
decyzji nakazujących przyłączanie się 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
co jest obowiązkiem właścicieli domów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie sieci. Więk-
szość mieszkańców korzysta z możliwości 
podłączenia, dostrzegając w tym wartość 
ekologiczną i ekonomiczną (odprowadze-
nie ścieków do kanalizacji jest tańsze 
niż korzystanie ze szczelnego szamba), jed-
nak nie wszyscy. Przypomnijmy: miasto jest 
zobowiązane egzekwować ten obowiązek.

Magdalena Grzywacz

Mławskie Święto Rowerów 

Wystarczą 
rower i dobre 
nastawienie

Już 26 czerwca odbędzie się VI Mławskie 
Święto Rowerów. Zapraszamy całe rodziny, 
wszystkich, którzy mają rower i czerpią przy-
jemność z jazdy na dwóch kółkach. O szcze-
gółach wydarzenia rozmawiamy z Krzysz-
tofem Butrynem – dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. 

nagrody dla 
najliczniejszej ro-
dziny. Po każdym 
kółku można 
odpocząć, sko-
rzystać z innych 
atrakcji, które 
będą przygoto-
wane na terenie 
MOSiR-u.

Co to będzie?
Dmuchańce 
dla dzieci, znakowanie rowerów, stoiska 
służb mundurowych, punkt serwisu ro-
werów oraz wiele innych. Będzie można 
skosztować smakołyków kół gospodyń 
wiejskich – przyjedzie do nas 10 kół 
z całego powiatu. Będzie też możliwość 
zrobienia karty rowerowej.  
Liczymy na dobrą pogodę i dużą 
frekwencję. Zapraszamy 26 czerwca. Re-
jestrować można się w biurze zawodów 
na stadionie MOSiR-u od 10.00 do 16.00. 
Wspólny start uczestników planujemy 
o 12.00. 

Dziękuję za rozmowę.
Urszula Adamczyk

Do kogo jest adresowane Mławskie 
Święto Rowerów?
To wydarzenie nie ma konkretnego adresata – 
jest dla wszystkich, od najmłodszych 
do najstarszych, niezależnie od formy. Mamy 
przygotowane atrakcje dla każdego. Rowerki 
biegowe dla maluchów do 6. roku życia i trasy 
„open” dla starszych.

Warto chyba podkreślić, że to nie są 
zawody. 
Nie, naszym celem jest rodzinna, piknikowa 
atmosfera. To nie są wyścigi, zależy nam, żeby 
w ten sposób zachęcić mieszkańców Mławy 
i powiatu mławskiego do jazdy na rowerze.  
To fantastyczna sprawa – dyscyplina, która 
nie obciąża stawów, a można się przy tym 
świetnie bawić i spalić dużo kalorii. 

Czy do udziału w wydarzeniu należy się 
przygotować? 
Trzeba się pozytywnie nastawić, zdecydować 
i przyjść. Wystarczy wziąć rower i kask bezpie-
czeństwa. Nie ma znaczenia, jaki rower mamy 
czy jakim tempem jeździmy. Warto namówić 
do udziału nasze rodziny i przyjaciół. W grupie 
zawsze się przyjemniej jeździ. 

Do Mławy przyjeżdżają także 

na to wydarzenie zawodowi kolarze. 
Tak, są z nami od kilku lat. Cenią sobie atmos-
ferę, traktują to jako formę treningu i dobrej 
zabawy, i zaszczycają nas swoją obecnością, 
co na pewno też podnosi rangę tego święta.

Jakie trasy są przygotowane w tym 
roku? 
Mamy dwie trasy, te same, co w poprzednich 
edycjach. Trasę fioletową o długości 9 km 
zaczynamy z ulicy Kopernika z bocznej bramy 
MOSiR-u, ruszamy w stronę ronda, potem 
udajemy się w prawo do starej „siódemki”, 
jedziemy na Krajewo. Wracamy ulicą Studzie-
niec na stadion. Trasa zielona – 14 km – ma 
ten sam przebieg plus dodatkowo robimy 
pętlę przez Piekiełko.  
Dodatkowo nowością w tym roku będzie 
wyścig dla dzieci na rowerkach biegowych. 
Przygotowujemy dla nich specjalny tor. Już 
dochodzą do nas głosy od mieszkańców, 
potwierdzające, że to dobry pomysł. Nie ma 
żadnego minimum ani maksimum, jeśli chodzi 
o przejechane kilometry. Każdy jedzie tyle, 
na ile ma siłę i ochotę. Jednak za pełne kółko 
wybranej trasy uczestnik dostaje pieczątkę.  
Każda bierze udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród na koniec święta. Główne nagrody to 
rowery i rowerowe gadżety. Dodatkowo będą 
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W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 
1 czerwca odbyło się otwarcie wystawy czasowej 
lalek artystycznych „Mazowsze w spódnicy”.

Ekspozycja prezentuje sylwetki wybranych kobiet, które 
w szczególny sposób zapisały się na kartach historii Mazowsza 
dzięki swoim niezwykłym często pionierskim osiągnięciom 
w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki 
i działalności społecznej. Wśród bohaterek znalazła się mła-
wianka Anna Tomaszewicz-Dobrska, pierwsza kobieta 
z dyplomem lekarza. Wizerunki kobiet przedstawiono w po-
staci lalek artystycznych, wykonanych w różnych technikach 
plastycznych przez 15 cenionych artystek. 
Wystawę, przygotowaną przez Muzeum Domków, Lalek, Gier 
i Zabawek w Warszawie, można oglądać indywidualnie, a tak-
że w grupach zorganizowanych, dla których zostały przygoto-
wane specjalne zadania edukacyjne i artystyczne. Ekspozycja 
będzie czynna do 30 czerwca. Wstęp bezpłatny.

MZZ

W sobotę, 14 maja przez cały dzień bezpłatnie można było zwiedzać 
ekspozycje stałe. O godz. 17.00 rozpoczęły się warsztaty dla dzieci 
„W średniowiecznym skryptorium – sztuka zdobienia liter”. Uczest-
nicy mieli za zadanie wykonać iluminacje, czyli wypełnić kontury 
liter i motywów zdobniczych kolorowymi farbami oraz złoceniami.  
Podczas spotkania pod hasłem „Historia jednego obrazu” analizo-
wana była „Satyra na krytykę” Wojciecha Piechowskiego.  
Głównym wydarzeniem wieczoru był spektakl „Serce Don Juana” 
zaprezentowany publiczności w parku miejskim przez Krakowski 
Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”. Szczudlarze przedstawili historię 
niewiernego kochanka, który podczas swoich podbojów miłosnych 
odkrywa wartość prawdziwego uczucia. Opowieści towarzyszyła 
muzyka. 
Dźwięki muzyki klasycznej rozbrzmiewały również w murach 
muzeum – podczas koncertu Iwony Siwiec (sopran) i Anny Koźniew-
skiej (pianino). Licznie zgromadzeni goście wysłuchali standardów 
muzycznych, m.in. „Ave Maria”.  
Do dyspozycji zwiedzających byli kuratorzy wystaw.

MZZ

Wystawa 
„Mazowsze 
w spódnicy” 
w muzeum

W muzeum warsztaty dla dzieci 
i oprowadzania kuratorskie

Za nami Noc Muzeów

WERNISAŻ WYSTAWY ODBYŁ SIĘ 1 CZERWCA

Fot. MZZ

Muzeum Ziemi Za-
wkrzeńskiej zaprosiło 
artystów z Krakow-
skiego Teatru Ulicz-
nego „Scena Kalejdo-
skop”, zorganizowało 
koncert Iwony Siwiec 
oraz przygotowało 
inne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych. 

Muzeum zaprasza dzieci od 8 do 12 lat na „Sobotnie 
spotkania ze sztuką”. Punktem wyjścia każdego warsz-
tatu są obserwacje muzealnych eksponatów w Dziale 
Sztuki, jednak zawsze najważniejsza jest dziecięca 
kreatywność. Co tydzień zajęcia mają innym temat, 
tak by uczestnicy poznawali różne techniki i terminy. 
11 czerwca w  godz. 11.00-13.00 odbędzie się spotkanie 
pn. „Plama i kolor”.    
W soboty placówka wprowadza nowość – o godz. 10.00 
i 13.00 po ekspozycjach stałych będą oprowadzali kura-
torzy: 11 czerwca zapraszają na wystawę przyrodniczą 
i historyczną, 19 czerwca – archeologiczną i sztuki. 
W takim cyklu spotkania będą odbywały się co tydzień. 
Zarówno warsztaty dla dzieci, jak i oprowadzania kura-
torskie są bezpłatne. 

MZZ

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej kontynuuje „So-
botnie spotkania ze sztuką” oraz wprowadza 
oprowadzania kuratorskie w każdą sobotę. 

MUZEUM BYŁO CZYNNE DO PÓŁNOCY

Fot. MZZ

Fot. MZZ

To był cudowny 
Dzień Dziecka

Za nami Miejski Dzień Dziecka. Park 
miejski 5 czerwca zamienił się 
w centrum rozrywki. Z atrakcji przy-
gotowanych przez zespół kierowany 
przez burmistrza Mławy Sławomira 
Kowalewskiego skorzystało mnóstwo 
dzieci. Były pompowane zjeżdżalnie, 
wozy policyjne i strażackie, występy 
na scenie, czytanie książek, poszuki-
wanie skarbów, malowanie ratusza. 

Były trampoliny, gry, zabawy, jazda 
samochodami, wbijanie gwoździ... 
dla każdego coś miłego. Działo 
się bardzo dużo i bardzo ciekawie. 
Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym jednostkom, instytucjom, 
stowarzyszeniom i tym, którzy dobrze 
się bawili.

Magdalena Grzywacz
Fot. Wioletta Mikucińska



rękodzieła, która pracowała 
przy wielu projektach telewizyjnych 
w tym serialach fabularnych, drama-
tach i kryminałach oraz Julia Bohina 
– wokalistka i nauczycielka śpiewu 
z Kijowa. 
Do 24 czerwca zajęcia będą się 
odbywały od poniedziałku do soboty 
w miejscach czasowego pobytu 
uchodźców. Autorzy projektu zapla-
nowali zajęcia sportowe, muzyczne, 
taneczne, rękodzielnicze, teatralne 
oraz pomoc psychologiczną.  
Od lipca do sierpnia oprócz udziału 
w warsztatach stacjonarnych ukra-
ińskie dzieci i młodzież będą mogły 
wziąć również udział w wycieczkach 
do miejsc rekreacyjnych i polskich 
miast. W planach jest również 
przygotowanie programu na Dzień 
Niepodległości Ukrainy, który jest 
obchodzony przez naszych sąsiadów 
24 sierpnia. 
Projekt współfinansowany przez 
Fundację Świętego Mikołaja w ramach 
programu Przystań św. Mikołaja. 

MDK
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mławianie mogą się starać o dofinansowanie do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych z rządowego 
programu „Czyste powietrze” równolegle z miejskim programem dopłat do wymiany źródeł ciepła. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr. tel.: 23/654 64 38 wew. 311 i 312.? CZY WIESZ, ŻE…

Mławski MDK 
zdobył 50 000 zł 
na działania 
dla uchodźców
Miejski Dom Kultury w Mławie jako 
jeden z 44 ośrodków w Polsce dołą-
czył do Ogólnopolskiego Programu 
Dotacyjnego „Przystań Świętego 
Mikołaja”. Na inicjatywy dla dzieci 
dotkniętych wojną na Ukrainie insty-
tucja otrzymała środki w wysokości 
49 992,00 zł.

Dodatkowe środki pozwolą MDK-owi 
na rozszerzenie programu wsparcia 
edukacyjnego, opiekuńczego i wy-
chowawczego dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy zamieszkujących na terenie 
Mławy. Osobom zaangażowanym 
w realizację projektu zależy przede 
wszystkim na stworzeniu przyjaznego 
środowiska do spotkań zarówno dla 
dzieci z Ukrainy, jak i Polski oraz roz-
poczęciu dialogu międzykulturowego, 
który pozwoli się lepiej poznać 
i nawiązać trwałe relacje. 
W projekt zaangażowani są instrukto-
rzy MDK, artyści kultywujący polskie 
tradycje muzyczne — Kaja i Janusz 
Prusinowscy, wolontariusze oraz osoby 
ukraińskojęzyczne Ganna Yarovenko – 
współtwórczyni projektu, dokumenta-
listka i twórczyni tradycyjnego 

W RAMACH PROJEKTU ODBYWAJĄ 
SIĘ M.IN. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Miasto Mława stawia na profilaktykę. Zależy nam, żeby mieszkańcy, młodsi 
i starsi, przekonali się, jak wieloma formami aktywności można wypełnić 
wolny czas. Dlatego wspieramy organizacje pozarządowe – kluby sportowe 
i stowarzyszenia, które dofinansowujemy z budżetu miasta. 
 
Które z nich będą w tym roku realizowały projekty, dotowane przez ratusz, a 
skierowane do mieszkańców? Poniżej lista. 

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – Promowanie aktywnych form spędzania czasu 
wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów (od maja do 15 
grudnia 2022 r.). 
Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW” – Zdrowie w Twoich rękach (od maja do 15 grudnia 
2022 r.). 
Klub Pływacki „Płetwal” Mława – Żyję aktywnie i na sportowo 
Klub Sportowy „Marlin” Mława – Żyj zdrowo i aktywnie (od czerwca do listopada 2022 r.). 
Stowarzyszenie Joker Mława – Joker Mława Cup III edycja letnia i imprezy towarzyszące (25 czerwca, 
MOSiR). 
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata – Rodzinne zabawy z Teatrem Słuchaj Uchem i specjalnymi 
gośćmi (11 czerwca, MDK).  
Miejski klub Sportowy „Mławianka” Mława – Obóz sportowo- rekreacyjny (lipiec 2022 r.). 
Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar” – Półkolonie Klubu (lipiec/sierpień 2022 r.). 
Klub Pływacki „Płetwal” Mława – Obóz pływacki (sierpień 2022 r.). 
Klub Sportowy „Zawkrze” Mława – Obóz sportowo- rekreacyjny (sierpień 2022 r.). 
Klub Sportowy „Marlin” Mława – Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z klubu (15-24 
sierpnia 2022 r.). 
Akademia Sportów Wodnych Mława – Obóz żeglarski na Mazurach (sierpień 2022 r.). 
Stowarzyszenie Joker Mława – Joker Mława Camp – obóz survivalowy dla ojców z dzieckiem 
(sierpień 2022 r.). 

KSM

Aktywna profilaktyka 

Wspieramy sport 
i kulturę

Lekkoatletyczne zmagania 
na mławskim stadionie

Na zmodernizowanym stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się 
w maju dwukrotnie zawody lekkoatletycz-
ne dla młodzieży. 19 maja dzieci walczyły 
o medale w Czwórboju Lekkoatletycznym 
Szkół Podstawowych. Dzień później odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atle-

tyce Szkół Podstawowych i Ponadpodsta-
wowych. Biegi, pchnięcie kulą, skok w dal 
i skok wzwyż – nasz obiekt jest doskonale 
przystosowany i wyposażony do uprawia-
nia tych dyscyplin.  
Zwycięzcom gratulujemy!

KSM Fot. MOSiR

Fot. MOSiR Fot. MOSiR

Podczas wydarzenia – 
zarówno samego spaceru, 
jak i późniejszych prelekcji 
– o wybranych obiektach 
opowiadali znawcy tematu 
– Emilian Nagiel, Joanna 
Piotrowska i Marcin Seme-
niuk. 
Fani „Handlowca” mogli 
wizerunek budynku zabrać 
ze sobą do domu. Punkt 
z produkcją nadruków 
na koszulkach uruchomił 
Henryk Kwiatek z warszaw-
skiej Kwiaciarni Grafiki.
Wydarzenie zakończyło 
się wieczorem koncertem 
„Jazz w Kosmosie” sekste-
tu Wonky Town. 
Organizatorem Dnia 
„Handlowca” było Stowa-
rzyszenie Mława Miasto 
Zabytkowe, pomysłodawcą 
i kuratorem Bartłomiej 
Ponikiewski, a partnerem 
Miejski Dom Kultury 
w Mławie.
Projekt był dofinansowany 
ze środków Urzędu Miasta 
Mława, patronat objął 
nad nim Burmistrz Miasta 
Mława.

KSM

Święto mławskiej architektury
Spacer po śródmieściu Mławy i opowieści o najbardziej cha-
rakterystycznych miejskich zabytkach z XX wieku, w tym oczy-
wiście o domu towarowym. Za nami Dzień „Handlowca”, który 
odbył się 14 maja.

UCZESTNICY SPACERU ZWIEDZILI RÓWNIEŻ ŚRODEK „HANDLOWCA” Fot. MDK
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Historia jednej adopcji

Pewnego razu straż miej-
ska przywiozła do nas miot 
kociąt. Były słodkie i prawie 
wszystkie dość szybko zna-
lazły przyjazne domy. Został 
tylko jeden, czarny – nikt 
go nie chciał. W tym czasie 
do lecznicy przyszedł pan, 
który chciał kupić trutkę 
na szczury. Niezobowiązują-
co zapytałam, czy może nie 
zechciałby przygarnąć kota, 
który z pewnością pomoże 
mu wytępić gryzonie, a przy 

okazji będzie miłym towa-
rzyszem. Pan się zdziwił, 
ale następnego dnia przyje-
chał z żoną. Obejrzeli 
go i zabrali do domu.
Wrócili do nas po pół roku. 
Pan mnie poznał i powie-
dział, że jest jeden problem. 
Byłam przekonana, że zdol-
ności łowieckie mruczka go 
zawiodły, że poznał ciemną 
stronę kota i zacznie narze-
kać. Pan tymczasem powie-
dział, że kot chodzi tylko 
za żoną, a problem gryzoni 
w ogóle przestał istnieć. 
Nieśmiało zaproponowałam 
drugiego kota, specjalnie dla 
niego, bo tak się zdarzyło, 
że trafił do nas kolejny miot, 

z którego w lecznicy został 
tylko jeden kot, też czarny. 
Po krótkiej konsultacji 
 z małżonka pan adoptował 
drugiego kota i chyba się 
cieszy, bo od czasu do czasu 
przysyła do nas zdjęcia 
swoich dwóch panter.
Opowiedziała Beata Mu-
rawska, lekarz weterynarz, 
współwłaścicielka lecz-
nicy dla zwierząt M-Wet, 
współpracującej w 2022 
roku z miastem w zakresie 
przeciwdziałania bezdomno-
ści zwierząt.

Wysłuchała i zanotowała 
Magda Grzywacz

Adopcja zwierząt powinna 
był odpowiedzialna i prze-
myślana. Osoba przygarnia-
jąca kota lub psa jest zobo-
wiązana sprawować dobrą 
opiekę nad zwierzęciem, 
dbać o nie i przestrzegać 
obowiązującego prawa.

Zwierzęta kierowane 
do adopcji w naszym 
mieście są sterylizowane, 
szczepione i czipowane 
na koszt miasta. Informacje 
o zwierzętach dostępne 
są w lecznicy M-Wet, 
ul. Rynkowa 18, 06-500 Mła-
wa oraz na stronie mlawa.pl

Baw się z nami… limerykami!
Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! W kolejnych 
wydaniach „Informatora Miejskiego” będziemy publikowali jedno 
zadanie twórcze, w którym macie szansę wykazać się swoimi zdolno-
ściami literackimi lub szaradziarskimi.

Zaproponujemy Wam zabawę w two-
rzenie różnych form wierszowanych 
(np. fraszek lub ód), prozatorskich (np. 
krótkich opowiadań) lub szaradziar-
skich (np. rebusów, anagramów, lo-
gogryfów), których bohaterką będzie 
Mława. Na dobry początek proponu-
jemy… limeryki! Każdy, kto prześle lub 
przyniesie osobiście do Urzędu Miasta 
Mława (ul. Stary Rynek 19, 06-500 
Mława, z dopiskiem na kopercie: BAW 
SIĘ Z NAMI) limeryk, w którym pojawia 
się Mława, będzie miał szansę wygrać 
jeden z trzech zestawów atrakcyjnych 
gadżetów. Na Wasze limeryki czekamy 
do 30 czerwca 2022 r. Nie zapomnijcie 
podać swojego imienia, nazwiska i ad-
resu, na który będziemy mogli wysłać 
wygraną. Trzymamy kciuki i życzymy 

owocnej twórczej pracy!
Przypominamy, że limeryk to krótki, 
żartobliwy utwór wierszowany, często 
oparty na grach słownych, pięcio-
wersowy o układzie rymów aabba. 
Limeryk zwykle ma swojego bohatera, 
którym jest wymieniony z imienia 
lub profesji mieszkaniec jakiegoś 
miejsca. Na potrzeby konkursu, stwo-
rzyliśmy taki oto przykładowy limeryk:

Najedzony

KN

10-12.06 
godz. 15.00, Warsztaty pla-
styczne im. Hanny Rudzkiej 
Cybisowej Towarzystwa 
Miłośników Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej, MZZ, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna

11.06 

godz. 10.00, piknik integra-

cyjny połączony z pieszą 

wędrówką, MOSiR, MOPS, 

Stowarzyszenie „Bądźmy 

Razem”

11.06 
godz. 10.00, Piknik Archi-
walny z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Archiwów, 
Archiwum Państwowe 
w Warszawie Odział 
w Mławie

11.06 
godz. 11.00, Teatr Słuchaj 
Uchem: „Ptasie wesele”, 
Fundacja Wszystkie Mazurki 
Świata, sala I piętro MDK,

11.06 
godz. 11.00, Teatr  Słuchaj 
Uchem: „Ptasie wesele”, 
Fundacja Wszystkie Mazurki 
Świata, sala I piętro MDK

12.06 
godz. 18.00, koncert – Dzia-
ni Cygański Zespół, MDK, 
park miejski

18.06 
godz. 17.00, letnia potańców-ka Disco Parkiet – zespół DUO, MDK, park miejski

17-18.06 

Europejskie Dni Archeolo-

gii, MZZ

19.06 
godz. 18.00, koncert, MDK, 

park miejski

25.06 
godz. 10.00, Joker Mława 
Cup III – Otwarte Amator-
skie Mistrzostwa Mazowsza 
w Piłkę Nożną. Stowarzy-
szenie Joker Mława, MOSiR

25.06 
letnia potańcówka Disco 
Parkiet, MDK, park miejski

26.06 
godz. 12.00, Mławskie 
Święto Rowerów, MOSiR

26.06 
koncert Beaty Mańkowskiej, MDK, Park Miejski

03.07 
godz. 18.00, koncert – Teatr 
Muzyczny Hals, MDK, park 
miejski

10.07 
Kino plenerowe
Koncert
Teatr ognia

godz. 17.00, wernisaż 
wystawy Zdzisława 
Kruszyńskiego, MZZ

30.06 
godz. 14.00, Wesoły czwartek 

– piknik integracyjny, MOPS, 

Stowarzyszenie „Bądźmy 

Razem”, MOSiR

09.07 
Jarmark Wojciechowy

Zlot samochodów tuningo-
wanych

Wystawa wozów strażac-
kich, centrum miasta

Koncerty

Zabawa taneczna

Dni MławyŚwiętujemy urodziny naszego miasta!

11.06 
 godz. 17.00, letnia 
potańcówka Disco Parkiet 
– zespół DUO, MDK, park 
miejski, 

24.06 
godz. 11.00, Książka na Jana – akcja rozdawania książek,  MBP

02.07 
godz. 17.00, letnia po-tańcówka Disco Parkiet – zespół DUO, MDK, park miejski

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

Kalendarium
najbliższych mławskich wydarzeń

10 czerwca - 10 lipca 2022 r.

09-10.07 

Pewien chudy Krzysiaczek z Mławy
Jadł raz pączki – ot tak, dla wprawy,
Lecz że wcinał jak głodne cielę,
Wstydu się tylko najadł wiele,
Bo się dżemem uwalał cały.

Fot. Czarny kot


