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Święto Mławy w tym roku zapowiada się wyjątkowo 
atrakcyjnie. Startujemy 9 lipca Jarmarkiem Wojciecho-
wym, a następnie: pokazy samochodów, foodtrucki, 
teatr kukiełkowy, koncerty, kino plenerowe, pokazy so-
kolnictwa i teatr ognia. Będzie się działo! 
Szczegóły na str. 8.

KSM

Ponad 700 osób wzięło udział w 6. edycji tego wydarzenia.  
Uczestnicy chwalili świetną organizację, przygotowane 
atrakcje i wyjątkową atmosferę. Dziękujemy, że byliście 
z nami! Więcej o tym wydarzeniu piszemy na str. 5. 

KSM 

Dni Mławy 
pełne atrakcji

To jedna z większych 
inwestycji w tym 
roku

Mławskie Święto
Rowerów przyciągnęło
tłumy

str. 8 str. 5

str. 3

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe zaczęło 
już modernizację ul. Studzieniec, inwestycji wartej prawie 
10 000 000 zł. O tym, jak długo potrwa i co będzie wykona-
ne, piszemy na str. 3. 
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Mławianka Mława 

w III lidze!
Tego meczu mławscy 
kibice długo nie zapomną. 
Drugie barażowe spo-
tkanie Mławianki Mława 
z MKS-em Piaseczno 
rozegrane na mławskim 
stadionie 25 czerwca za-
kończyło się wynikiem 3:1. 
Dwie bramki zdobył Joao 
Obillon, a sukces uwień-
czył trzecim golem Maciej 
Rogalski! 
We wcześniejszym meczu 
w Piasecznie padł wynik 
remisowy 2:2. Tym samym 
nasza drużyna awanso-
wała do III ligi. Serdecznie 
gratulujemy!

KSM

Zdobywca bramki 
Maciej Rogalski, 

prezes klubu 
Janusz Czerwiński 

i trener Piotr 
Rzepka

Fot. Mławianka Mława

– Od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby zmo-
dernizować salę kina MDK-u i pozostałe 
jednostki kultury. Udało nam się pozyskać 
na ten cel dofinansowanie – aż 20 000 000 
zł z rządowego programu Polski Ład. 
9 000 000 zł dokładamy z własnego bu-
dżetu. Cieszę się, że ta oczekiwana przez 
wielu mławian inwestycja już się rozpo-
częła i niedługo będziemy mogli korzystać 
m.in. z nowoczesnego kina i nowego piętra 
domu kultury – mówi burmistrz Sławomir 
Kowalewski. 
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: 
„Włod-Bud-Dachy” z Ojrzenia oraz Przed-

siębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł 
Woliński z Ciechanowa, które remontowało 
m.in. budynek Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Mławie. 
– Zaczynamy od ogrodzenia terenu 
i rozbiórki części budynku kina. 
Kino i nadbudowa piętra MDK-u będą wy-
konane w tym roku. Termomodernizacja 
muzeum i biblioteki jest zaplanowana 
na przyszły rok – mówi Paweł Włodkowski 
z „Włod-Bud-Dachy”. 
Umowę z przedstawicielami konsorcjum 
Pawłem Włodkowskim i Pawłem Woliń-
skim podpisali burmistrz Sławomir Kowa-

lewski oraz skarbnik Justyna Aptewicz.
Pełna nazwa zadania  brzmi „Budowa 
i modernizacja ogólnodostępnej infra-
struktury kulturalnej dla mieszkańców 
Miasta Mława poprzez przebudowę, 
nadbudowę i rozbudowę Miejskiego Domu 
Kultury w Mławie oraz termomodernizację 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. 
Wartość realizacji to 28 976 674,97 zł. 
Umowę podpisali burmistrz Sławomir 
Kowalewski, skarbnik Justyna Aptewicz, 
Paweł Włodkowski i Paweł Woliński.

Urszula Adamczyk

 29 000 000 zł
na kulturę

20 czerwca podpisaliśmy umowę na rozbudowę Miejskiego Domu Kultury oraz termomodernizację 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Prace ruszyły dzień później. 

Potrwają półtora roku.

Tak jest Tak będzie
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Viernheim na pomoc uchodźcom 
wojennym
Niemieckie Viernheim – nasze miasto part-
nerskie – nie ustaje w pomocy uchodźcom 
wojennym przebywającym w Mławie. 
9 czerwca 2022 r. na konto Miasta Mława 
wpłynęło na ten cel 142 865,47 zł. To już 
czwarty przelew z Viernheim na pomoc ukra-
ińskim uchodźcom wojennym chroniącym 
się w Mławie. W sumie niemieckie miasto 
przekazało nam już 361 620,22 zł. Darowizny 
wpływają do nas również z Włoch. Obywatele 
trzytysięcznego miasta partnerskiego Mławy 
– Moscufo przekazali nam dwie darowizny 
na pomoc Ukrainie, ogółem 19 611,59 zł. 
Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom 
za wielkie serca i ogromną ofiarność! KN 

Powołanie dyrektora 
ZPO nr 3
Mariusz Lempek przez kolejnych 5 lat będzie 
sprawował funkcję dyrektora Zespołu 
Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie. Po-
wołanie na to stanowisko, po rozstrzygnięciu 
konkursu, Burmistrz Miasta Mława Sławomir 

Kowalewski wręczył na ostatniej sesji Rady 
Miasta Mława. To druga kadencja Mariusza 
Lempka.  UA

Wygodniej i bezpieczniej
Zakończyliśmy budowę odcinka ciągu 
komunikacyjnego nad rzeką Seracz. Zadanie 
polegało na utwardzeniu terenu kostką i pły-
tami ażurowymi przed wjazdem do ogródków 
działkowych przy ulicy Wójtostwo. Płyty oraz 
przyległy teren zostały zasypane materiałem 
ziemnym z trawą, która w najbliższym czasie 
powinna zazielenić nieco ten obszar. Inwe-
stycję na zlecenie Miasta Mława wykonało 
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mosto-

we MPDM Sp. z o.o. Jej koszt wyniósł 154 410 
zł brutto. MPDM

Będzie się działo na działkach
Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz prezesi 
zarządów czterech mławskich ogrodów 
działkowych podpisali umowy na realizację 

ważnych inwestycji działkowych o ogólnej 
wartości 200 000 zł. Są to m.in. modernizacje 
sieci elektrycznych czy budowa alei. Każde 
z zadań otrzymało dofinansowanie w wysoko-
ści 40 000 zł, po 20 000 zł z budżetów Mławy 
i Mazowsza. Burmistrz Miasta Mława złożył 
wniosek i uzyskał 80 000 zł dofinansowania 
od Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze 
dla działkowców 2022”. Działkowcy sami 
również partycypują w kosztach – każde 
ze stowarzyszeń finansuje 20 proc. inwestycji, 
angażując 10 000 zł. MG

Zbudujemy wybieg dla psów
W nowym parku, przy ulicy Leszczyńskiego 
powstanie miejsce dla czworonogów. Ogłosili-
śmy konkurs na wykonanie koncepcji tego 
placu. Będą na nim urządzenia umożliwiające 
zabawę z psami i ich trening. Całość będzie 
ogrodzona. Wejście będzie zlokalizowane 
od ul. Asnyka. Prace konkursowe można 
składać do 14 lipca. UA

Razem przez pół wieku 
Cztery pary z Mławy otrzymały z rąk Burmi-
strza Miasta Mława Sławomira Kowalewskie-
go przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Poświadczające ich przyznanie 
legitymacje wręczyła im Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Mławie Marzena Lipińska. 
Podczas kameralnej uroczystości w Pałacu 
Ślubów medale otrzymali: Ewa i Lech Dudkie-
wiczowie, Genowefa i Zygmunt Lulińscy, Elż-
bieta i Benedykt Śmigielscy oraz Anna i Jan 
Wojciechowscy. Serdecznie gratulujemy! KN

Ciągle się doskonalimy

Sprintem po mieście
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Sprawuje pani funkcję owianą trochę tajemnicą. 
Nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się sekretarz miasta. 
Na czym polega pani praca?
Rzeczywiście, nazwa mojej funkcji brzmi raczej jak sekretarka 
w wydaniu męskim. Gdybym sama miała wymyślić nazwę 
dla tego stanowiska, to nazwałabym je dyrektor do spraw ad-
ministracyjno-kadrowych. Sekretarz pracuje nad zapewnieniem 
sprawnego funkcjonowania dla organu burmistrza miasta. 
W tym kontekście sekretarz zajmuje się tym, aby urząd stał, 
żeby był wyposażony, żeby pracowali w nim ludzie o odpowied-
nich kwalifikacjach, żeby te kwalifikacje nabywali i rozwijali, 
żeby struktura organizacyjna była właściwa i adekwatna 
do potrzeb. Jest to stanowisko w tle, ważna praca na zapleczu. 
Oczywiście sekretarz zabezpiecza pracę także drugiego organu 
– rady miasta. Zajmuję się m.in. techniczną stroną organizacji 
sesji rady i pracą radnych.

Czy denerwuje się pani, gdy czasem ktoś myli pani 
funkcję z sekretarką?
Nie denerwują mnie takie sytuacje. Sekretarka to bardzo ważna 
i odpowiedzialna funkcja. Gdy poszukujemy ludzi do pracy, 
to właśnie najtrudniej jest znaleźć dobrą sekretarkę. Inteligent-
ną, reprezentatywną, miłą, która często ma pierwszy kontakt 
z klientem urzędu. Bardzo szanuję sekretarki, więc takie 
pomyłki nie powodują u mnie zdenerwowania, ale przyznam 
– są zabawne. 

Jako osoba organizująca pracę urzędu, czy jest pani 
zadowolona z jego funkcjonowania? Czy wszystko gra 
idealnie, jak w dobrej orkiestrze?
Chyba nikt, kto ma do czynienia z zarządzaniem na poziomie 
profesjonalnym, nie pokusi się o stwierdzenia, że jakaś organi-
zacja jest już idealna. Jestem z wykształcenia menadżerem 
i wywodzę się z takiej szkoły zarządzania, która uznaje, że orga-
nizacja i zarządzanie, to jest proces ciągłego doskonalenia się. 
Zawsze planujemy coś, co ma usprawniać naszą pracę, potem 
sprawdzamy, jak to działa, oceniamy i zawsze znajduje się coś, 
co wymaga poprawy. Więc znowu planujemy i wdrażamy nowe 
rozwiązania i dzieje się to w ciągłym, kołowym ruchu. Tak też 
wygląda sytuacja naszego urzędu – ciągle dążymy do ideału. 
Będzie to stan ciągły, bo sytuacja jest dynamiczna – zmieniają 
się nam zadania, zmieniają się nam kadry. Czuję rozdźwięk 
w proporcjach liczby zadań przypadających na poszczególnych 

pracowników.

Ile osób pracuje obecnie w mławskim urzędzie?
Mamy 109 czynnych pracowników. Kilku pracowników korzysta 
z dłuższych urlopów bezpłatnych, są osoby, które przebywają 
także na urlopach zdrowotnych i macierzyńskich. Te etaty wid-
nieją w statystykach, lecz nie generują pracy. Ze 109 czynnych 
pracowników 10 osób to osoby z obsługi, 99 wykonuje prace 
przy przysłowiowym biurku. 

Jak wygląda sytuacja w innych miastach 
i w innych krajach?
Gdybyśmy zestawili się z innymi europejskimi miastami, 
to urzędników przypadających na mieszkańca w Polsce, 
w Mławie, zawsze jest niewielu. Popularne są oczywiście hasła 
typu „Odchudzić administrację”, ale jak to zrobić? Z czego? Gdy 
porównamy się z innymi, podobnej wielkości europejskimi 
miastami, na przykład z francuskim Franconville, którego 
przedstawiciele niedawno odwiedzili Mławę, to nasze miasto 
wypada bardzo słabo. Tam mieszkańców obsługuje 800 urzęd-
ników etatowych i 200 pracowników na umowy czasowe. Jeśli 
zliczymy wszystkich urzędników podległych miastu – także 
tych z MOSiR-u, Centrum Usług Wspólnych, MOPS-u, jednostek 
kultury – to jest nas tylko 250 osób. Nawet ze wszystkimi na-
uczycielami ze szkół podstawowych i przedszkoli nie mamy 800 
pracowników, a dane z Franconville w ogóle nie uwzględniają 
oświaty. Miałam też kontakt z urzędem w niewielkim szwedz-
kim miasteczku, gdzie 5 tysięcy mieszkańców obsługiwało 
120 urzędników. To potwierdza, że u nas jest dużo zadań, mało 
pracowników, a spraw ciągle przybywa. Od 15 lat pracuję 
w urzędzie i nie przypominam sobie, aby zabrano nam jakieś 
zadania do realizacji. Raczej jest ich coraz więcej, a zatrudnienie 
pozostaje na niezmiennym poziomie. 

A jakimi sprawami zajmuje się urząd?
Praktycznie wszystkim, co możemy zamknąć klamrą 
od urodzenia do śmierci. Tu rejestrujemy urodzenia, zawieramy 
związki małżeńskie, zakładamy firmy, dopełniamy formalności 
z gospodarką odpadami, przygotowujemy plany miejscowe, re-
alizujemy politykę mieszkaniową, przeciwdziałania bezdomno-
ści zwierząt, dbamy o czyste powietrze, organizujemy oświatę, 
pomoc społeczną, realizujemy inwestycje, kształtujemy budżet 
miasta, tu także mieszkańcy mogą regulować podatki i opłaty. 

Musimy zagwarantować dostęp do wody, ciepła, odprowa-
dzenie ścieków – część zadań delegujemy spółkom, ale urząd 
sprawuje nad nimi nadzór właścicielski. Nie sposób wszystkiego 
szybko wymienić.

Dużo tego. 
Na pewno nie wymieniliśmy wszystkiego: nadawanie numerów 
domów, nazw ulic, znakowanie ulic, przyznawanie koncesji 
taksówkom i innych – na sprzedaż alkoholu, zapewnienie 
oświetlenia całemu miastu.

I oczywiście sytuacje kryzysowe, jak chociażby napływ 
uchodźców wojennych do miasta.
W ostatnim czasie kończyła się jedna sytuacja kryzysowa 
i zaraz następowała kolejna, a one uruchamiają u nas konkretne 
działania. Mieliśmy problem z pandemią, trzeba było wdrożyć 
zasady funkcjonowania wszystkich jednostek miejskich. Zadbać 
o to, aby mieszkańcy mieli dostęp do maseczek, do środków 
odkażających. Musieliśmy przeorganizować pracę wszystkich 
jednostek, w tym szkół, które zaczęły pracować zdalnie. 

Co dały pani te doświadczenia?
Dziś wiem, że wszystko się może wydarzyć. Po tym, jak wybu-
chła pandemia, a następnie wojna za naszymi granicami, 
to myślę, że możemy spodziewać się wszystkiego. Władysław 
Bartoszewski na swoich lekcjach historii mówił, że dostrzega 
jedną dobrą rzecz związaną z II wojną światową – był przeko-
nany, że podobny konflikt nie wybuchnie już nigdy w Europie. 
Myślał, że świat wyciągnął lekcję z 1939 roku. Nie doczekał tych 
czasów – wojny, która trwa za naszą wschodnią granicą. Mimo 
że ten mądry człowiek miał wyobraźnię i pogląd na to, jak 
będzie wyglądał świat, i Europa, to życie by go dziś niemile za-
skoczyło. To też mi uświadomiło, że wszystko się może zdarzyć, 
chociaż pewnie na wszytko przygotowana nie jestem. 

Tymczasem w Mławie 2022 rok jest rokiem Władysława 
Bartoszewskiego, Rokiem Przyzwoitości. Dziś to bardzo 
symboliczne. Wspomniała pani, że od 15 lat pracuje 
w Urzędzie Miasta Mława. Jak przez ten czas zmieniła 
się tam organizacja pracy?
W kontekście organizacyjnym musieliśmy przebudować jed-
nostkę pod względem informatycznym: wymiany informacji, 
zabezpieczenia informacji i danych. W tym temacie bardzo 

wiele się działo, przepisy ewaluowały, doszliśmy 
do znanego obecnie wszystkim RODO. Wiele się zmieniło 
w kwestii bezpieczeństwa danych i tego, że znaczna część 
naszej pracy przeniosła się w świat wirtualny, cyfrowy. 
Są takie wymagania, aby to, co jest cyfrowe, można było zawsze 
otworzyć, obejrzeć, zachować. Wersje papierowe oczywiście też 
istnieją i pewnie przetrwają wieki. Zapewnienie trwałości wer-
sji elektronicznej jest większym problemem. Kolejna sprawa, 
która się diametralnie zmieniła, to podejście do klienta ratusza. 
Klient urzędu wie, jakie są jego prawa, oczekuje szybkiego 
działania, ale z drugiej strony my pracujemy prokliencko.

Udało się pokonać stereotypowy pogląd urzędnika 
stojącego w opozycji do mieszkańca? 
Cały czas nad tym pracujemy, bo niezwykle trudno walczyć 
ze stereotypowymi etykietami. Już dawno nie stosujemy okre-
ślenia petent, mamy w Mławie interesantów i klientów. Przez 
15 lat przeszliśmy wiele szkoleń, otrzymaliśmy tytuł Urzędu 
z klasą i rzeczywiście, staramy się obsługiwać mieszkańców 
Mławy na najwyższym poziomie. Nikt nie pozwala sobie 
odesłać klienta z przysłowiowym kwitkiem. Staramy się działać 
szybko i sprawnie, choć jest nas niewielu, a spraw tysiące. 
Zdarza się, że pracujemy po godzinach, w weekendy.

Ludzie to dostrzegają?
Mamy taką nadzieję, ale rzadko dają nam to odczuć. Zdarzają 
się różni klienci, są trudne sytuacje, ale zawsze wszystkich 
traktujemy z szacunkiem. To efekt wieloletniej pracy naszego 
kierownictwa – wszystko zaczyna się od góry. Burmistrz Sławo-
mir Kowalewski w ten sposób traktuje mieszkańców Mławy 
i my również. My urzędnicy mamy świadomość, że jesteśmy 
dla ludzi, że mamy funkcję usługującą.

Czego życzyłaby pani sobie i swoim współpracownikom?
Życzę nam funkcjonowania w spokojnym czasie, tak, abyśmy 
mogli skupić się na usprawnianiu organizacji, na własnym 
rozwoju, na pracy twórczej. Życzę nam, aby było jak najmniej 
działań związanych z nagłymi wydarzeniami. Życzę nam okresu 
spokojnej pracy, bez dodatkowych niespodzianek. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Magdalena Grzywacz

Wywiad z Magdaleną Cecelską, 
Sekretarz Miasta Mława

Fot. KN
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Korty, z których obecnie korzystają mła-
wianie, pochodzą z drugiej połowy lat 70. 
Nawierzchnia jest zbudowana z destruktu 
asfaltowego, mocno już popękanego 
i zniszczonego. 
 – Mimo złego stanu technicznego, nasi 
mieszkańcy często i licznie korzystają z tego 
obiektu, co utwierdza nas w przekonaniu, 
że jego remont jest bardzo potrzebny 
– mówi burmistrz Sławomir Kowalewski.  
Miasto próbowało pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne na tę inwestycję. Złożony został 
m.in. wniosek w drugim naborze Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Niestety, nie zyskał 
on dofinansowania, stąd propozycja burmi-
strza, przyjęta przez Radę Miasta Mława, 
aby wykonać to zadania ze środków 
budżetu miasta. Na ten cel zabezpieczo-
no 2 000 000 zł. W lipcu planowane jest 
rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie 
wykonawcy, który będzie miał czas 
na sfinalizowanie zadania do końca listopa-
da. W ramach inwestycji zostaną rozebrane 
nawierzchnia asfaltowa oraz ogrodzenie 
i powstaną dwa korty do gry deblowej 
o nawierzchni ze sztucznej trawy. Zamówie-
nie obejmuje także odwodnienie i komplek-
sowe wyposażenie.  
To nie koniec planów związanych z posze-
rzeniem oferty MOSiR-u. Kolejnym krokiem 
będzie budowa skateparku, pumptracku 
oraz miejsc rekreacji.  
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku oddano 
do użytku zmodernizowany stadion. 
Inwestycja za 11 000 000 zł obejmowała 
przebudowę boiska głównego, budowę 
nowoczesnej bieżni, skoczni do skoków 
w dal, wzwyż i o tyczce, rzutni do pchnięcia 
kulą oraz wyposażenie obiektu w najwyższej 
klasy certyfikowany sprzęt lekkoatletyczny. 

Urszula Adamczyk

Korty tenisowe 
na terenie MOSiR-u 
będą odnowione
Jeszcze w tym roku planowane jest 
oddanie do użytku nowych kortów 
tenisowych. Urząd Miasta Mława 
ogłosił przetarg na modernizację 
istniejącego obiektu na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. 

KORTY NA TERENIE MOSIR-U POWSTAŁY 
W LATACH 70.

Fot. UA

Chcą ułatwić sobie życie, 
bo z węglem jest bardzo dużo pracy. 
Poza tym jego cena poszła tak w 
górę, że gaz jest lepszym rozwiąza-
niem. No i skoro jest dofinansowanie 
od burmistrza, to warto skorzystać 
i żyć przy okazji bardziej ekologicznie 
– to opinie beneficjentów programu 
dofinansowania wymiany pieców, 
którzy 20 czerwca 2022 r. podpisali 
umowy z Burmistrzem Miasta Mława 
Sławomirem Kowalewskim.
Na spotkanie w Pałacu Ślubów 
przybyło około 40 osób zaintereso-
wanych wymianą pieców węglowych 
na gazowe jeszcze w tym roku. Po po-
prawnej zmianie instalacji, odebraniu 

jej przez komisję i złożeniu wniosku o 
płatność, nastąpi wypłata pieniędzy. 
–  W tym roku stanie się to jeszcze 
szybciej niż w latach ubiegłych, 
w ciągu tygodnia od chwili złożenia 
wymaganego kompletu dokumentów 
– zadeklarował burmistrz. 
Przypomnijmy, beneficjent ubiegają-
cy się o dofinansowanie, może 
je otrzymać w wysokości 30 proc. 
poniesionego kosztu kwalifikowane-
go w kwocie nie większej niż 4 500 zł. 
Każdy, kto skorzysta z dofinansowa-
nia, zobligowany jest umieścić 
na swojej posesji tabliczkę informu-
jącą, że projekt został dofinansowany 
przez Miasto Mława. 

Od 2017 roku Mława realizuje autorski 
projekt dofinansowywania wymia-
ny pieców węglowych na gazowe. 
Dotychczas z pomocy miasta 
skorzystało lub skorzysta prawie 400 
właścicieli nieruchomości, a suma 
wypłat osiągnie niemal 2 000 000 
zł. W tym roku na dofinasowanie 
wymiany pieców w budżecie miasta 
przeznaczono 200 000 zł. 
Wnioski przyjmowane są do 30 wrze-
śnia br. Można je składać w kancelarii 
Urzędu Miasta Mława w dni robocze 
od 8:00 do 16.00, we wtorki – do 18.00.

WM,MG/KSM

Umowy na wymianę pieców podpisane

PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE 
WYMIANY PIECA

Fot. WM

Propozycję sformalizowania współpracy między 
miastami złożył burmistrzowi Mławy Sławomirowi Ko-
walewskiemu mer francuskiego Franconville – Xavier 
Melki. Przypomnijmy, na przełomie maja i czerwca 
delegacja z Francji przyjechała do Mławy z wizytą. 
Głównym celem przyjazdu było przywiezienie pomo-
cy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
przebywających w naszym mieście. Przez dwa dni 
nasi goście poznawali Mławę, dużo też opowiadali 
o Franconville. Miasta wiele łączy – podobna liczba 
mieszkańców, podobne inwestycje, a także wspólne 
miasto partnerskie – niemieckie Viernheim.  
Xavier Melki podziękował za przyjęcie delegacji 
w przesłanym do burmistrza liście. „Dziękuję Panu, 
Pana zespołowi, wszystkim osobom, które nas 
powitały, towarzyszyły nam, służyły za przewodników 
w czasie naszego, zbyt krótkiego, pobytu w Waszym 
mieście Mława”.  
Mer Franconville liczy na dalszą współpracę. „Fran-
conville i Mława mają wiele punktów wspólnych, 
podobieństw. Byłby to zaszczyt dla nas móc konty-
nuować naszą współpracę i budować więzy przyjaźni 
w ramach partnerstwa miast. Jeśli Pan jest również 
tego zdania, nasze zespoły mogłyby pracować 
nad sformalizowaniem takiego zadania, aby nasze 
miasta były połączone jak jesteśmy z Viernheim” – 
czytamy w liście.  
Dziękujemy za serdeczne słowa i mamy nadzieję, 
że już niedługo Franconville oficjalnie dołączy do 
listy naszych partnerów.  
Obecnie, przypomnijmy, są to: Baranáin (Hiszpania), 
Viernheim (Niemcy), Kriva Palanka (Macedonia 
Północna), Moscufo (Włochy), Năsăud (Rumunia), 
Raseiniai (Litwa), Saverne (Francja), Związek Gmin 4C 
– gminy Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio 
i Cermigniani (Włochy) oraz Bartoszyce. 

Urszula Adamczyk

Franconville i Mława 
– przyjaźń, współpraca 
i partnerstwo

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA MŁAWA LECH PREJS, 
BURMISTRZ MŁAWY SŁAWOMIR KOWALEWSKI I MER 
FRANCONVILLE XAVIER MELKI

Fo
t. M

G Przez nasze miasto przebiega 176 km dróg, 
z czego 24 km to drogi wojewódzkie 
i powiatowe. Mieszkańcy Mławy zgłaszają 
do urzędu uwagi dotyczące ich złego stanu 
technicznego. Burmistrz Sławomir Kowalew-
ski podjął w tej sprawie interwencję w Mazo-
wieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz 
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie. 

W pismach wysłanych do obu podmiotów 
pod koniec maja burmistrz zwrócił się z prośbą 
o uzupełnienie występujących w nawierzchniach 
tych dróg ubytków, ponieważ, jak podkreślił, stwa-
rzają one istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
uczestników ruchu oraz powodują uszkodzenia 
poruszających się drogami pojazdów. 
Przypomnijmy, drogi wojewódzkie to ulice: War-
szawska, Żwirki, Piłsudskiego, Gdyńska, Żuromińska. 
Powiatowe to m.in. ulice Napoleońska, Brukowa, 

Graniczna (od skrzyżowania z ul. Brukową) Kościuszki, 
Padlewskiego czy Nowowiejska (na odcinku 
od Ronda Solidarności w stronę DK 7). 
Na pismo zareagowała Renata Drążewska, dyrektor 
Rejonu Drogowego Ciechanów Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W przesłanej 
odpowiedzi zapewniła, że na drodze wojewódzkiej 
544 (ulice Warszawska, Żwirki, Piłsudskiego, Gdyń-
ska) na bieżąco są uzupełniane ubytki mieszanką 
mineralno-bitumiczną na zimno. W okresie letnim 
planowane są remonty cząstkowe związane 
z naprawą ubytków masą na gorąco. Zadanie jest 
na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. 
Ponadto dyrektor poinformowała, że obecnie 
wprowadzono wykonawcę na plac budowy w celu 
wykonania remontu drogi na odcinku od ul. Brukowej 
do skrzyżowania z ul. Kopernika. 

Urszula Adamczyk

Rozpoczęła się jedna z najważ-
niejszych inwestycji drogowych 
tego roku – przebudowa ulicy 
Studzieniec. To zadanie o war-
tości blisko 10 000 000 zł!

Zadanie realizuje na zlecenie Miasta 
Mława Mławskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. W pierw-
szym etapie roboty będą prowadzone 
na odcinku między skrzyżowaniami 
z ulicą Napoleońską i z ulicą Aleja 
Marszałkowska. 
– Prosimy o ograniczenie ruchu 
na tym odcinku do potrzeb mieszkań-
ców i służb ratunkowych. Uczestni-
ków ruchu niemieszkających w tym 
obszarze prosimy o korzystanie 
z alternatywnych dróg dojazdowych, 
ulic: Nowej, abpa. Nowowiejskiego, 
Górnej lub Szpitalnej – apeluje Ma-

riusz Goździewski, prezes MPDM. 
Przypomnijmy: „Rozbudowa ul. Stu-
dzieniec w Mławie” dotyczy prac 
na odcinku o długości ok. 1800 
metrów – od ul. Napoleońskiej do 
skrzyżowania z ulicami Piekiełko, 
Krajewo i Podborną. Zamówie-
nie obejmuje wykonanie drogi o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 
5,5 m z dwumetrowymi chodnikami 
po obu stronach, budowę kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia ulicznego 
oraz przebudowę odcinków sieci 
wodociągowej z wymianą przyłączy 
wodociągowych i budową nowych 
przyłączy wodociągowych 
i sanitarnych. 
Wartość inwestycji to 9 800 000 zł 
– niemal dwukrotnie więcej, niż zakła-
dał pierwotny kosztorys. Rada Miasta 
Mława przychyliła się do wniosku 
burmistrza Sławomira Kowalewskie-
go i wyraziła zgodę na zwiększenie 
wydatku miasta na ten cel do prawie 
7 000 000 zł. Pozostałe 3 000 000 zł 
stanowi dofinansowanie, które Urząd 
Miasta Mława zdobył z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego. Zakończe-
nie przebudowy ul. Studzieniec jest 
planowane w listopadzie 2023 roku. 

Magdalena Grzywacz
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Ruszyły prace na Studzieńcu

Burmistrz interweniuje 
w sprawie dróg

ULICA GRANICZNA 
TO DROGA POWIATOWA Fo

t. U
A



INFORMATOR MIEJSKI BIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA4

W roku szkolnym 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych 
w Mławie uczęszczało 2708 dzieci. Do SP nr 7 – 717, do SP nr 6
 – 497, do SP nr 4 – 448, do SP nr 1 – 381, 
do SP nr 3 – 335 i do SP nr 2 – 304. W naszym mieście są dwie 
placówki niepubliczne, w których uczyło się 245 dzieci. 

? CZY WIESZ, ŻE…

Zakończył się pierwszy kurs języka polskiego, który został zorganizowany 
w Mławie dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Przez blisko trzy miesiące 
jego uczestnicy spotykali się dwa razy w tygodniu. 
Zajęcia zorganizowało Stowarzyszenie „Wyspianum”. Lekcje prowadziły 
wolontariuszki – mławskie polonistki: Ewa Bąk, Joanna Czapska, Agniesz-
ka Danielewicz, Katarzyna Józefska oraz Zofia Kazimierska.  
Szkolenie rozpoczęło 60 osób – w przeważającej większości kobiety. Osta-
tecznie ukończyło go 45 z nich. Pozostałe wróciły w międzyczasie 
do Ukrainy lub zaczęły pracę.  
Dzięki zajęciom nasi goście z Ukrainy poznali podstawy języka polskiego 
w stopniu, który umożliwia im zrobienie zakupów, załatwienie innych 
codziennych spraw czy opowiedzenie o sobie.  
Kurs, co podkreślają jego organizatorzy, był też świetną formą integracji 
i na pewno ułatwił uczestnikom aklimatyzację w naszym mieście.  
W planach jest organizacja kolejnych zajęć. Chętnych jest ponad 50 osób. 

Urszula Adamczyk

KURS ODBYWAŁ SIĘ W CZTERECH GRUPACH

Kurs języka polskiego skończyło 
45 uchodźców

Fot. Stowarzyszenie „Wyspianum”

Fot. Archiwum UM Mława

Obok aspektu prawnego zakazu, istotnym czynnikiem 
mogącym przyśpieszyć odejście od węgla spalanego w 
„kopciuchach” może być rachunek ekonomiczny; porównanie 
ceny węgla spalanego w sposób nieefektywny do ceny zakupu 
gazu ziemnego stosowanego do ogrzewania budynków 
mieszkalnych wydaje się być obecnie dużo korzystniejsze w 
przypadku gazu ziemnego. Po drastycznych podwyżkach węgla 
kamiennego, w tym ceny ekogroszku, korzystniej przedstawia 
się paliwo gazowe. Skuteczniej i długofalowo można zadziałać, 
wymieniając „kopciuch” na bezemisyjne źródło ciepła z zastoso-
waniem wydajnej pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego 
z własnej przydomowej elektrowni wiatrowej lub/i słonecznej. 
Pytanie – skąd na to pozyskać środki? Warto skorzystać z do-
stępnych dofinansowań, choćby z Programu „Czyste Powietrze”. 

Pomoc każdego dnia oferuje Urząd Miasta Mława. W godzinach 
urzędowania można zasięgnąć konsultacji, a zdecydowanym 
na modernizację źródła ogrzewania udzielimy pomocy 
technicznej przy aplikowaniu o środki finansowe. 
Część mławian już skorzystała z tego programu. Tylko 
w tym roku złożono już 66 wniosków na kwotę 1 759 402 zł. 
W ramach środków pomocowych zlikwidowanych zostanie 60 
pozaklasowych kotłów c.o. Modernizacji technicznej poddane 
zostaną 44 instalacje centralnego ogrzewania, 19 nierucho-
mości zyska własne słoneczne źródło energii elektrycznej,  a 37 
budynków przejdzie gruntowną termomodernizację.
Istotnym wsparciem finansowym dla dużej grupy inwestorów 
z Mławy jest również program własny miasta, dzięki któremu 
można otrzymać dotację na wymianę pieca. W tym roku 

zadysponowaliśmy już środki pod wymianę 44 „kopciuchów”. 
Bardziej zapobiegliwi pozyskają fundusze na wymianę pieca 
węglowego na gazowy z dwóch niezależnych źródeł 
tj. z „Czystego Powietrza” i z budżetu Miasta Mława. 
W najmniej korzystnej sytuacji może to być nawet 9 tys. 
złotych przy wydatku kwalifikowanym na poziomie 15 tys. 
złotych. Warto nadmienić, że kosztem kwalifikowanym jest 
nie tylko wartość zakupu pieca, ale też koszt robocizny, mate-
riałów instalacyjnych, koszt armatury zabezpieczającej 
i sterującej, a także koszt instalacji doprowadzającej powietrze 
do komory spalania i odprowadzającej spaliny. 

Edward Judziak

WYMIEŃ PIEC PÓKI CZAS! 
OD STYCZNIA „KOPCIUCHY” BĘDĄ NIELEGALNE

Powszechne w użyciu „kopciuchy”, czyli pozaklasowe kotły górnego spalania, odchodzą do lamusa. Zgodnie z uchwałą antysmogową, przyjętą przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego, z dniem 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać zakaz ich używania.

Postulat w sprawie poprawy wjazdu na jedno z największych osiedli Mła-
wy składali mieszkańcy oraz członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej „Zawkrze” – Kazimierz Manista. Przymiarki 
do remontu burmistrz Sławomir Kowalewski rozpoczął się już w ubiegłym 
roku. Roboty związane z przebudową pierwszego wjazdu – licząc 
od ul. Piłsudskiego – na OM od ul. Szpitalnej ruszą już wkrótce.
Warto przypomnieć, że miasto sukcesywnie dokonuje też przebudowy 
traktów, remontuje chodniki i porządkuje przestrzeń urbanistyczną wokół 
tego osiedla. W ostatnim czasie zmodernizowane zostały m.in. ulice: 
Wysoka, Łojewskiego, Witwickiego, Kryszkiewicza oraz Wetmańskiego, 
a prace związane z przebudową ulic Anny Dobrskej oraz Ciechanowskej 
wciąż trwają.
Na ulicy Kościelnej natomiast zostanie ułożona dwuwarstwowa nakładka 
bitumiczna, składająca się z części wzmacniającej, siatki oraz warstwy 
ścieralnej. Zakres działania obejmie całą długość ul. Kościelnej. 
Na zlecenie miasta prace będzie prowadziło Mławskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Remonty nawierzchni powinny zakończyć 
się do jesieni tego roku, a ich szacowany koszt to ok. 900 000 zł.

Magdalena Grzywacz

Kolejne inwestycje 
na Osiedlu Młodych

Już wkrótce układana będzie nakładka 
asfaltowa na całej długości ulicy Kościelnej 
– od ul. Napoleońskiej do ul. Piłsudskiego 
oraz remontowana nawierzchnia wjazdu na 
Osiedle Młodych.

BURMISTRZ SŁAWOMIR KOWALEWSKI I KAZIMIERZ MANISTA Fot. MG

Ze względu na prowadzone prace związane 
z budową ponad 40 kilometrów kanalizacji 
sanitarnej na terenie aglomeracji Mława, 
a także w związku z destrukcyjnym dzia-
łaniem czynników atmosferycznych, wiele 
dróg w Mlawie po zimie było w złej kondycji. 
Po pierwszym etapie uzupełniania ubytków 
masą na zimno – która co prawda nie jest 
trwała, ale przynajmniej czasowo może 
uchronić nasze samochody przed poważ-
nymi uszkodzeniami, w II kwartale 2022 r. 
rozpoczęliśmy łatanie ubytków masą na cie-
pło. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ 
produkcja gorącej masy bitumicznej rusza 
dopiero na przełomie kwietnia i maja. 
Dotychczas uzupełnione zostały ubytki 
na ulicach: Górnej, Wojska Polskiego, Za-
brody, Korczaka, Willowej, „Torfa” Załęskie-
go, Działdowskiej, Kopernika, Dworcowej, 
Płockiej, Batalionów Chłopskich, Batorego, 
Chrobrego, Rzęgnowskiej oraz na Alei Mar-
szałkowskiej i na Starym Rynku. 

Gorącym asfaltem wzmocnionym siatką 
zostały pokryte także ulice w Dzielnicy 
Przemysłowej Mławy: Instalatorów i LG 
Electronics.  
Obecnie trwają prace na ulicy Żwirowej, 
a przed nami kolejne duże zadanie – nowa 
nakładka bitumiczna na ulicy Grzebskiego. 
Tam lada moment zostaną ustawione nowe 
krawężniki, a w sierpniu wylana zostanie 
dwuwarstwowa nakładka z siatką przeciw-
spękaniową. 
W trakcie prac drogowych występują 
czasowe utrudnienia w ruchu. Dziękujemy 
mieszkańcom za ich pozytywne reakcje 
i dobry odbiór naszych działań. Niemniej 
prosimy wszystkich o cierpliwość i w razie 
konieczności - korzystanie z alternatywnych 
dróg dojazdowych.

Magdalena Grzywacz

Trwają prace na drogach. 
Niedługo remont ulicy 
Grzebskiego

PRACE BYŁY WYKONYWANE RÓWNIEŻ 
NA ULICY CHROBREGO

Zalew Ruda przez dwa lata 
będzie placem budowy
Trwa rewitalizacja za-
lewu Ruda. Inwestycję 
prowadzi Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. 
Ze względu na koszty 
oraz sytuację admini-
stracyjną, realizacja 
tego zadania przez 
samorządy Lipowca Ko-
ścielnego i Iłowa-Osady 
byłaby trudna.

Przypomnijmy, zbiornik znajduje się 
na terenie dwóch gmin – Lipowca 
Kościelnego i Iłowa-Osady i zarazem 
dwóch województw: mazowieckiego 
i warmińsko-mazurskiego. Od granic 
Miasta Mława jest oddalony o ponad 
półtora kilometra.  
Ponieważ z zalewu chętnie korzystają 
również mławianie, co roku Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
wydzierżawiał plażę nad zalewem. 
Nad wypoczywającymi mieszkańcami 
czuwali ratownicy. Dyrektor MOSiR-u 
Krzysztof Butryn już w grudniu zwrócił 
się do Wód Polskich z pytaniem 
o możliwość utworzenia kąpieliska 
w nadchodzącym sezonie. Odpowiedź 
inwestora była negatywna. Zalew i teren 

do niego przyległy jest placem budowy. 
Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, 
niedługo powstanie tymczasowa tama, 
a część zbiornika zostanie opróżniona 
z wody. Rewitalizacja została zaplano-
wana na dwa lata. Miasto Mława nie ma 
możliwości jakiejkolwiek ingerencji czy 
podejmowania działań na tym terenie. 

MAPA PRZEDSTAWIA POŁOŻENIE 
ZALEWU RUDA

Urszula Adamczyk
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Osoby zamieszkałe na terenie miasta, które przeżyły przynajmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim, mogą wnioskować o otrzymanie 
od Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym celu 
należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (w Pałacu Ślubów w parku 
miejskim). Prosimy, aby zabrać ze sobą dowody osobiste. Jubilatów mogą 
również zgłaszać osoby z rodziny. 

? CZY WIESZ, ŻE…
Za nami 2. edycja Joker Mława Cup Junior. Podczas piłkarskich rozgrywek 
dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych rywalizowało osiem zespołów 
z naszego regionu. Zawody rozegrano na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mławie.  
Turniej wygrała drużyna Olimp Ciechanów. Młodzi zawodnicy Mławianki 
Mława wywalczyli 2. i 3. miejsce. Gratulujemy! 
Podczas turnieju nie brakowało  innych atrakcji, jak animacje, konkursy 
oraz grill integracyjny. 
Organizatorami wydarzenia byli Joker Mława, Mławianka Mława oraz 
MOSiR Mława. 
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Dwie mławskie drużyny 
na podium piłkarskiego turnieju
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I w tym roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie dołączyło 
do miejsc w 46 krajach członkowskich Rady Europy, gdzie odbywa-
ły się Europejskie Dni Archeologii.

Już po raz drugi Muzeum przygotowało program z okazji święta archeolo-
gii. EDA odbyły się 17 i 18 czerwca 2022 r. Pierwszego dnia miała miejsce 
promocja katalogu „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”, kolejnego 
od godz. 10:00 do 14:00 w parku miejskim odbywały się warsztaty ar-
cheologiczne. Na plenerowym stanowisku edukacyjnym zainteresowani 
poznawali tajniki zawodu archeologa, przekonywali się, jak wyjątkową 
i niezwykle ciekawą nauką jest archeologia. Zaimprowizowane stanowi-
sko archeologiczne służyło do odnajdywania obiektów, które następnie 
– zgodnie ze sztuką i pod opieką specjalistów – były oczyszczane 
i opisywane. Dzieci sklejały ceramikę oraz uczyły się o zabytkach.  
O godz. 13:00 rozpoczęły się warsztaty rodzinne „Pradzieje Ziemi Za-
wkrzeńskiej”, podczas których dzieci przy udziale dorosłych opiekunów 
rozwiązywały zadania i łamigłówki z kart edukacyjnych.  
W godzinach popołudniowych odbyły się oprowadzania kuratorskie 
– „Piękne i użyteczne, czyli przedmioty osobiste sprzed 2 000 lat” oraz 
„Medycyna i higiena w dawnych wiekach”. EDA organizowane są przez 
francuski Narodowy Instytut Prewencyjnych Badań Archeologicznych 
(Inrap) pod egidą francuskiego Ministerstwa Kultury. 
Wydarzenia w Mławie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta 
Mława i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

MZZ

Europejskie Dni 
Archeologii 
w Muzeum

To niekwestionowany rekord 
wszystkich edycji! Dwie trasy, 
tysiące przejechanych kilo-
metrów, wyścigi na rowerkach 
biegowych dla najmłodszych, 
jazda tandemem, 10 stoisk kół 
gospodyń z całego powiatu. 
Dziękujemy, że byliście z nami!

Ponad 700 uczestników 
Mławskiego Święta Rowerów!

Mławianie pokazali, że kochają rowery i dobrą 
zabawę. 26 czerwca już od 9:00 przed stoiskiem 
rejestracji na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji ustawiały się kolejki. Na wydarzenie przy-
były całe, kilkupokoleniowe rodziny, amatorzy jazdy 
na dwóch kółkach, ale również zawodowi kolarze, 
którzy cenią sobie mławskie trasy i dobrą atmosferę 
naszego święta. Pierwszych 500 uczestników otrzy-
mało koszulkę z pamiątkowym nadrukiem. 
O 12:00 na starcie stanęło kilkaset osób i chwilę 
później wspólnie wyruszyło w trasę. Kolejni rowerzy-
ści dołączali później – wydarzenie trwało do 17:00 
i, zgodnie z założeniami, każdy mógł zacząć 
o dowolnej porze i przejechać dowolną liczbę 
kilometrów. 
W przerwach między kolejnymi kółkami uczestnicy 
mieli do dyspozycji atrakcje przygotowane przez 
MOSiR. Na dzieci czekały dmuchańce. O to, żeby nikt 
nie był głodny, zadbało 10 kół gospodyń z powiatu 
mławskiego. Można też było poczęstować się 
daniami z grilla. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowość tego-
rocznego święta – wyścigi dla maluchów 
na rowerkach biegowych. Dzieci dały z siebie wiele 
– wszyscy mali zawodnicy otrzymali medale. Wrę-
czali je burmistrz Sławomir Kowalewski i dyrektor 
MOSiR-u Krzysztof Butryn. 
Finałem wydarzenia było losowanie nagród. Aby 
mieć szansę na wygraną wystarczyło przejechać 
wyznaczoną trasę i odebrać los – ich liczba mogła 
być nieograniczona. Do rozdania było blisko 200 
nagród – w tym rowery oraz sprzęt RTV i AGD. 
Porządku i bezpieczeństwa podczas wydarzenia 
pilnowały mławska straż i policja – dziękujemy! 
Sukces VI Mławskiego Święta Rowerów i ogromne 
zainteresowanie, z którym się spotkało, spowodowa-
ły, że już myślimy o jesiennej edycji. 
Organizatorem święta był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Burmistrz Miasta Mława objął wydarze-
nie patronatem.

Urszula Adamczyk

Fot. UM Mława, MOSiR
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W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Mława uczęszczało 
1167 dzieci; do placówki publicznej prowadzonej przez Parafię Świętej Rodziny w Mławie –73, a do przedszkoli niepublicz-
nych – 202 dzieci.

? CZY WIESZ, ŻE…

Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta Mława oraz Fundacja For Art zapraszają 
do wzięcia udziału w konkursach inspirowanych twórczością znanego 
na całym świecie kompozytora Victora Younga, w którego życiorysie 
przewija się wątek mławski.
W tym roku ponownie oprócz konkursu plastycznego „Malowanie muzy-
ką” zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Gdzie 
są skrzypce Younga?”. 
Prace na oba konkursy można nadsyłać pocztą na adres MDK-u w nie-
przekraczalnym terminie do 10 września. 
Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: 
dzieci klas 0-III (tu zgłoszenia prac mogą dokonywać także dzieci grup 
„0” z placówek przedszkolnych), uczniowie klas IV-VI oraz młodzież klas 
VII-VIII. 
Zgłoszenia do konkursu literackiego mogą przesyłać uczniowie klas IV-VI 
oraz VII-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz osoby 
dorosłe. 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas tegorocznej edycji Victor 
Young Jazz Festival Mława.  
Regulaminy, karty zgłoszeń oraz załącznik z plikami muzycznymi znajdują 
się pod linkiem https://bit.ly/3NWxqwm.

MDK

Zainspiruj się twórczością 
Victora Younga i weź udział 

w konkursach

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie zachęca do zapi-
sów na warsztaty teatralne „Prus na deskach”. Zajęcia są przezna-
czone dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat. 
W trakcie spotkań warsztatowych dzieci przyswoją sobie zasady 
współpracy, odkryją swoje cechy indywidualne, poprawią poczucie 
własnej wartości, rozwiną wyobraźnię, uwrażliwią się na literaturę, 
popracują nad poprawnością wymowy i konstruowaniem popraw-
nych wypowiedzi, świadomością ciała, nazywaniem i wyrażaniem 
emocji. 
Celem tego działania jest rozwój przez zabawę oraz poznanie posta-
ci i twórczości patrona biblioteki – Bolesława Prusa. 
Zajęcia zaplanowane są w dniach 25, 26, 27 lipca, w godzinach 
od 11:00 do 14:00. Poprowadzi je Anna Mika – aktorka i animatorka 
kultury, a od niedawna także bibliotekarka.

Iwona Antoniak- Welenc

Na scenie 
z Prusem

Do mławskich organizacji 
pozarządowych 
trafiło ponad 650 000 zł 
Burmistrz Miasta Mława w 2022 roku ogłosił oraz 
rozstrzygnął 9 otwartych konkursów ofert dedyko-
wanych organizacjom pozarządowym. 

Organizacje zrealizują 67 zadań w różnych sferach swojej 
działalności – sportowej, kulturalnej, wypoczynkowej, 
dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, w 
ramach pomocy społecznej. Odbędzie się wiele wydarzeń 
związanych z profilaktyką zdrowotną finansowanych z 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Mława. 

Lista dofinansowanych organizacji:
 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława 

– 218 250 zł (na pięć zadań),
 Klub Sportowy „Zawkrze” Mława – 147 250 zł 

(na sześć zadań),
 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej 

„Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie – 37 405 zł (na 14 zadań),

 Klub Pływacki „Płetwal” Mława - 35 750 zł 
(na pięć zadań),

 Klub Sportowy „Marlin” Mława - 35 750 zł 
(na pięć zadań),

 Fundacja Wszystkie Mazurki Świata - 26 000 zł 
(na dwa zadania), 

 Klub Sportowy Power Basket – 23 000 zł (na trzy 
zadania),

 Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe 
– 22 000 zł (na dwa zadania),

 Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW” 
– 16 000 zł (na dwa zadania),

 Akademia Piłkarska „NAZAR” – 16 000 zł  
(na cztery zadania),

 Stowarzyszenie Joker Mława – 13 700 zł 
(na trzy zadania), 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł 
Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” 
– 13 000 zł (na jedno zadanie), 

 Akademia Sportów Wodnych Mława 
– 8 000 zł (na dwa zadania),

 Stowarzyszenie Stawiam na Siebie 
– 8 000 zł (na dwa zadania),

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 
– 7 000 zł (na dwa zadania),

 Fundacja Bank Żywności – 6 000 zł (na jedno 
zadanie),

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bąda-
rzewskiej - 5 000 zł (na dwa zadania),

 Fundacja Krzewienia Kultury Zawkrzanie 
– 4 000 zł (na jedno zadanie),

 Mławskie Stowarzyszenie Amazonki 
– 2 895 zł (na dwa zadania),

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej 
– 2 500 zł (na jedno zadanie),

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
– 2 000 zł (na jedno zadanie),

 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” 
– 2 000 zł (na jedno zadanie). 

Agnieszka Puzio-Dębska

Magdalena Staszewska

PLACE ZABAW I BOISKA 
OTWARTE W WAKACJE
Zachęcamy do korzystania podczas wakacji z przy-
szkolnych placów zabaw i boisk. Obiekty są dostępne 
w różnych godzinach. 

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie, 
ul. Żołnierzy 80 P.P. 5 – dostępny od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 16:00, 
- plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1 w Mławie, ul. Warszawska 52 – dostępny 
codziennie od 6:00 do 22:00,  
- plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39 – dostępny 
codziennie od 8:00 do 21:00, 
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie, 
ul. Ordona 14 – dostępny codziennie od 8:00 do 21:00, 
- plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorządo-
wym nr 3 ul. Hoża 6 – dostępny od poniedziałku do piątku 
od 7:00 do 16:00, 
- plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Samorządo-
wym nr 4 ul. Krasińskiego – dostępny od poniedziałku do 
piątku od 7:00 do 16:00.’
 
Place przy  Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie 
ul. Sportowa 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie, 
ul. Sportowa 1 będą nieczynne do odwołania. 

- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Mławie, ul. Sportowa 1 – dostępne codziennie 
przez cała dobę, 
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mławie, ul. Sportowa 1 – dostępne od poniedział-
ku do piątku od 8:00 do 15:00, 
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr  1 w Mławie, ul. Warszawska 52 – dostępne codzien-
nie od 6:00 do 22:00, 
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Mławie, ul. Graniczna 39 – dostępne codziennie 
od 8:00 do 21:00, 
- boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w Mławie, ul. Ordona 14 – dostępne codziennie 
od 8:00 do 21:00. 
 

Warsztaty teatralne, nauka pły-
wania, spotkania ze sztuką – w te 
wakacje każde dziecko z Mławy 
znajdzie coś dla siebie. Nasze 
jednostki zaplanowały na najbliższe 
dwa miesiące wiele bezpłatnych 
zajęć i spotkań dla najmłodszych.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zaprasza dzieci 
od wtorku do soboty na dwugodzinne zajęcia. 
Ich tematyka codziennie będzie inna. To szan-
sa na spotkania z historią, archeologią, sztuką 
i przyrodą. Warsztaty czerpania papieru, 
nauka kaligrafii, poszukiwanie skarbów, space-
ry po mieście – to propozycje dla wszystkich, 
którzy nie lubią się nudzić.
Wakacyjne spotkania w drugiej połowie lipca 
organizuje MDK. W tym roku ich tematem 
będzie Afryka. Dzieci poznają tradycje, dziką 
naturę i niezwykle zróżnicowaną kulturę 
tej części świata. Będą robić biżuterię, 
tańczyć, muzykować, a przede wszystkim 
świetnie się bawić. W programie: zajęcia 
plastyczne, taneczne, muzyczne, animacyjne 
oraz spotkania profilaktyczne z ekspertem. 
Warsztaty będą odbywać się w dwóch gru-
pach: grupa I: 18, 20, 22 lipca; grupa II: 25, 27, 
29 lipca (poniedziałki, środy i piątki w godz. 
11:00-14:00).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował 
z kolei mnóstwo sportowych atrakcji. Zajęcia 
ogólnorozwojowe dla różnych grup wieko-
wych, nauka tańca, nauka pływania – oferta 
placówki na najbliższe dwa miesiące jest 
niezwykle różnorodna i bogata. 

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje kon-
kurs fotograficzny dla fanów książek 
i ładnych okładek. A zarówno w lipcu 
jak i w sierpniu zaprasza na cykl zabaw 
– oczywiście związanych z książkami. Końców-
ka lipca to z kolei warsztaty teatralne 
– ich tematyka związana będzie z patronem 
placówki, Bolesławem Prusem.
Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza 
do udziału w projekcie pod hasłem „Wakacje 
z Maxem”. W każdy czwartek lipca, na terenie 
mławskich szkół podstawowych odbywać się 
będą zajęcia o charakterze kulturalnym, spor-
towym, rozrywkowym oraz profilaktycznym. 
W realizację projektu włączają się Miejska 
Biblioteka Publiczna, Komenda Powiatowa 
Policji czy Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej.
Przypominamy, że 9 i 10 lipca to Dni Mławy, 
podczas których również nie zabraknie atrak-
cji dla najmłodszych.
Dokładny harmonogram wszystkich zajęć 
znajduje się na stronie www.mlawa.pl. 

Zachęcamy do zapisów w poszczególnych 
jednostkach.
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej: 23 654 33 48 
Miejski Dom Kultury: 23 654 35 85 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 23 655 15 71 
Miejska Biblioteka Publiczna: 23 654 36 63

Urszula Adamczyk

Wakacje 
w Mławie 
SĄ PEŁNE 
ATRAKCJI

„WAKACJE Z MAXEM” TO JEDNA Z PROPOZYCJI NA LIPIEC
Fot. MOPS

Zeskanuj poniższy kod, żeby zoba-
czyć szczegółowe informacje 

i harmonogram zajęć
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Dni Mławy
Świętujemy urodziny 

naszego miasta!

09-10.07 

22

Historia jednej adopcjiBaw się z nami… rebusami!
Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! W kolejnych wydaniach 
„Informatora Miejskiego” publikujemy jedno zadanie twórcze, w którym macie 
szansę wykazać się swoimi zdolnościami literackimi lub szaradziarskimi. Motywem 
przewodnim wszystkich zadań jest Mława.

14.07
Wakacje z Maxem – Szkoła 
Podstawowa nr 4

22.07
godz. 19.00, dyskoteka 

pod chmurką z DJ-em 

dla młodzieży, MDK, park 

miejski

16.07
godz. 17.00, potańcówka 
Disco Parkiet – zespół 
DUO, MDK, park miejski

24.07
godz. 18.00, koncert – Wojciech Gęsicki, 
MDK, park miejski

20.07
wernisaż wystawy 
plenerowej poświęconej 
30. rocznicy powołania 
KPP w Mławie, MZZ, park 
miejski

28.07
Wakacje z Maxem 
– park miejski

15.07 
godz. 19.00, dyskoteka 
pod chmurką z DJ-em
dla młodzieży, MDK, 
park miejski

23.07 
godz. 17.00, potańcówka 

Disco Parkiet – zespół 

Golden Night, MDK, park 

miejski

31.07 
godz. 18.00, koncert 
– Dariusz Kordek, MDK, 
park miejski

17.07 
godz. 18.00, koncert – Dariusz Marcinkiewicz, MDK, park miejski

25-27.07
warsztaty teatralne 
„Prus na deski”, MBP, park miejski

21.07 
Wakacje z Maxem 
– Szkoła Podstawowa nr 6

30.07
godz. 17.00, potańcówka Disco Parkiet – zespół DUO, MDK, park miejski

07.08 
godz. 18.00, koncert 
– zespoły Power Play 
i Supernova, MDK, 
park miejski

13.08
godz. 13.00, piknik 
„Po ludzku o psich 
sprawach”, MDK, 
park miejski

09.07 10.07 
Jarmark Wojciechowy
Zlot samochodów
tuningowanych
Wystawa wozów 
strażackich
Koncerty
Zabawa Taneczna 

Kino plenerowe  Koncert 
Teatr ognia Otwarcie wystawy „Mławska Wólka nie tylko kolejowa”

06.08
godz. 17.00, potańcówka 
Disco Parkiet – zespół 
DUO, MDK, park miejski

11.08
piknik integracyjny 
dla seniorów „Wesoły 
czwartek”, MOPS, MBP, 
Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem”

13.08
godz. 17.00, potańcówka Di-
sco Parkiet – zespół DUO, 
MDK, park miejski

14.08
godz. 18.00, Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej, Klub Seniora 
Pogodny Uśmiech, 
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

15.08 
obchody Święta Wojska 
Polskiego

9 lipca - 15 sierpnia 2022 r.

Adopcja zwierząt powinna był odpowiedzialna i przemyślana. Osoba przygarniająca kota lub psa jest zobowiązana 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 Mława oraz na stronie mlawa.pl

Dziś proponujemy Wam zabawę w two-
rzenie rebusów. Każdy, kto prześle 
lub przyniesie osobiście do Urzędu Mia-
sta Mława (ul. Stary Rynek 19, 06-500 
Mława, z dopiskiem na kopercie lub kar-
cie pocztowej: BAW SIĘ Z NAMI) rebus, 
w którego rozwiązaniu pojawia się Mła-
wa, będzie miał szansę wygrać zestaw 
atrakcyjnych gadżetów. Przyznamy jed-
ną nagrodę główną (pracę jej laureata 
opublikujemy w jednym z najbliższych 
wydań „Informatora Miejskiego”) oraz 
dwa wyróżnienia (prace nie będą publi-
kowane). Na Wasze rebusy czekamy 
do 29 lipca 2022 r. (decyduje data wpły-
wu 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!

Uwaga: ilustracje rebusu możecie 
wykonać sami – ręcznie lub za pomocą 
programu komputerowego – bądź 
pobrać z Internetu. W tym ostatnim przy-
padku musicie jednak zwracać uwagę, 
aby były to obrazki na licencji Creative 
Commons – czyli takie, które będziemy 
mogli opublikować w naszym biuletynie 
bez pogwałcenia praw autorskich.
A oto przykładowy rebus, który stworzy-
liśmy na potrzeby konkursu:

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU 

W poprzednim numerze „Informatora 
miejskiego” zaproponowaliśmy konkurs 
na limeryk. Dziękujemy za wszystkie teksty. 
Po burzliwych obradach, jury postanowiło 
nagrodzić panią Agnieszkę Olborską 
za cykl przesłanych utworów. Dwa limeryki 
autorstwa zwyciężczyni prezentujemy 
poniżej. Wyróżnienia otrzymują Mał-
gorzata Czugaj i Tadeusz Dzieliński. 
Gratulujemy!

Raz skrzyknęło się dziesięciu górali. 
Starym busem się nad morze 
wybrali. 
Bus się zepsuł pod Mławą. 
Pomyśleli: „Nieklawo!”. 
Rozejrzeli się i… już zostali. 

Żyła w Mławie niejaka Anetka.  
Nadzwyczajna z niej była kokietka.  
Oczętami strzelała, 
Nigdy nie pudłowała 
Ta mistrzyni miłosnego łowiectwa.

Rozwiązanie: Miasto Mława (mi, as, Tom, ława). KN

Kilka lat temu, w grudniu, moja córka wyciągnę-
ła spod samochodu kociaka, który próbował 
wejść na koło, żeby się ogrzać od ciepłego 
jeszcze silnika. Kotek był mały, nieporadny, 
brudny, niedożywiony i miał rany na mordce. 
Zawieźliśmy go do straży miejskiej, bo było bar-
dzo zimno i życie malca było realnie zagrożone. 
To był czas, kiedy nasza rodzina przygarnęła 
bezdomnego psa, nie myśleliśmy o tym, 
aby wziąć do domu również kota. Jednak trudno 
nam było zapomnieć o całym zdarzeniu, o spo-
tkaniu zwierzaka, który potrzebował pomocy. 
Następnego dnia zadzwoniliśmy do lecznicy, 
aby dowiedzieć się, co dzieje się z kotkiem 
i ostatecznie zaadoptowaliśmy go. Dziś żyje 
w dobrej komitywie z psem. Nie przepada 
za towarzystwem innych psów i innych ludzi, 
ale nas bardzo kocha, jesteśmy jego rodziną.

Magdalena Grzywacz

Jeśli też masz ciekawą historię zwią-
zaną z adopcją zwierzaka – napisz 
do nas na adres: informator-miejski@
mlawa.pl. Najciekawsze historie opu-
blikujemy, a ich autorzy otrzymają 
nagrody. Pamiętaj – tekst nie może 
być dłuższy niż 1500 znaków.
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Biuletyn przygotowany przez 
URZĄD MIASTA MŁAWA

Magdalena Grzywacz, 
Urszula Adamczyk,
Krzysztof Napierski 

Kontakt: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
tel.: 23 654 33 82, mail: informator-miejski@mlawa.plINFORMATOR MIEJSKI Teksty i redakcja: 

Dni Mławy to dwudniowe święto miasta 
organizowane w terminie zbliżonym do 13 
lipca – dnia, w którym przypada rocznica 
nadania Mławie praw miejskich (co nastą-
piło w 1429 roku). Tegoroczna odsłona Dni 
Mławy to powrót do przedpandemicznego 
świętowania na dużą skalę. Atrakcje będą 
zarówno w centrum miasta, jak i na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
gdzie w sobotę 9 lipca zostanie zorgani-
zowany Friendly City Festival Mława 2022. 
Wcześniej, od godziny 9:00 w centrum 
Mławy: Jarmark Wojciechowy, zlot samo-
chodów tuningowanych, wystawa pojaz-
dów strażackich, foodtrucki (będą z nami 
przez trzy dni – od piątku 8.07 do niedzieli 
10.07), teatrzyk kukiełkowy na parkowym 
trawniku, atrakcje dla najmłodszych 
w miasteczku profilaktycznym oraz Festiwal 
mławskich organizacji pozarządowych 
– również w parku.
Niedziela zapowiada się bardziej kameral-
na, parkowa, ale z wielkimi atrakcjami. 
Od godziny 12:00 rusza kino plenerowe, 
w repertuarze którego znajdą się zarówno 
filmy dla dzieci, jak i dla dorosłych. Od po-
łudnia także pokazy sokolnictwa i stoisko 
z atrakcjami dla dzieci. O 16:00 wernisaż 
wystawy przygotowanej przez stowarzy-
szenie Mława – Miasto Zabytkowe 
o historii mławskiej Wólki. O 18:00 nato-
miast – koncert zespołu The Postman, 
grającego przeboje zespołów The Beatles 
oraz Czerwone Gitary. O 20:00 zaprosimy 
na ostatni seans do kina plenerowego, 
a już po zmroku – o 22:00 – na widowisko-
wy teatr ognia.
Na wydarzenia zapraszają Burmistrz Miasta 
Mława oraz dyrektorzy miejskich jednostek 
kultury i sportu: Miejskiego Domu Kultury, 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mławie oraz współpra-
cujące z miastem organizacje: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie, stowarzyszenie Mława – Mia-
sto Zabytkowe oraz Adrian Nowakowski, 
odpowiedzialny za The Event - Mławski 
Festival vol. 3.

Magdalena Grzywacz

Rockowo 
i ogniście 
– Dni Mławy 
Święto Mławy w tym roku 
zapowiada się wyjątkowo atrak-
cyjnie. Startujemy 9 lipca Jar-
markiem Wojciechowym, 
a następnie: pokazy samo-
chodów, foodtrucki, teatr 
kukiełkowy, koncerty, kino plen-
erowe, pokazy sokolnictwa 
i teatr ognia. Będzie się działo!


