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Mławianka wygrywa 
pierwszy mecz 
w rundzie 

Ekshumacje na Kalkówce 
możliwe w 2024 r.
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Taką kwotę przewidziano w tegorocznym 
budżecie miasta na zakup pojazdu średnie-
go ratowniczo-gaśniczego, wartego ok. mi-
liona złotych. Pozostała kwota ma pochodzić 
m.in. z rządowego dofinansowania. 22 lute-
go br. wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził 
zestawienie jednostek, które w 2023 r. otrzy-
mają dotacje. Znalazła się na nim mławska 
OSP. 

Jednostka jest włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Miesięcznie 
uczestniczy średnio w blisko 20 akcjach. 
– Liczba zdarzeń, do których strażacy są 
wzywani, pokazuje, jak ważny jest odpo-
wiedni sprzęt. Zakup wozu jest bardzo 
potrzebny – zauważa burmistrz Sławomir 
Kowalewski. Samochód, którym strażacy-
-ochotnicy z Padlewskiego obecnie dys-

ponują, jest już mocno wyeksploatowany. 
W ubiegłym roku awaria na 3 miesiące wyłą-
czyła go z użytkowania.
W Mławie jest ponad 80 druhów OSP, bli-
sko 50 przeszkolonych, żeby nieść pomoc 
mieszkańcom naszego miasta i powiatu 
mławskiego.

URSZULA ADAMCZYK

Strażacy z Mławy otrzymali 
pieniądze na zakup wozu 

Na ostatniej sesji Rady Miasta Mława burmistrz Sławomir Kowalewski wręczył 
Ochotniczej Straży Pożarnej z ulicy Padlewskiego czek na 450 000 zł.  

Czy w Mławie 
powstanie 

krematorium?
Do ratusza wpłynęła petycja przeciw budowie w re-
jonie ulic Żabieniec i Chądzyńskich krematorium.  
Pismo zostało podpisane przez ponad 300 osób. Bu-
dynek miałby powstać w bliskiej odległości domów. 
Mieszkańcy tej okolicy są przeciwko sąsiedztwu in-
stalacji. Z protestującymi spotkał się burmistrz Sła-
womir Kowalewski. 

Staramy się o więcej połączeń 
kolejowych przez Mławę
Bartłomiej Adamkiewicz z „Kolejowej Mławy” zbiera podpisy pod petycją 
do Ministra Infrastruktury w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych 
z naszego miasta do Bydgoszczy. Jego wniosek poparł burmistrz Sławomir Ko-
walewski, który wystosował w tej sprawie list do ministra Andrzeja Adamczyka. 

Więcej na str. 4. Więcej na str. 3. 
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Iloma mieszkaniami, socjalnymi i komunalny-
mi, dysponuje obecnie miasto? 
Mamy w swoim zasobie 701 lokali komunal-
nych. Z tego 401 to własność miasta, 248 znajduje 
się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 
31 w budynkach wynajmowanych od TBS-u, 
21 w innych budynkach. Dysponujemy również 87 
mieszkaniami socjalnymi. 

Czym różnią się lokale komunalne od socjal-
nych? 
Mieszkania komunalne są przyznawane mniej 
zamożnym mieszkańcom, których nie stać 
na wynajem swojego „eM” na wolnym rynku. Ta-
kie osoby muszą przede wszystkim spełniać kry-
teria dochodowe. Umowa najmu jest zawierana 
na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, 
że nie może zostać wypowiedziana w sytuacji, 
gdy najemca zakłóca spokój lub nie płaci czynszu, 
lub gdy poprawiła mu się sytuacja finansowa.
Najemcami lokali socjalnych są najczęściej oso-
by o najniższych dochodach oraz rodziny, które 
wyrokiem sądu zostały eksmitowane z dotych-
czasowych miejsc zamieszkania, a sąd upraw-
nił ich do otrzymania lokalu. Mogą oni liczyć 
na niskie opłaty czynszowe (nie wyższe niż 50 
proc. czynszu najtańszego mieszkania komu-
nalnego). Na życzenie gminy muszą przedsta-
wiać oświadczenie o stanie majątkowym. W tym 
przypadku umowa najmu jest zawierana na czas 
określony i może być wypowiedziana przy wzro-
ście dochodów wynajmującego lub uzyskaniu 

przez niego prawa do innego lokalu. Umowa 
na najem socjalny jest czasowa – od 1 do 3 lat.

Z jakimi opłatami wiąże się wynajem?
Przede wszystkim z czynszem. Bazowa kwota 
tej opłaty jest ustalana przez samorząd i jest zależ-
na od stanu technicznego budynku, wyposażenia 
w urządzenia i instalacje. Inną kwotę zapłacą na-
jemcy lokalu z ogrzewaniem centralnym, a inną 
z własnym piecem.
Mieszkańcy lokali komunalnych, którzy znajdą 
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 
mogą ubiegać się o zastosowanie wobec nich ob-
niżki czynszu. Wsparciem jest też pomoc z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci 
dodatku mieszkaniowego.

Jakie obowiązki mają lokatorzy?
Powinni utrzymywać mieszkania w jak najlep-
szym stanie. To samo dotyczy części wspólnych 
budynków – klatek schodowych czy pomiesz-
czeń gospodarczych. Na własny koszt mieszkańcy 
powinni przeprowadzać naprawy i konserwację 
części wyposażenia. 

Jak wygląda to w praktyce?
Różnie. Zdarzają się niestety osoby, które dopro-
wadzają lokal do dewastacji. Mieszkania odzyski-
wane po takich najemcach musimy gruntownie 
remontować. Oczywiście są obciążani kosztami, 
jednak zdarzają się kłopoty z egzekwowaniem 
od nich tych należności.

Co jest brane pod uwagę podczas przydziału 
mieszkań? 
W naszym mieście działają dwie społeczne ko-
misje zajmujące się potrzebami mieszkaniowymi 
mławian. Pierwsza rozpatruje wnioski o wpisanie 
na listę osób oczekujących na przydział lokalu 
z zasobu gminy. Druga wskazuje konkretnej ro-
dzinie wolny lokal, jeśli taki mamy. Trzeba pa-
miętać, że nie funkcjonuje kolejność przydziału. 
Komisja rekomenduje Burmistrzowi Miasta 
Mława rodziny z listy osób oczekujących, biorąc 
pod uwagę ich sytuację i potrzeby metrażowe 
oraz mieszkania, które aktualnie są wolne. Zna-
czenie mają również niepełnosprawność, liczba 
członków danej rodziny, zamieszkiwanie w lo-
kalach przeludnionych, bądź kwalifikujących się 
do rozbiórki.
Ubiegający się o lokal powinni udokumentować 
swoją sytuację materialną, nie mogą posiadać 
na własność żadnej nieruchomości.

Czy jest zapotrzebowanie na kolejne lokale?
Oczywiście. Mieszkań w Mławie przybywa, 
ale koszt ich wynajęcia na wolnym rynku często 
przekracza możliwości mieszkańców. Obecnie 33 
rodziny czekają na przydział mieszkania z zaso-
bu miasta. Miesięcznie przyjmujemy średnio 4-5 
nowych wniosków.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Urszula Adamczyk

Mieszkaniowy zasób Miasta 
Mława – pod tym terminem 
kryje się ponad 800 lokali 
udostępnianych mieszkań-
com znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. 
O tym, jak wygląda zarządza-
nie nimi i kto może ubiegać 
się o „miejskie” mieszka-
nie, rozmawiamy z Moniką 
Kucką, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Mława.

Lokatorzy 
mają 
obowiązki

Od początku roku Miasto Mława już złożyło lub jest w trakcie opracowywania 
12 wniosków o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego. 
Wnioskowana kwota opiewa na blisko 11 mln zł. Wartość wszystkich zadań, 
których dotyczą wnioski to ponad 19,7 mln zł. Trzy projekty zostały złożone 
w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Są to: prze-
budowa ulicy Zabrody (wniosek o dofinansowanie w kwocie 4 mln zł), roz-
budowa bazy MOSiR-u (wniosek o 3,6 mln zł) oraz przebudowa sportowego 
skrzydła Szkoły Podstawowej nr 7 (wniosek o 2,4 mln zł). 
Z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” miasto stara się o dwie 
dotacje: na audyt i przygotowanie dokumentacji dotyczącej poprawy efek-
tywności energetycznej pływalni na terenie MOSiR-u (wniosek o 74 tys. zł) 
oraz na zakup pojazdu do czyszczenia ulic (wniosek o 198 tys. zł).
Jak co roku, Miasto Mława chce pozyskać pieniądze na inwestycje na terenie 
ogródków działkowych. Planowane są cztery zadania, każde o wartości 50 
tys. zł, poszczególne wnioski o dotacje opiewają na 20 tys. zł. Będą to m.in. 
budowa alei dojazdowej, modernizacja oświetlenia czy sieci elektrycznej. 

UA

Składamy wnioski 
o dofinansowanie

Mławianie rezygnują 
z rządowego węgla

Prawie 30 proc. mieszkańców, którzy złożyli do Urzędu Miasta 
Mława wnioski o zakup węgla po preferencyjnych cenach, osta-
tecznie zrezygnowało z zakupu. Jako powód podają najczęściej, że 
węgiel nie spełnia ich oczekiwań.

Od 10 listopada 2022 r. ratusz przyjął 906 wniosków w sumie na 2 440 ton 
węgla. 850 podań wpłynęło w ubiegłym roku, w  tym – 56. Do tej pory spro-
wadzono do Mławy 540 ton, z czego mieszkańcy kupili 512. 
Aby kupić węgiel sprowadzany przez miasto, należy złożyć w oddziale urzę-
du miasta przy ul. Padlewskiego 13 wypełniony wniosek, którego formularz 
można otrzymać właśnie tam lub w kancelarii ratusza. W formularzu wnio-
skodawca powinien wskazać, ile węgla będzie potrzebował.
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, urząd skontaktuje 
się z wnioskodawcą i poprosi o dokonanie wpłaty należności za węgiel w wy-
sokości 2000 zł za 1 tonę. Najprościej zrobić to przelewem na numer konta: 26 
1090 2590 0000 0001 5230 2236 (Santander Bank Polska S.A.). W tytule przele-
wu należy napisać: „WĘGIEL” oraz podać imię i nazwisko oraz adres posesji, 
dla której węgiel jest kupowany.
Na podstawie zamówień urząd sprowadzi taką ilość węgla, na jaką jest za-
potrzebowanie. 

UA

  „Blef doskonały” z udziałem RX-a
Jest już dostępny trailer filmu, do którego 
muzykę napisał mieszkaniec Mławy, kom-
pozytor i producent muzyczny, Rafał Sie-
lawa RX. Premiera odbędzie się 31 marca. 
To historia trójki pracowników Narodowego 
Banku Polskiego, którzy w czasie pandemii 
postanawiają okraść własny bank i wynieść 
z niego 100 milionów euro w złocie. Zachę-
camy do zaplanowania wizyty w kinie, a RX-
-owi gratulujemy kolejnego sukcesu! UA 

  Za psa trzeba zapłacić
Mławianie posiadający psy, mają obowiązek 
ponoszenia z tego tytułu opłaty. Jest to 30 zł 
rocznie, płatne do 31 marca każdego roku 
do Urzędu Miasta Mława. Dziękujemy 
za wywiązywanie się z tej powinności i jed-
nocześnie przypominamy, że są z niej zwol-

nione osoby z niepełnosprawnością i se-
niorzy powyżej 65. roku życia (w przypadku 
jednego psa) oraz rolnicy (do dwóch psów).  
KSM

  Konkurs na palmę wielkanocną
Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” wraz 
z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Mła-
wie organizują dekanalny konkurs „Mław-
ska Palma Wielkanocna”. Patronat nad nim 
objęli Burmistrz Miasta Mława, Starosta 
Mławski i Dziekan Dekanatu Mławskiego 
Zachodniego.
Palmy na konkurs można zgłaszać w na-
stępujących kategoriach: indywidualna, 
rodzinna, szkoła, organizacje (grupy). Prace 
są przyjmowane do 24 marca do godz. 17.00 
w kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego 
w Mławie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

w niedzielę 2 kwietnia po mszy św. o godz. 
12.00. – Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody. Dlatego zapraszamy do licznego 
udziału w konkursie – zachęca prezes Sto-
warzyszenia „Wspólnota Mariacka” Mariusz 
Dziubiński. KN

  Nieczynny parkometr
W związku z prowadzonymi pracami przy 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 
od dnia 3 marca 2023 r. do czasu zakończe-
nia robót budowlanych zostanie wyłączony 
z użytkowania parkometr nr 5 przy ul. 3 Maja 
3. Prosimy o korzystanie z innych parkome-
trów. Najbliższe dwa znajdują się przy ul. 3 
Maja 12  i przy ul. Żeromskiego. Za utrudnie-
nia przepraszamy. KSM

W sobotę 1 kwietnia 2023 r. w parku 
miejskim w Mławie odbędzie się wielkie 
Jajobranie. Tego typu impreza organi-
zowana jest w naszym mieście po raz 
pierwszy.

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie 
dzieci. Ich zadaniem będzie zebranie jak 
największej liczby czekoladowych jajek, 
które zostaną wcześniej ukryte na terenie 
parku. Zabawa rozpocznie się o godzinie 
12.00.  Na zwycięzcę konkursu czeka nagro-
da, którą wręczy Burmistrz Miasta Mława.

W trakcie wydarzenia będzie można 
podziwiać ustawione w parku gigantyczne 
pisanki, które jak co roku malowane 

są przez mławskie szkoły. Mieszkańcy 
wybiorą najpiękniejszą z nich. 

To jednak nie wszystko! Zaplanowano wiele 
innych atrakcji. Będzie można sprawdzić się 
w konkursach sprawnościowych, zręczno-
ściowych z użyciem jajek, pomalować twarz, 
zrobić sobie zdjęcie z jedną 
z żywych maskotek spacerujących po par-
ku, wziąć udział w Wiosennej Lokomotywie, 
wygrać mnóstwo nietuzinkowych nagród, 
a na koniec włączyć się we wspólne malo-
wanie gigantycznego styropianowego jaja, 
które podobnie jak pozostałe pisanki będzie 
zdobić park w okresie wielkanocnym. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Miasto Mława.

Zapraszamy 
na wielkanocne wydarzenie

SPRINTEM PO MŁAWIE

WIOLETTA MIKUCIŃSKA
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Czy wiesz, że...
Cały czas trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dla zadań ter-
momodernizacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Można je składać za pośrednictwem Urzędu 
Miasta Mława przez cały rok – nawet do pół roku od momentu rozpoczęcia modernizacji. 

Pracownicy Urzędu Miasta Mława są w trakcie 
doręczania decyzji podatkowych do właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie naszego 
miasta.
Od tego roku decyzje podatkowe od nierucho-
mości otrzymują wszyscy współwłaściciele. Każ-
da decyzja dotyczy całego podatku, nie jest on 
ustalany częściowo dla poszczególnych podatni-
ków, zatem uiszczenie całej kwoty przez jednego 
ze współwłaścicieli, zwalnia z tego obowiązku 
pozostałych.
Zachęcamy, aby wpłat związanych z podatka-

mi i opłatami lokalnymi dokonywać przelewem 
na konto. W ten sposób unikniemy kolejek przy 
kasie, a co za tym idzie, szybko uregulujemy 
nasze zobowiązania. Numery kont bankowych 
znajdują się w pouczeniu do dostarczonej decyzji 
(zwykle umieszczone są na odwrocie dokumen-
tu). 
W pierwszej kolejności dostarczane są decyzje 
dotyczące podatku od nieruchomości. Podatek 
rolny będzie dostarczany oddzielnie.
Wszyscy pracownicy doręczający decyzję mają 
identyfikatory Urzędu Miasta Mława. Pracowni-

cy nie przyjmują gotówki.
Osobom, które nie posiadają kont bankowych, 
przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przelewy bankowe do 1000 zł mogą 
w ich imieniu wykonywać także osoby trzecie, 
niespokrewnione (np. sąsiad, opiekun).
Mieszkańców, którzy będą woleli uregulować 
opłaty w kasie urzędu, uprzejmie prosimy o za-
branie ze sobą otrzymanej decyzji. Przyspieszy 
to dokonanie wpłaty. Kasa czynna jest od po-
niedziałku do piątku, od 8.00 do 15.15, z przerwą 
od 11.30 do 11.45.

Od 31 stycznia do 10 lutego 2023 r. 
trwała rekrutacja do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto 
Mława. W jej trakcie zostały złożo-
nych 354 wnioski. Przyjęto w sumie 
315 dzieci (rodzice potwierdzili wolę 
przyjęcia w przedszkolu). 
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa oświatowego, dzieciom, 
które brały udział w rekrutacji, a 
które nie dostały się do wybrane-
go przedszkola, Burmistrz Miasta 
Mława wskaże miejsce realizacji 
wychowania przedszkolnego. Listy 
ze wskazaniem zostaną przesłane do 
rodziców do 14 maja br. Rekrutację 
uzupełniającą – zgodnie z zapisami 
przywołanej wyżej podstawy praw-

27 lutego do ratusza wpłynęła petycja przeciw in-
westycji, podpisana przez ponad 300 osób. Budy-
nek miałby powstać w bliskiej odległości domów. 
Mieszkańcy tej okolicy protestują przeciwko są-
siedztwu instalacji.
Na ich wniosek, w środę 1 marca, w ratuszu od-
było się spotkanie z burmistrzem Sławomirem 
Kowalewskim, przewodniczącym Rady Mia-
sta Mława Lechem Prejsem oraz naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania Przestrzennego Markiem Polakiem. 
Na spotkanie przyszło 20 osób. Jak wyjaśniały, nie 
są przeciwnikami powstania w mieście kremato-
rium, ale zdecydowanie według nich, nie powin-
no się ono znajdować blisko zabudowy miesz-
kalnej. Burmistrz przyznał im rację, zaznaczając, 
że planowana lokalizacja jest niefortunna. 
Jak wyjaśniał naczelnik Polak, procedura rozpa-
trzenia wniosku inwestora musi być prowadzona 
zgodnie z prawem. Będzie poprzedzona anali-
zą urbanisty. – Tu nie może być uznaniowości, 
tylko argumenty, które wynikają z przepisów – 

podkreślił naczelnik. Burmistrz dodał, że każdy 
mieszkaniec ma prawo złożyć wniosek, a urząd 
ma obowiązek go rozpatrzyć.
Sławomir Kowalewski poinformował również, że 
zaproponował inwestorowi inną lokalizację, bliżej 
DK7, ale ten nie ustosunkował się dotychczas do 
tej propozycji. 
Spotkanie przebiegło w bardzo spokojnej at-
mosferze. Mieszkańcy podkreślili, że zależy im 
wyłącznie na pozytywnej dla nich decyzji. – Od 
razu znalazły się osoby, które chcą coś na naszych 
plecach ugrać, ale my nie zgadzamy się na to, nie 
tego chcemy – zapewnił jeden z uczestników.
Mławianie pytali również o studium uwarun-
kowań dla tego obszaru, uchwalone przez Radę 
Miasta Mława w 2022 r., które przewiduje moż-
liwość budowy krematorium na tym terenie. 
Naczelnik Polak uspokajał, że to jest dokument 
ogólny, który mówi o możliwościach, ale nie jest 
równoznaczny z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. 
Burmistrz Sławomir Kowalewski poinformował, 
że chce rozpocząć procedurę uchwalenia dla 

obszaru między ulicami Warszawską, Okólną, 
Nowowiejską, Piaskową i S7 planu zagospodaro-
wania przestrzennego, który w bardziej szczegó-
łowy sposób będzie określał możliwe wykorzy-
stanie tego rejonu. Jedną z przesłanek jest m.in. 
konieczność powiększenia obszaru cmentarza 
komunalnego. – W Mławie zaczyna brakować 
miejsc do pochówku, dlatego musimy to zrobić – 
mówił burmistrz i zachęcał osoby biorące udział 
w spotkaniu do monitorowania prac nad planem 
i zgłaszania uwag.
Przewodniczący Lech Prejs zadeklarował, że je-
śli tylko są jakieś wątpliwości, jest do dyspozycji 
mławian. 
Ustalono, że wszyscy cierpliwie będą czekać 
na analizy urbanisty. Mieszkańcy poprosili o możli-
wość spotkania z nim, gdy te będą już gotowe. Bur-
mistrz obiecał takie zebranie zorganizować. 
Na wydanie decyzji urząd ma 90 dni od dnia zło-
żenia wniosku.

URSZULA ADAMCZYK

W związku z wybudowaniem odcinka drogi ekspresowej przebiegającego 
przez Mławę, znajdujący się w granicach miasta fragment starej „siódem-
ki” zmienił zarządcę – jest nim już nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, lecz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie. Tym samym przybyło nam ok. 6,5 km dróg wojewódzkich i mamy ich 
w Mławie w sumie już ok. 15,8 km.

Przypominamy, że pod zarządem właściciela drogi znajduje się cały pas dro-
gowy – czyli także m.in. chodniki, drogi serwisowe i przejścia dla pieszych. 
Również wszędzie tam, gdzie droga wojewódzka krzyżuje się z drogą niższej 
kategorii, o skrzyżowanie dba właściciel drogi kategorii wyższej. Kwestie 
te reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie 
z dokumentem, zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymywanie drogi 
i całej infrastruktury drogowej, czyli także chodników, sygnalizacji świetlnej, 
obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. 
słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe).
W związku z przejęciem „mławskiego” odcinka starej „siódemki” przez 
MZDW, żadna z ulic Mławy nie zmienia swojej dotychczasowej kategorii – 
nadal więc mamy w naszym mieście ok. 14 km dróg powiatowych i ok. 146 
gminnych. 

oprac. KN

Zakończyła się rekrutacja 
na rok szkolny 2023/2024

Jeżeli chcesz zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolne-
go zorganizowanego w szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego, 
zgłoś się do dyrektora wybranego przedszkola – jeżeli dyrektor dysponuje 
wolnymi miejscami w przedszkolu, to może przyjąć dziecko do placówki.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA 
W TRAKCIE ROKU

nej – przeprowadza się, jeśli po re-
krutacji w placówkach oświatowych 
pozostają wolne miejsca. 

MS, KN

Doręczamy decyzje podatkowe

Stara „siódemka” 
już wojewódzka

Burmistrz spotkał się mieszkańcami.

SPRAWA KREMATORIUM 
– Nie akceptuję tej lokalizacji – 
powiedział burmistrz Sławomir 
Kowalewski o miejscu planowanej 
budowy krematorium w rejonie ulic 
Żabieniec i Chądzyńskich. Inwestor 
tego przedsięwzięcia złożył 20 lutego 
br. do Urzędu Miasta Mława wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy na 
powstanie budynku usługowego – 
zakładu pogrzebowego 
i krematorium.  Z burmistrzem spotkało się 20 mieszkańców

Fot. KN

Fot. ZPO nr 2 w Mławie

Lokatorzy 
mają 
obowiązki

KSM
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Mławianie chętnie 
korzystają z SPP

4

działami budżetowymi. Kalkulator wylicza kwo-
tę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględ-
nieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% 
w zależności od wpisanego wynagrodzenia brut-
to). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla 
pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla eme-
rytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych 
szczególnych sytuacji, tj. ulgi 4+ czy ulgi na powrót.
– Zależy nam na tym, aby mieszkańcy wiedzieli, 
na co i w jakiej wysokości są przeznaczane ich podat-
ki. Zachęcamy do odwiedzania strony! – mówi Bur-
mistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. 
Adres strony: https://nacoidamojepieniadze.pl/bu-
dzet-miasta/mlawa/2023

Krzysztof Napierski Co miesiąc w mławskiej Strefie Płatnego 
Parkowania wykupowanych jest średnio 
28 000 biletów parkingowych. Nadal 
kierowcy najchętniej płacą monetami 
lub kartą, chociaż wzrasta liczba osób 
korzystających z aplikacji Skaycash, któ-
ra umożliwia zapłatę bez podchodzenia 
do parkometru. W ubiegłym roku sprze-
dano również ponad 500 miesięcznych 
abonamentów. 
Strefa funkcjonuje w dni robocze od 10.00 
do 18.00. Obejmuje 9 ulic w śródmieściu, 
m.in. całe Stary Rynek, 3 Maja, Chro-
brego, Reymonta i częściowo Spichrzo-
wą, Długą, Żeromskiego, Wyspiańskiego 
i Płocką. 
Od sierpnia 2021 r. zarządcą SPP jest 
spółka miejska Mławskie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe. Roczny 
przychód z prowadzenia strefy wynosi 
ok. 700 000 zł. 
Obecnie opłaty wynoszą 1 zł za pół godzi-
ny postoju, 2 zł za pierwszą godzinę, 2,30 
za drugą, 2,50 za trzecią i 1,50 za czwartą 
i każdą rozpoczętą. Miesięczna karta 
abonamentowa kosztuje 70 zł. 

UA

W lutym odbyła się V sesja Młodzie-
żowej Rady Miasta Mława. Radni 
zaprosili na posiedzenie Dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury Edytę 
Suszek, która przedstawiła ofertę 
programową placówki, ze szczegól-
nym naciskiem na inicjatywy i wy-
darzenia skierowane do młodzieży.
Dyrektor mówiła o Parkowisku, 
kinie plenerowym, Rockowaniach 
z programem profilaktycznym, 
w których młodzież – pomimo or-
ganizacyjnych  starań -  nie uczest-
niczy. Prosiła o śledzenie strony 
internetowej MDK-u i profilu na 
Facebooku. Radni z kolei zwrócili 
uwagę, że informacja o plano-
wanych inicjatywach nie dociera 
do młodzieży. Zasugerowali zmia-
nę kanałów informacyjnych do-
pasowanych do takich, z których 
aktualnie młodzi ludzie korzystają  
– np. Instagram czy Tik-Tok. Osta-
tecznie zdecydowano o wystoso-
waniu do dyrektorów mławskich 
szkół listów z prośbą o oddelego-

Autor petycji postuluje utworzenie następujących połą-
czeń kolejowych:

IC NIDA
Kielce (5:10) – Warszawa Centralna (7:34–7:40) – Mława (9:02) – Toruń Główny 
(11:14–11:18) – Bydgoszcz Główna (11:54),
Bydgoszcz Główna (16:08) – Toruń Główny (16:45–16:50) – Mława (19:05) – Warsza-
wa Centralna (20:38–20:40) – Kielce (22:52).
IC (robocza nazwa: FORDOŃSKI)
Łódź Fabryczna (3:49) – Warszawa Centralna (5:15–5:20) –  Mława (6:34–6:35) – To-
ruń Główny (8:35–8:40) – Bydgoszcz Główna (9:16),
Bydgoszcz Główna (19:30) – Toruń Główny (20:06–20:08) – Mława (22:07–22:08) – 
Warszawa Centralna (23:21–23:30) – Łódź Fabryczna (1:04).
IC (robocza nazwa: ENIGMA)
Bydgoszcz Główna (10:20) – Toruń Główny (10:56–10:58) – Mława (12:57–12:58) – 
Warszawa Centralna (14:13–14:25) – Wrocław Główny (18:34),
Wrocław Główny (10:53) – Warszawa Centralna (15:00–15:12) – Mława (16:24–
16:25) – Toruń Główny (18:23–18:25) – Bydgoszcz Główna (19:02).

Inicjatywę poparł Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski. Wystosował w tej sprawie list do Ministra 
Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. „Uważam, że dobre 
skomunikowanie naszego miasta z Bydgoszczą oraz po-
zostałymi wymienionymi przez p. Bartłomieja Adamkie-
wicza stacjami jest potrzebne. Wśród mieszkańców Mła-
wy są osoby dojeżdżające tam do pracy oraz do ośrodków 
akademickich, a także odbywające podróże o charakte-
rze turystycznym oraz docierające na wydarzenia kultu-
ralne. Dobre skomunikowanie wskazanych miast będzie 
gwarantem bezpiecznej i wygodnej komunikacji dla licz-
nych zainteresowanych nią osób. W związku z powyż-
szym bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się 
do powyższych postulatów. Z góry dziękuję za wszelkie 
podjęte w tej sprawie działania” – napisał burmistrz.
Osoby zainteresowane podpisaniem się pod petycją 
mogą to zrobić na stronie www.petycjeonline.com, wpi-
sując tytuł petycji „Uruchomienie pociągów do Bydgosz-
czy”. 

Jak się podłączyć 
do kanalizacji? 

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta

wanie z każdej placówki osoby 
do kontaktu z MDK-iem. 
Radni zapoznali się z Programem 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta 
Mława na rok 2023, który został 
przedstawiony przez  Magdalenę 
Bielską  z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Mła-
wa. 
Młodzież podsumowała również 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, który odbył się 
w Mławie. 
Z kolei wiceprzewodniczący Kac-
per Witek poinformował o plano-
wanym Pikniku europejskim, któ-
ry miałby się odbyć w 30. rocznicę 
powstania Unii  Europejskiej. 
Kolejna sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta Mława została zaplanowa-
na w połowie kwietnia. 

Agnieszka Puzio-Dębska

Wkrótce rozpoczną się procedury odbiorowe 
na ostatnich spośród ulic na terenie tzw. Zatorza, 
w których zbudowaliśmy kanalizację sanitarną. 
Po Wielkanocy mieszkańcy położonych przy nich 
posesji będą mogli podłączać je do sieci. Aby im 
to ułatwić, niebawem do ich drzwi zapukają pracow-
nicy Urzędu Miasta Mława kolportujący ulotki infor-
macyjne na ten temat oraz udzielający niezbędnych 
wskazówek.
Pracownicy urzędu odwiedzą mławian mieszkają-
cych przy ulicach: Batalionów Chłopskich, Batorego 
(część), Malinowskiego, Bienia, Kolejowej, Grzybowej, 
Niecałej (część), Moniuszki, Dworcowej (część), Łącz-
nej, Ciasnej (część), Gdyńskiej (część), LOK (część), 
Tęczowej, Niskiej, Żuromińskiej (część), Ceglanej i 

Roweckiego „Grota”. Każdy z nich będzie wyposażony 
w identyfikator Urzędu Miasta Mława z imieniem 
i nazwiskiem, nazwą stanowiska i zdjęciem. Poinfor-
mują mieszkańców o formalnościach, jakie trzeba za-
łatwić, aby móc podłączyć posesję do sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz zostawią materiały informacyjne.
Fizycznie podłączać się do sieci będzie można 
nie wcześniej, niż po Wielkanocy, najpierw bowiem 
muszą zostać sfinalizowane odpowiednie procedury 
techniczne, m.in. z nadzorem budowlanym i zakła-
dem Wod-Kan. Obecne wizyty pracowników urzędu 
u mieszkańców mają na celu przygotowanie ich do 
tego zadania oraz przekazanie niezbędnych infor-
macji.

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Mieszkańcom podpowiedzą 
pracownicy urzędu!

Spotkanie informacyjne z pracownikami urzędu

Fot. KN

Fot. ARCHIWUM UM

Więcej połączeń kolejowych 
przez Mławę 

Zachęcamy do podpisania petycji
Bartłomiej Adamkiewicz z „Kolejowej Mła-
wy” zbiera podpisy pod petycją do Ministra 
Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w 
sprawie uruchomienia połączeń kolejowych 
do Bydgoszczy, które ułatwią mieszkańcom 
Północnego Mazowsza i Działdowszczyzny 
komunikację z tym oraz innymi polskimi 
miastami. Burmistrz Miasta Mława Sławo-
mir Kowalewski udzielił poparcia tej inicja-
tywie i zachęca do podpisywania petycji.

KRZYSZTOF NAPIERSKI 

Fot. Archiwum UM

Fot. UA

Ratusz czeka 
na 650 

deklaracji 
śmieciowych

Przypominamy o obowiązku złożenia w Urzę-
dzie Miasta Mława deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nie wszystkie jeszcze wpłynęły, mimo że termin mi-
nął 10 lutego. 
Do ratusza powinno trafić 4600 deklaracji. Do tej 
pory złożyło je 3950 mieszkańców. Za brak dekla-
racji grozi grzywna, jednak urząd najpierw wysyła 
wezwanie do właścicieli nieruchomości, którzy 
nie wypełnili tego obowiązku. Dopiero, jeśli po-
mimo wezwania deklaracja nie wpłynie, dane 
mieszkańca są przekazywane do Straży Miejskiej, 
celem nałożenia grzywny w postaci mandatu kar-
nego (jego wysokość może wynieść do 500 zł). Jeśli 
to nie odniesie skutku, wszczynane jest postępo-
wanie z urzędu i wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi zostaje naliczona 
w drodze decyzji. 
Złożenie nowej deklaracji wynika z ustawowego 
obowiązku. Formularz można pobrać z naszej 
strony (www.mlawa.pl), wypełnić, podpisać i do-
starczyć do urzędu. Można wypełnić dokument 
także na miejscu, w ratuszu, w pokoju nr 17. Za-
praszamy w dni robocze do godziny 16.00.

KSM
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Czy wiesz, że...
W Mławie działa blisko 70 organizacji pozarządowych – to stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje pomocowe. I aż 16 z nich to kluby sportowe. 

Zastępca skarbnika 
na emeryturze

Podczas sesji Rady Miasta Mława we wtorek 7 marca burmistrz Sławo-
mir Kowalewski i przewodniczący rady Lech Prejs oficjalnie pożegnali 
odchodzącą na emeryturę Zastępcę Skarbnika Miasta Mława Jolan-
tę Sokołowską. Pani Jolanta w Urzędzie Miasta Mława przepracowała 
od 1 stycznia 1990 r. 33 lata i 1 miesiąc, w tym ponad 20 lat jako zastępca 
skarbnika (od 1 stycznia 2003 r. do 24 lutego 2023 r.). Przez krótki czas 
pełniła też funkcję skarbnika miasta (1 X 2001 – 31 V 2002). Zawsze pełna 
zaangażowania i profesjonalizmu oraz niezwykle życzliwa! Życzymy Pani 
wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia!

KN

Fo
t. 

KN

Zostawmy w Mławie 1,5 proc. podatku
Rozliczając się z urzędem skarbowym, możemy przekazać 1,5 proc. podatku na działalność ulubionej organizacji 
pozarządowej, która posiada status pożytku publicznego. 

„Dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie” to komunikat 
rozpoczynający spoty nowej kampanii przygotowanej 
przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Krwi nie da się kupić czy wyprodukować, dlatego trzeba ofiarować ją in-
nym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne – zapewniają specjaliści 
ze stacji krwiodawstwa. Podczas pobrań stosowany jest sprzęt jednora-
zowego użytku i zachowane wszystkie środki ostrożności.
W Mławie sytuacja bywa zróżnicowana. Położenie przy drodze szybkie-
go ruchu – S7, na której dość często dochodzi do wypadków komunika-
cyjnych, sprawia, że terenowy, mławski oddział Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie musi być zawsze dobrze 
zaopatrzony. Dlatego burmistrz Sławomir Kowalewski dołącza się do 
apelu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – pomyślmy o innych, 
ofiarujmy swoją krew, by pomóc potrzebującym!
Najbliższy oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa znajduje się w mławskim szpitalu – przy ul. dr Anny Dobrskiej 1.

KSM

POTRZEBNA JEST KREW

Jak czytamy w otrzymanej kore-
spondencji, jest możliwość pod-
jęcia takich prac – mogłyby one 
zostać zorganizowane w 2024 r. 
„Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Łodzi po konsultacji 
z Biurem Poszukiwań i Identyfi-
kacji IPN oraz Instytutem Arche-
ologii Uniwersytetu Łódzkiego – 
Katedry Archeologii Historycznej 
ustaliła, iż ww. Instytut Archeolo-

gii UŁ jest w stanie podjąć się wyko-
nania prac ekshumacyjnych oraz 
badań archeologicznych w miejscu 
ww. zbiorowej mogiły ofiar. Prace 
byłyby prowadzone w ścisłej współ-
pracy z prokuratorami Oddziałowej 
Komisji Ścigania” – czytamy w pi-
śmie sygnowanym przez Zastępcę 
Dyrektora Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa Joannę Sulej-
-Piskorz. Jak wskazała Zastępcy 
Burmistrza Miasta Mława Szy-
monowi Zejerowi, ze względu 
na konieczność zapewnienia środ-
ków finansowych, stosownych 
pozwoleń i uzgodnień, działania te 
będą mogły zostać podjęte dopiero 
w 2024 r.
Przypomnijmy, że w miejscu pa-
mięci przy ul. Szreńskiej są pocho-
wane ofiary egzekucji dokonanej 

przez żandarmów i funkcjona-
riuszy gestapo 17 stycznia 1945 r. 
na osadzonych w mławskim aresz-
cie więźniach – w tym żołnierzach 
Batalionów Chłopskich, Polakach 
osadzonych za przestępstwa go-
spodarcze i jeńcach radzieckich. 
Na podstawie wcześniejszych ba-
dań sądzono, że na Kalkówce za-
mordowano wówczas 364 osoby. 
Są jednak uzasadnione powody, aby 
sądzić, że rzeczywista liczba ofiar 
egzekucji jest inna, a w związku 
z tym jest zasadne dokonanie dal-
szych gruntownych badań, w tym 
prac ekshumacyjnych. O ich prze-
prowadzenie Zastępca Burmistrza 
Miasta Mława Szymon Zejer po-
prosił Instytut Pamięci Narodowej. 

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Ekshumacje na Kalkówce 
możliwe w 2024 r.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odpo-
wiedział na skierowaną do prezesa IPN-u dra 
Karola Nawrockiego przez Zastępcę Burmistrza 
Miasta Mława Szymona Zejera prośbę o zorgani-
zowanie badań ekshumacyjnych w sarkofagu na 
Kalkówce w Mławie. O zwrócenie się do IPN-u 
w tej sprawie poprosiło burmistrza Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Fot. Archiwum UM

Jeśli rozliczamy się w Mławie, zostawiamy swój podatek w naszym mie-
ście. Pieniądze samorząd przeznaczy m.in. na budowę placów zabaw, 
obiektów sportowych, a my otrzymamy dodatkowe punkty przy rekru-
tacji swojego dziecka do przedszkola i Kartę Mławiaka, która uprawnia 
do bezpłatnych przejazdów Mławską Komunikacją Miejską oraz zniżek 
u partnerów.
A jeżeli dodatkowo przekażemy swoje 1,5 proc. podatku na mławską or-
ganizację, wesprzemy osoby chore, z niepełnosprawnością, w trudnej 
sytuacji życiowej, wsparcie otrzymają organizacje zajmujące się spor-
tem, kulturą, edukacją, pomocą społeczną. 
W Mławie mamy 12 organizacji, które posiadają status pożytku publicz-
nego, którym można przekazać 1,5 proc. Dodatkowo działają organizacje, 
które mają status pożytku publicznego, którym w celu szczególnym mo-
żemy przekazać swój podatek, np. organizacje harcerskie. 

MŁAWSKIE ORGANIZACJE, KTÓRYM MOŻNA I WARTO 
PRZEKAZAĆ 1,5 PROC. PODATKU: 

   KLUB SPORTOWY ZAWKRZE MŁAWA, obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, 
KRS: 0000233382;
   MIEJSKI KLUB SPORTOWY MŁAWIANKA MŁAWA, obszary działań organizacji: sport, turystyka, 
rekreacja, hobby, KRS: 0000397777;
   HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE, obszary działań organizacji: ochrona zdrowia, KRS: 
0000191060;
   KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA I EWANGELIZACJI „SERCE 
ZA SERCE”, obszary działań organizacji: pomoc osobom z niepełnosprawnością, religia, KRS: 0000132887;
   KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „KALIBER”  W MŁAWIE, obszary działań organizacji: sport, 
turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000212842;

   STOWARZYSZENIE „PONTYFIKAT PAPIEŻA JANA PAWŁA II”, obszary działań organizacji: dokumen-
towanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikatu JP II, fundowanie stypendiów zdolnym uczniom, KRS: 
0000304427;
   STOWARZYSZENIE  „WSPÓLNOTA MARIACKA”, obszary działań organizacji: działania o charakterze 
charytatywnym, kulturalnym, wspieranie inicjatyw lokalnych, KRS: 0000207398;
   STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „DAJ 
SZANSĘ”, obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie osób z niepełnosprawno-
ścią, KRS: 0000343071;
   STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MŁAWIE, obszary działań 
organizacji: edukacja, wychowanie, KRS: 0000322850;
   STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, obszary działań organizacji: pomoc 
humanitarna, międzynarodowa, KRS: 0000164983;
   TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE, obszary działań organizacji: sport, turystyka, 
rekreacja, hobby, KRS: 0000046071;
   ZWIĄZEK TWÓRCÓW ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ, obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, 
KRS: 0000153378.

Dodatkowo możemy przekazać 1,5% organizacjom pozarządowym, 
które w Mławie mają swoje oddziały, w Mławie jest to Chorągiew Ma-
zowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, KRS: 
0000291419. W rubryce „cel szczegółowy” należy dopisać KH Mława. 

W zeszłym roku dzięki Państwa lokalnej przynależności i chęci po-
zostawienia swojego podatku w Mławie, nasze organizacje otrzymały 
196 000 zł, to o 78 000 zł więcej niż rok wcześniej. Czas na przekazanie 
PIT-OP do urzędu skarbowego mija 2 maja 2023 roku.

Agnieszka Puzio-Dębska
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11 klubów sportowych działających 
na terenie naszego miasta otrzymało 
dotacje na organizację różnego ro-
dzaju sportowych inicjatyw. Łącz-
nie przyznano klubom  dofinan-
sowanie 410 000 zł na 14 wydarzeń 
i przedsięwzięć.  
Pieniądze na szkolenia dzieci i mło-
dzieży otrzymały kluby: Mławianka 
Mława – 135 000 zł, Zawkrze Mła-
wa – 90 000 zł, Akademia Piłkarska 
Nazar – 2 000 zł, Płetwal Mława – 7 
500 zł, Marlin Mława – 7 500 zł, 
Aikido „HIDOKAN” – 2 500 zł, Klub 
Sportów Walki Husaria Mława – 2 
500 zł, 
Kluby otrzymały również środki na 
organizację wydarzeń sportowych:  
Klub Sportowy POWER Basket 
– 3 000 zł na zajęcia koszykówki, 
Płetwal Mława – 2 000 zł na Mław-
ską Ligę Pływacką, Marlin Mława 
– 2 000 zł na III Ogólnopolskie 
Sztafetowe Zawody Pływackie w 
Mławie, Stowarzyszenie JOKER 
Mława – 2 000 zł na organizację 
Mława Cup V, Powiatowy Szkol-
ny Związek Sportowy – 2 000 zł 
przeznaczy na transport  na udział 

w półfinałach i finałach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Chorągiew Mazowiecka Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Mława – 2 000 zł na organizację 
XII Mistrzostw Chorągwi Mazo-
wieckiej w Halowej Piłce Nożnej 
„Rekiny Futbolu 2023”, Mławianka 
Mława – 150 000 zł na przygoto-
wania i udział zespołów Mławianki 
w rozgrywkach drużyn seniorów. 
Samorząd Miasta Mława od lat 
wspiera kluby sportowe, prze-
kazując im dotacje na realizację 
zadań związanych z organizacją 
szkoleń sportowych oraz organi-
zacją wydarzeń. Miasto przygo-
towało procedurę, przyznało oraz 
rozliczyło na podstawie złożonych 
sprawozdań oraz kontroli zadania 
na wspieranie kultury fizycznej na 
łączne kwoty: w 2019 roku – 474 
600 zł, w 2020 roku – 422 500 zł, w 
2021 roku – 510 000 zł, w 2022 roku 
– 665 000 zł, w 2023 roku – 410 000  
zł (planowane jest jeszcze ogłosze-
nie dwóch konkursów ofert w bie-
żącym roku).

Agnieszka Puzio-Dębska

Jak to się stało, że z rodzinnego Ciechano-
wa trafił Pan do Mławianki i… został Pan 
mławianinem?
To wcale nie było proste, bo takich podejść 
do mławskiego klubu miałem aż trzy. Sportem 
interesowałem się od zawsze. Jako dziecko nie 
miałem zabawek, większość czasu spędzałem 
na podwórku, gdzie moje życie ograniczało się 
do piłki: rano, przed szkołą, po szkole. 
Tym samym uczestniczyłem w różnych roz-
grywkach szkolnych i często rywalizowaliśmy 
z Mławą. Mój trener, były kolarz Józef Szypulski 
z Ciechanowa, gdy miałem 16 lat, stwierdził, że 
w Mławie będę miał większe możliwości rozwo-
ju. Przywiózł mnie tutaj i zostawił na stadionie. 
Czekałem, ale ktoś, kto miał się ze mną spo-
tkać, albo się spóźniał, albo zapomniał, więc 
wsiadłem w pociąg i wróciłem do Ciechanowa. 
Rok później w szkole odwiedził mnie trener Mła-
wianki Roman Kuczyński. Zachęcał do przejścia 
do Mławy. Schlebiało mi to, ale przestraszyłem 
się. W tej drużynie grali wtedy Strzelec, Peł-
kowski, Chrzczon, Myśliński i ja, wtedy 17-letni 
chłopiec, myślałem, że sobie nie poradzę. 
Zostałem w swojej strefie komfortu. Trzecia 
próba, już udana, była, gdy trenerem był Marek 
Korkosz, z którym zespół awansował do III ligi 
i który „uwziął się” na mnie. Przy zaangażowaniu 
Janusza Uniewicza, ówczesnego zastępcy 
naczelnika Mławy, którego obietnice i pomoc 
miały duży wpływ na moją decyzję, znalazłem 
się w Mławie. To był sierpień 1982 roku.
 
Co Pana przekonało?
To, co było ważne w tamtym momencie 
dla mnie, osoby, która przyszła z Ciechanowa, 
z amatorskiego klubu – to fakt, że Mława słynę-
ła z przychylnego patrzenia na sport. Władze 
miasta, zakłady, fabryki, wszyscy byli mocno 
zaangażowani w sport miejski. 
W moim odczuciu, Mławianka była, jak na tam-
te czasy, klubem półzawodowym. Pracowali-
śmy do 10.00. Trenowaliśmy dwa razy dziennie, 
dostawaliśmy kartki na obiady w zakładach 
mięsnych. Gdy jeździliśmy na zgrupowania, 
to zwracano nam ekwiwalent pieniężny. Nawet 
później, za czasów prezesa Uniewicza, otrzy-
mywaliśmy dodatkowe pieniądze z klubu. 
Jako człowiekowi, który szybko założył rodzinę 
i w tym PRL-owskim świecie nie mógł sobie 
znaleźć miejsca, to Mławianka – tak jak była 
zorganizowana i prowadzona – na starcie 
mojego życia bardzo mi pomogła.

Jak Pan wspomina swoje początki w mław-
skim klubie?
Niestety nie było tak kolorowo, bo po dwóch 
meczach złamałem nogę i miałem przerwę. 
Ale już na wiosnę wróciłem do drużyny, 
graliśmy naprawdę bardzo dobrze. To nie wy-
starczyło jednak do tego, żeby zostać w III lidze. 

To był pierwszy moment, kiedy zderzyłem się 
z piłkarską szarą strefą – korupcja, nieuczciwi 
sędziowie, ustawiane mecze. I niestety nie dane 
nam było się utrzymać, chociaż już po roku – 
w sezonie 84/85 – wróciliśmy jako zwycięzcy. 
Ale nasza drużyna balansowała na granicy 
spadku i awansu. To się zmieniło, gdy w roku 
1985 przyszedł trener Władysław Cioroch, który 
zmienił oblicze naszego zespołu. Wprowadził 
nowatorskie, indywidualne metody treningowe. 
Treningi w formacjach, czysta specjalizacja, 
dwa obozy, letni, zimowy. Zajęcia ze streachin-
gu, które przyjeżdżali oglądać trenerzy z I-ligo-
wych zespołów. I nagle ta drużyna, która była 
na 9. miejscu, wskoczyła na 5. Ogrywaliśmy 
każdego. Po pierwszej rundzie w latach 87/88 
byliśmy na pierwszym miejscu. Wtedy jednak 
znowu dała o sobie znać ciemna strona piłki 
nożnej. Wyścig szczurów, pieniądze krążące 
w kuluarach. Zostaliśmy oszukani i skończyli-
śmy na 3. miejscu. Wtedy drużyna się zaczęła 
rozpadać, zawodnicy się porozjeżdżali 
i w następnym roku spadliśmy z III ligi. 
Ale do tego czasu klub funkcjonował opty-
malnie. Śmiem twierdzić, że gdyby decydował 
aspekt sportowy, to gralibyśmy w II lidze już 
wtedy. Ale Mława powiatowa nie miała szans. 

Pan został w klubie?
Nie na długo. W 1991 roku wyjechałem jako 
pierwszy zawodnik Mławy za granicę. 
Gdy jako dziecko, w szkole podstawowej pisa-
łem wypracowanie, kim chcę być, napisałem, 
że zawodowym piłkarzem. I się udało. Grałem 
w Finlandii. Może nie był to wielki wymiar 
sportu, jak chociażby w przypadku Wiktora 
Pełkowskiego, czy Marka Jóźwiaka, ale jednak 
spełniłem marzenie.
Grałem też w Niemczech, w ligach regionalnych. 
Do Mławy wróciłem w 1993 roku z kontuzją. 
Ten okres nie był dla mnie zbyt miły i wtedy 
postanowiłem nie angażować się więcej 
w wyczynowe uprawianie sportu, ale czerpać 
z piłki przyjemność. 
Zająłem się jako trener drugą drużyną Mławian-
ki, juniorami. Przez pół roku miałem energię, ale 
nawet tam nas oszukiwano, dlatego zrezygno-
wałem. Poszedłem do Żuromina jako piłkarz 
i jako trener, tam stworzono dobrą III-ligową dru-
żynę. Ale bolało mnie, że ta piłka tak wygląda. 
Ostatecznie wycofałem się w 2001 roku. Póki 
zdrowie pozwalało, to dla przyjemności grałem 
w Oldboyach. 

Piłkarze Mławianki, z którymi wcześniej 
miałam przyjemność rozmawiać, podkreśla-
ją, że klub zawsze miał świetnych kibiców. 
Pan też tak uważa?
Ja bym powiedział, że przede wszystkim bar-
dzo wiernych kibiców. Jest grupa takich 
„na śmierć i życie”. Pamiętam mecz w Ciecha-

nowie, derby w III lidze, gdy mławianie zajęli 
pół stadionu, nie bali się śpiewać, prowokować, 
czuliśmy się jak u siebie. To było imponujące! 
Oczywiście jest też grupa koneserów, którzy 
spokojnie siedzą, komentują, analizują. Myślę, 
że tu w regionie, Mława ma kibiców najbardziej 
przywiązanych, ale to wynika z tradycji miasta.
W czasach, gdy walczyliśmy o II ligę, pracowa-
łem jako taksówkarz. I jeździłem praktycznie 
tylko z kibicami. Zamawiali czasem kurs tylko 
po to, żebym im poopowiadał o piłce. Mało 
tego, zdarzało się, że brali kurs na mecz do 
Olsztyna, czy Warszawy, razem na niego szli-
śmy i wracaliśmy. To był chyba taki najbardziej 
gorący okres mojego grania. 

Był Pan celebrytą!
Gminnym! (śmiech). 

Kto według Pana nierozerwalnie wiąże się 
z Mławianką?
Dla mnie są to cztery osoby: Marek Korkosz, 
bo dzięki jego uporowi znalazłem się w Mławie, 
Janusz Uniewicz, bo zapewnił mi tu poczucie 
bezpieczeństwa, trener Cioroch, który przeniósł 
nas na wyższy poziom treningów i samej gry 
oraz Leszek Kuligowski, wieloletni kierownik dru-
żyny, człowiek wspierający sport, a w szczegól-
ności piłkę nożną w bardzo znacznym stopniu 
w tamtych czasach. I nie mogę nie wymienić 
swojej jedenastki, zespołu z którym grałem 
i z którym odnosiliśmy sukcesy. 
Na bramce grał Krzysztof Budziński, w obronie 
Roman Wrzeszczyński, Tomasz Łukasiak, Wiktor 
Pełkowski i Marek Jóźwiak. W pomocy Roman 
Stypik, Krzysztof Myśliński i Jan Dobko, 
a w ataku Mirosław Strzelec, Cezary Kulesza 
i ja.

Kibicuje Pan teraz Mławiance? 
Na mecze rzadko chodzę, bo to są dla mnie 
zbyt duże emocje. Oczywiście cały czas śledzę 
losy klubu. Bardzo podoba mi się nie tylko gra, 
ale ta cała otoczka w mediach, w mediach 
społecznościowych, Facebook, który jest tak 
profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie 
prowadzony. Przekaz informacji, kontakt 
z kibicami, to jest fantastyczne! Staram się jed-
nak żyć poza sportem. Poświęciłem mu ponad 
20 lat. A to była jednak dyscyplina wymaga-
jąca rezygnacji z wielu rzeczy i podporządko-
wania całego życia. A jako sportowiec zawsze 
byłem na 100 procent. Byłem wdzięczny za to, 
co miałem. Mimo że dostawałem propozycje 
z klubów I-ligowych, jak Wisła Kraków czy ŁKS 
Łódź, zostałem w Mlawie. Jestem tu szczęśli-
wym człowiekiem. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Urszula Adamczyk

Dotacje z budżetu miasta 
dla mławskich klubów

Burmistrz Miasta Mława rozstrzygnął dwa otwarte konkursy  w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz sprzyjania rozwo-
jowi sportu na terenie Miasta Mława. Trwa podpisywanie umów oraz 
wypłacanie dotacji.

Fot. Archiwum UM

Poświęciłem piłce 
ponad 20 lat życia

O różnych obliczach piłki nożnej, grze w Mławiance Mława i spełnia-
niu dziecięcych marzeń rozmawiamy z Adamem Nawotką, piłkarzem 
mławskiego klubu w latach 80. i 90. oraz trenerem juniorów. 

Zwycięstwo 
Mławianki!

Mecz rozegrany był w Łowiczu. 
Pogoda nie rozpieszczała zawod-
ników, warunki były zimowe. 
Ciągle padający śnieg dawał się 
we znaki, utrudniając płynną grę. 
Pierwsi bramkę, w 17. minucie me-
czu, zdobyli gospodarze, ale mła-
wianie szybko wyrównali wynik, 

żeby w drugiej połowie objąć pro-
wadzenie. Obecnie nasza drużyna 
znajduje się na 5. miejscu w tabeli. 
Inauguracja rundy na mławskim 
stadionie już w sobotę 11 marca. 
O 15.00 zmierzymy się z Lechią 
Tomaszów Mazowiecki. 

UA

W pierwszym meczu wiosennej 
rundy Mławianka Mława poko-
nała Pelikana Łowicz 2:1! Gole dla 
naszej drużyny strzelili Mateusz 
Sobotka i Maciej Rogalski. 

Fot. Mławianka Mława
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Uczcimy bohaterów powstania 
kościuszkowskiego 

Dokładnie o godzinie 12:00 
w piątek 24 marca mławianie 
spotkają się przy kopcu Kościuszki, 
by uczcić bohaterów insurekcji 
z 1794 roku. W 229. rocznicę wy-
buchu powstania złożą wiązanki 
kwiatów i zapalą znicze u stóp 
monumentu w pobliżu kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego.
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Podczas uroczystej inauguracji w piątkowy wieczór m.in. wylosowano 
grupy, swoje występy zaprezentowały cheerleaderki, a druhny i druhowie 
mogli wziąć udział w zabawach integracyjnych. 
Turniej zaplanowano na sobotę i niedzielę. Przystąpiło do niego 38 dru-
żyn w 6 kategoriach wiekowych. Walka była zacięta i niejednokrotnie 
rozgrywki kończyły się karnymi, z powodu niejednoznacznego rozstrzy-
gnięcia spotkania.
Ostatniego dnia mistrzostw został również rozstrzygnięty turniej cheer-
leaderek, w którym wzięło udział 11 drużyn. Wszystkie zespoły wykazały 
się dużą pomysłowością, jury miało problem by wybrać trzy najlepsze 
układy.
Podczas apelu końcowego zostały wręczone nagrody dla zwycięzców tur-
nieju, zawodów cheerleaderek oraz turniejów dodatkowych. 
Przy tej okazji druhny Hufca ZHP Mława – pwd. Anna Sokolska, 
pwd. Anna Ronkiewicz oraz pwd. Inga Szlagor zostały wyróżnione Ho-
norową Odznaką Chorągwi Mazowieckiej. Dodatkowo Brązową Odznakę 
Zasłużonego Instruktora Chorągwi otrzymała phm. Hanna Wietecha. 

ZHP Mława

W samo południe w środę 8 marca 
panie otrzymały wyjątkowy prezent 
od mławskiego oddziału Archiwum 
Państwowego w Warszawie i Miasta 
Mława. Pierwszy z nich przygoto-
wał na ogrodzeniu tutejszego parku 
interesującą wystawę, w trakcie 
wernisażu natomiast burmistrzo-
wie Sławomir Kowalewski i Szymon 
Zejer obdarowywali zwiedzające 
ekspozycję panie kwiatami.

           Harcersko-piłkarski weekend w Mławie
Za nami Rekiny Futbolu – XII Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
w Halowej Piłce Nożnej organizowane przez Hufiec ZHP Mława. Wyda-
rzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Rozpoczę-
ło się w piątek 3 marca i zakończyło 5 marca, w niedzielę.

Fot. ZHP Mława

Z okazji Dnia Kobiet Miejski Dom Kultu-
ry w Mławie zaprosił mieszkanki naszego 
miasta na wyjątkowe warsztaty, spotkania 
i konsultacje.
Panie mogły skorzystać z porad kosme-
tyczki, makijażystki, fryzjerki oraz po-
dologa i posłuchać m.in. o codziennej 
pielęgnacji włosów, poćwiczyć robienie 
makijażu czy wygrać bony podarunkowe 

na wybrane zabiegi kosmetyczne. 
Odbyły się również warsztaty robienia 
biżuterii, florystyki i wykład poświęcony 
profilaktyce raka piersi. Komenda Po-
wiatowa Policji w Mławie przygotowała 
zajęcia z samoobrony. Dzień zakończył się 
nauką masażu twarzy i głowy oraz warsz-
tatami tanecznymi Latino Solo.

MDK

Dzień tylko dla kobiet w MDK-u

Jednym z elementów Dnia Kobiet w MDK-u 
była nauka makijażu Fot. MDK

Portrety kobiety i kwiaty dla pań

Wystawa „Portrety kobiety” prezentuje 
archiwalne zdjęcia kobiet, pochodzące 
ze zbiorów m.in. Archiwum w Mławie, 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mław-
skiej, zbiorów Andrzeja Zakrzewskie-
go, rodzin Urbańskich i Grochowskich 
z Mławy. Na fotografiach możemy 
podziwiać głównie mławianki. 
Ich portrety w większości zostały 
wykonane przed wojną, część zdjęć 

pochodzi z lat 40., 50. i późniejszych. 
Ekspozycja będzie dostępna do 24 
marca. O jej idei opowiedziała przy-
byłym na wernisaż w Dniu Kobiet Kie-
rownik Oddziału w Mławie Archiwum 
Państwowego w Warszawie Katarzyna 
Oleksiak, natomiast życzenia wszyst-
kim paniom złożył z okazji ich święta 
Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski. Obecnym na wernisażu 

oraz tym, które akurat przechodziły przy parku przedstawi-
cielkom płci pięknej wręczał wraz ze swoim zastępcą Szymo-
nem Zejerem kwiaty z mławskim akcentem.

Wystawa będzie dostępna 
do 24 marca

Kwiaty dla mławianek 
z okazji Dnia Kobiet

– Za marzenie o Polsce wolnej 
i niepodległej – za to się trafiało 
do więzienia, a rodziny tych 
niezłomnych przeżywały 
wielkie upokorzenie i cierpie-
nie przez lata – mówił podczas 
mławskich obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” burmistrz Sławo-
mir Kowalewski. Dlatego naszą 
rolą jest pamiętać o bohaterach 
tamtych lat. – Musimy pamię-
tać, ale robić wszystko, żeby 
to się nigdy nie powtórzyło – 
podkreślał burmistrz.

Mławianie uczcili przypadające 1 
marca państwowe święto podczas 
tradycyjnych obchodów w parafii 
pw. Świętej Rodziny. Rozpoczęła je 
wieczorna msza św. pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Sławo-
mira Kowalskiego w kościele pw. 
Matki Bożej Fatimskiej. Pod koniec 
mszy głos zabrali, przybliżając losy 
żołnierzy powojennego podzie-

mia antykomunistycznego oraz 
podkreślając potrzebę pamięci 
o bohaterach, parlamentarzyści 
i Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski. – Chciałbym wyrazić 
przekonanie, że jeżeli my nie bę-
dziemy pamiętać o naszych boha-
terach w modlitwie, nie będziemy 
czcić ich pamięci, to jakie będą na-
stępne pokolenia? Tak jak mówił 
św. Jan Paweł II: narody, które 
nie szanują własnej przeszłości, 
będą zapomniane […]. Dlatego 
tak ważne jest to nasze dzisiejsze 
spotkanie, żebyśmy dali wyraz 
prawdzie historycznej i naszej 

patriotycznej postawie – zwra-
cał się do zebranych Senator RP 
Jan Maria Jackowski. – Dziękuję 
wam, drodzy mieszkańcy Mławy, 
że co roku możemy się spotykać 
tu wspólnie z księżmi, z młodzie-
żą, z przedstawicielami szkół, róż-
nych stowarzyszeń, aby upamięt-
niać pamięć Żołnierzy Wyklętych, 
Żołnierzy Niezłomnych, którzy do 
końca wierni byli złożonej Bogu 
przysiędze. Chwała i cześć boha-
terom! – mówiła Poseł na Sejm RP 
Anna Ewa Cicholska.
– Pamiętać o tych wydarzeniach, 
o ludziach zagubionych, bohater-

skich, poświęcających swoje życie 
i wszystko na rzecz Ojczyzny. Taka 
jest nasza rola, taka jest nasza mi-
sja – podkreślał Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowalewski.
Po mszy św. uczestnicy uroczy-
stości zebrali się przy pobliskim 
pomniku Żołnierzy Wyklętych, 
gdzie zaśpiewano hymn Polski, 
a przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
i zapalone znicze. Obchody Na-
rodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” uświetnili swoją 
obecnością poczty sztandarowe 
i rekonstruktorzy historyczni.

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Musimy pamiętać, 
ale robić wszystko, 
żeby to się nigdy 
nie powtórzyło

KSM

Delegacja ratusza złożyła 
kwiaty przy pomniku 
Żołnierzy Wyklętych

Fot. KN
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Baw się z nami… szaradami
Zapraszamy drogich Czytelni-
ków do twórczej zabawy! 
W kolejnych wydaniach „Infor-
matora Miejskiego” publikuje-
my jedno zadanie twórcze, w 
którym macie szansę wykazać 
się swoimi zdolnościami lite-
rackimi lub szaradziarskimi. 
Motywem przewodnim wszyst-
kich zadań jest Mława.

Dziś proponujemy Wam zabawę 
w tworzenie szarad anagramowych. 
Każdy, kto prześle lub przyniesie 
osobiście do Urzędu Miasta Mława 
(ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
z dopiskiem na kopercie lub karcie 
pocztowej: BAW SIĘ Z NAMI) szaradę 
anagramową, w której rozwiązaniu 
pojawia się Mława, będzie miał 
szansę wygrać zestaw atrakcyjnych 
gadżetów. Na Wasze szarady czeka-
my do 10 kwietnia 2023 r. (decyduje 
data wpływu do Urzędu Miasta Mła-
wa). Nie zapomnijcie podać swojego 
imienia, nazwiska i adresu, na który 
będziemy mogli wysłać wygraną 
oraz numeru telefonu kontaktowego. 
Trzymamy kciuki i życzymy owocnej 
twórczej pracy!

Umiłowana
Nie da ci Hela, nie da Agnieszka,
Ani ta Ruda, co pragnie mieszka

Miast twej miłości ślepo wpatrzonej,
Tego, co Zofia z wizji wyśnionej,

Gdyś w Mławie drzemał w dębowym cieniu,
Lubej wzglądając w dusznym natchnieniu,

Dać ci gotowa o każdej porze,
O ileś spragnion tej, co dać może…

Cnoty, mądrości, prawdy idee!
Kochaj więc Zofię, a kochaj śmiele,
Bo ta nie zdradzi, wżdy tobie rada;

Kochaj więc Zofię… boć tak wypada!

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Kalendarium

2023
najbliższych mławskich 

wydarzeń

POZIMOWE PORZĄDKI

Za oknami coraz cieplej,
Śnieg NA działkach już nie razi.
SIEW by zacząć trzeba śmiele
I cebulki lilii wsadzić.

NO a W centrum – też wspaniała
Wre robota przy ulicach:
Bratki sadzi armia MAŁA,
Miasto dzięki nim zachwyca!

Z wyróżnionych liter należy ułożyć 
dwuwyrazowe rozwiązanie o po-
czątkowych literach W-8 M-5.

Rozwiązanie: Wiosenna Mława.

MDK – Miejski Dom Kultury, MHS – Mławska 
Hala Sportowa, MOSiR – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, UMM – Urząd Miasta 
Mława, MZZ – Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
skiej, ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego, 
PODN – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, SOSW – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy

10-11.03 – I Integracyjny Turniej Boccia 
o Puchar Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie; 
MHS, SOSW
11.03  – Metal Attack II – koncert zespo-
łów Faust, Nenufar oraz Morr; Pizzeria 
Pepperoni, MDK
11.03 – mecz Mławianka Mława – Lechia 
Tomaszów Mazowiecki
14.03 – Filharmonia Narodowa – Muzyka 
Północy – muzyka skandynawskich 
kompozytorów
14.03 – Sesja naukowa – Powstanie 
Styczniowe; PODN
18.03 – Joker Mława CUP 35+ Mistrzo-
stwa Mazowsza Oldboy w Futsalu; MHS
18.08 – mecz Sokół Ostróda – Mławian-
ka Mława
22.03 – Światowy Dzień Wody; Zakład 
Wod-Kan
22.03 – Konkurs na Najpiękniejszą Ozdo-
bę Wielkanocną 2023; UMM, MDK
24.03 – Konkurs „Mławska Palma Wiel-
kanocna”; Wspólnota Mariacka
25.03 – mecz Mławianka Mława – Ursus 
Warszawa
24.03 – 228. rocznica wybuchu Powsta-
nia Kościuszkowskiego; Wólka – Kopiec; 
UMM, MZZ
31.03 – Konkurs Recytatorski „Warszaw-
ska Syrenka”, eliminacje powiatowe; MDK
1.04 – Jajobranie – wielkie poszukiwanie 
czekoladowych jajek w parku; UMM
1.04 – Otwarte Mistrzostwa Północnego 
Mazowsza w pływaniu; KS Marlin Mława
1.04 – mecz Broń Radom – Mławianka 
Mława
4.04 – Międzyszkolne Zawody Lekko-
atletyczne; MOSiR
5.04 – Stand-up: Arkadiusz Jaksa Jak-
szewicz; Kręgielnia Planeta, MDK

Przypominamy, że szarada anagra-
mowa jest zadaniem szaradziarskim 
w formie wiersza, gdzie wyróżniono 
kilka wyrazów, które trzeba zanagra-
mować i odczytać rozwiązanie. Powin-
no być ono powiązane tematycznie 
z treścią wiersza.

A oto przykładowa szarada, którą 
stworzyliśmy na potrzeby konkursu:
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