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Zdobyliśmy 
prawie 100 000 zł 

na cyfryzację 
Urzędu Miasta Mława 
W ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” 

do Miasta Mława trafi wsparcie finansowe 
w wysokości 99 981,33 zł z przeznacze-
niem na zadania związane z cyfryzacją 

urzędu. 

Nowe autobusy 
Mławskiej 
Komunikacji Miejskiej 
Mławskie Przedsiębiorstwo Mostowo-Drogowe, 
operator MKM-ki, kupuje dwa nowe pojazdy, którymi 
wygodnie i bezpiecznie będą mogli podróżować 
mieszkańcy naszego miasta. Urząd Miasta Mława 
przeznaczył na ten cel 1 000 000 zł. 

Przetarg na dostawę autobusów został już 
rozstrzygnięty. W każdym z pojazdów będzie 15 
miejsc siedzących i 23 stojące. Autobusy są eko-
nomiczne i zarazem ekologiczne – potrzebują o 
połowę mniej paliwa, niż te obecnie wykorzysty-
wane. Będą  przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.
Nowe autobusy zastąpią najstarsze pojazdy 
z taboru MKM-ki. 

Mariusz Goździewski

To będzie wyjątkowy
Dzień Dziecka

W niedzielę, 5 czerwca, park w 
Mławie zamieni się w prawdzi-
we centrum zabawy i rozrywki. 
Burmistrz Sławomir Kowalewski 
zaprasza najmłodszych mławian 
do korzystania z ponad 20 atrakcji, 
które miasto zaplanowało z za-
przyjaźnionymi instytucjami oraz 
organizacjami. 

Do dyspozycji najmłodszych 
będą kule bumperball, dmucha-
ne zjeżdżalnie, gokarty czy tram-
poliny. Poza tym będzie można 
zajrzeć do wnętrza samochodów 
strażackich i sprawdzić swoje 
umiejętności na torze przeszkód 
przygotowanym przez Ochotni-
czą Straż Pożarną. W tym dniu 
będzie można również zobaczyć 
ślubowanie druhów Państwo-

wej Straży Pożarnej i poznać 
laureatów konkursów organizo-
wanych z okazji 30-lecia PSP w 
Mławie.  
Nie zabraknie również występów 
uczniów mławskich placówek 
oświatowych, uczestników zajęć 
w MDK-u, konkursów oraz poka-
zów taekwondo i cheerleaderek.  
Najmłodsi mieszkańcy Mławy 
będą mogli również wziąć udział 

w warsztatach florystycznych, 
ceramicznych i poznać trudną 
sztukę rzeźbienia w drewnie. 
Impreza rozpocznie się o godz. 
12.00 i potrwa kilka godzin. 
Atrakcje przygotowują: Miejski 
Dom Kultury, Komenda Powiato-
wa Policji w Mławie, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Urząd 
Miasta Mława, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Nadleśnic-

two Dwukoły, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Muzeum Ziemi Za-
wkrzeńskiej, Fundacja Zawkrza-
nie, Archiwum Państwowe 
w Warszawie Oddział w Mławie, 
Dzienny Dom Senior+ i Laborato-
rium Przygody. Zapraszamy! 

Beata Rudzińska

Przedsięwzięcie jest w 100 proc. dofinan-
sowane, a środki pochodzą z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Głównym celem 
realizacji programu jest rozwój cyfrowy 
Urzędu Miasta Mława, a co za tym idzie 
jeszcze bardziej sprawna obsługa miesz-
kańców. Miasto przeznaczy środki głównie 
na unowocześnienie podstawowej bazy 
sprzętowej, w tym sprzętu serwerowego 
oraz zakup specjalistycznego oprogramo-
wania i licencji, a także edukację cyfrową w 
zakresie cyberbezpieczeństwa.  
Ubiegając się o grant, Miasto Mława 
pozyskało maksymalne wsparcie finanso-
we, które dla każdej z gmin w Polsce było 
obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę 
mieszkańców oraz wartość współczynnika 
G, który zależy od wysokości dochodów 
podatkowych danej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Lidia Gniadek

MIASTO PRZEZNACZY ŚRODKI M.IN. NA ZAKUP SPRZĘTU 
INFORMATYCZNEGO

Fot. Pixabay
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Nadwyżka w budżecie naszego miasta! Jak poinformował pod-
czas marcowej sesji burmistrz Sławomir Kowalewski, Mława ma 
do dyspozycji dokładnie 44 966 950,78 zł wolnych środków.

wolnych środków

ROK ZAKOŃCZONY Z NADWYŻKĄ

Mimo planowanego deficytu rok 2021 zakończył się nadwyżką. Miasto zrezy-
gnowało z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14 300 000 zł.
Warto dodać, że 44 966 950,78 zł wolnych środków to dotychczas najwyższa 
kwota z tego tytułu. W 2021 dysponowaliśmy pulą 37 585 312,67 zł, a w 2020 r. – 
18 480 828,69 zł, w 2019 – 12 888 995,69 zł. 
Burmistrz Sławomir Kowalewski przygotowuje szczegółową propozycję prze-
znaczenia tych pieniędzy. Niestety, cień na tę dobrą informację rzuca aktualna 
sytuacja i podwyżki we wszystkich dziedzinach życia. Już wiemy, że koszty 
planowanych w tym roku miejskich inwestycji będą znacznie wyższe niż kosz-
torysowe wyceny. Dlatego część środków z nadwyżki będzie musiała być prze-
znaczona na ich realizację. Z drugiej strony, gdyby nie wolne środki, konieczne 
byłoby zasięganie zobowiązań finansowych, a tego uda nam się uniknąć. 

KSM
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45 000 000 zł
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Drugie zadanie (związane z budową nowych sieci) obejmie inwestycję 
w ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz na odcinku Alei Świętego 
Wojciecha – ok. 597 m, a trzecie – w ulicy Stefana „Grota” Roweckiego – 
ok. 305 m.
Zadania mają być zrealizowane do końca stycznia 2023 roku. Koszt ich 
realizacji wyniesie 12 468 191,60 zł.
Przypomnijmy: miasto jest w trakcie realizacji wieloletniego projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” o wartości 
38 173 660,14 zł. Kwota dofinansowania, jakie Burmistrz Miasta Mława 
pozyskał z funduszy Unii Europejskiej to 19 892 415,30 zł. Wkład własny 
miasta wynosi 18 281 244,84 zł (dane za styczeń 2022 r.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda gmina musi dążyć do tego, 
aby skanalizować jak najwięcej budynków na swoim terenie, minimum 
98 procent nieruchomości. To warunek konieczny, którego niespełnienie 
wiąże się z karami finansowymi. Mając tego świadomość, samorząd 
Mławy od 2014 roku bardzo intensywnie buduje kolektory sanitarne w 
mieście. Od 2014 roku do połowy 2023 roku planowane jest wybudowa-
nie około 75 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.

Magdalena Grzywacz

Zakończyliśmy przebudowę 
ulicy Ogrodowej. Powstała 
droga z kostki betonowej 
o szerokości od 5 do 6 me-
trów i długości ponad 150 
metrów z jednostronnym 
chodnikiem i odwodnie-
niem. Wzdłuż traktu poja-
wiły się punkty świetlne.

Inwestycja została zrealizo-
wana przez Miasto Mława, 
generalnym wykonawcą ro-
bót było Mławskie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe 
MPDM Sp. z o.o. Zgłoszenie 
odbioru zostało dostarczone 
31 marca 2022 r.

KSM

Na ulicy Ogrodowej 
jest ładniej 
i bezpieczniej
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Kontynuujemy inwestycję 
za ponad 38 000 000 zł

Burmistrz Sławomir Kowalewski 
podpisał umowę na budowę kolej-
nych odcinków kanalizacji sanitar-
nej na terenie aglomeracji Mława. 
W tym roku będziemy kończyć 
realizacje rozpoczęte w 2021 roku i 
rozpoczniemy trzy nowe zadania.
Kontynuowane prace obejmują 
rozszerzenie sieci kanalizacji sa-
nitarnej na terenie osiedla Wólka. 
W ramach tego zadania do kolek-
torów podłączone zostaną domy 
przy ulicach: Moniuszki, Batorego 
(część), Dworcowa, Łączna, Niecała 
(część), Ciasna, Gdyńska, Żuromiń-
ska, LOK, Tęczowa, Niska, Ceglana. 
Łączna długość planowanej sieci 
to 6,9 km. 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, KTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI ZLO-
KALIZOWANE SĄ NA OBSZARACH OBJĘTYCH PROJEKTEM DO PRZYŁĄCZENIA 
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Urząd Miasta Mława po raz kolejny ogłosił przetargi 
na zadania, które mają być zrealizowane w tym 
roku. Dlaczego trzeba było powtórzyć te procedu-
ry?
Przede wszystkim chcemy wyłonić wykonawcę 
modernizacji miejskich jednostek kultury - Miej-
skiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W pierwszym prze-
targu nie było żadnej oferty, a przypomnę, że mamy 
zaplanowanych 23 000 0000 zł na ten cel, z czego 
20 000 000 to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Dla-
tego powtórzyliśmy przetarg i ponownie czekamy na 
oferty. Mam ogromną nadzieję, że tym razem wpłyną. 
Martwię się jednak tym, jakie będą. Wiele wskazuje 
na to, że drożyzna, która jest wszechobecna w całym 
kraju, spowoduje, że będą dużo wyższe. 

Czyli może się zdarzyć, że zamiast planowanych 
3 000 000 zł miasto musiałoby dołożyć do tej 
inwestycji znacznie więcej.
Niestety jest takie prawdopodobieństwo, że na tę 
inwestycję nie będzie nas stać. Dzisiaj cieszymy się 
nadwyżką budżetową – 45 000 000 zł – ale za te 
pieniądze na pewno dużo mniej zrobimy dziś niż jesz-
cze rok czy dwa lata temu. Przede mną są rozmowy 
z radnymi, żeby przesądzić razem, na co te środki 
będziemy wydawać. Są rzeczy priorytetowe i za takie 
uważam modernizację dróg. 

W planach jest, przypomnijmy, remont ulicy Stu-
dzieniec. Ale i tutaj wynik przetargu był zaskocze-
niem. 

Przy tej inwestycji aktualny kosztorys opiewał na 
5 000 000 zł. Wpłynęły trzy oferty, z czego się bardzo 
ucieszyłem. Niestety, najtańsza wynosi 9 300 000 
zł, czyli blisko 100 proc. drożej. A najwyższa oferta 
przekroczyła 12 000 000 zł. Pokazuje to, jaka jest 
tendencja. Jeszcze rok temu przetargi udawało się 
rozstrzygać poniżej kosztorysu. Dlatego przetarg na 
remont ulicy Studzienic też powtórzyliśmy. Czekamy 
na jego rozstrzygnięcie. Na tę inwestycję otrzymali-
śmy dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
– ponad 2 900 000 tys. zł. Zobaczymy, ile będziemy 
musieli do niej dołożyć. 

Czy pieniądze z dofinansowania z Polskiego Ładu 
i z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły już do 
budżetu miasta? 
Pierwsze mają postać promesy – czyli obietnicy 
otrzymania ich po realizacji kolejnych etapów 
inwestycji. Drugie otrzymamy w latach 2023-2024 w 
ramach podpisanej umowy. Musimy jednak liczyć się 
z sytuacją, że nie będzie nas stać na skorzystanie z 
nich. 
Pamiętajmy jednak, że mamy zabezpieczony udział 
własny – 3 000 000 zł – na remont MDK-u. Jeśli plano-
wana inwestycja rozbudowy tej placówki nie dojdzie 
do skutku, przymierzamy się do modernizacji samej 
sali kinowej. Wymiany foteli, podłogi i oświetlenia. 
Musimy mierzyć siły na zamiary, bo sytuacja gospo-
darcza jest kryzysowa. Na bieżąco będziemy dzielić 
się z mieszkańcami informacjami o rozstrzygnięciach 
przetargów i decyzjach, które radni podejmą po 
poznaniu ich wyników. 

W tym roku planujemy wiele ważnych i oczekiwanych inwestycji. Pozyskaliśmy środki na 
ich dofinansowanie. Rozstrzygnięcia przetargów są jednak pesymistyczne – wykonawcy, 
w związku z obecną sytuacją ekonomiczną, wyceniają prace blisko dwukrotnie wyżej niż 

wskazują aktualne kosztorysy. 

O tej trudnej sytuacji rozmawiamy z burmistrzem Sławomirem Kowalewskim. 

Drastyczny wzrost cen

Projektowany szlak turystyczny będzie przebiegał przez linię walk 
wrześniowych 1939 r. na terenie miasta Mława oraz gmin Iłowo-Osada, 
Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w tym na terenie 
Nadleśnictwa Dwukoły, w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku 
walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze w latach 80. XX wieku. Jego długość wyniesie 
ok. 51,3 km.
Pierwszym ważnym krokiem na drodze do powstania szlaku było pod-
pisanie 14 września 2021 r. przez Burmistrza Miasta Mława Sławomira 
Kowalewskiego, Wójta Gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego, 
Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Jarosława Goschorskiego, Wójta Gminy 
Szydłowo Grzegorza Rochnę, Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusza 
Gębalę i Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły Jaromira Skrzypeckie-
go listu intencyjnego, którego sygnatariusze zadeklarowali wzajemną 
współpracę przy przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji 
szlaku.
Podczas zorganizowanej 5 kwietnia 2022 r. w sali na piętrze Miejskiego 
Domu Kultury w Mławie konferencji burmistrz i wójtowie gmin podpisali 
przyjęte wcześniej przez rady wszystkich wymienionych samorządów 
porozumienie międzygminne, precyzujące zakres ich współpracy w 
ramach tworzenia szlaku. Jak wskazuje porozumienie, poszczególne 
gminy będą partycypowały w kosztach przedsięwzięcia o szacunkowej 
łącznej wartości 56 000 zł. Udział finansowy gmin będzie proporcjonalny 
do długości poszczególnych odcinków szlaku położonych na ich terenie. 
Zgodnie z podpisanymi umowami, gminy przekażą miastu dotacje. 
Urząd Miasta Mława wyłoni wykonawcę szlaku. Przewidujemy, że zadanie 
zostanie zakończone jeszcze w tym roku, a jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie – nawet tego lata. Szlak zostanie profesjonalnie oznaczony i 
pojawią się na nim tablice informacyjne poświęcone najciekawszym 
miejscom. Powstanie także aplikacja mobilna z mapą szlaku i bazą 
informacji na jego temat.

Krzysztof Napierski

Burmistrz Miasta Mła-
wa Sławomir Kowa-
lewski podpisał poro-
zumienie oraz umowy 
o udzielenie dotacji 
celowej z wójtami czte-
rech sąsiednich gmin, 
przez które będzie 
przebiegał nowy szlak 
turystyczny. Wkrótce 
miasto podpisze umo-
wę z jego wykonawcą i 
rozpoczną się prace w 
terenie. Przewidujemy, 
że szlak będzie gotowy 
jeszcze w tym roku.

Porozumienie w sprawie utworzenia szlaku podpisali 
burmistrz Mławy i wójtowie SĄSIEDNICH GMIN

Fot. Krzysztof Napierski

Nowy 
szlak 
turystyczny 
jeszcze 
w tym roku

Rozmawiała Urszula Adamczyk



W tym roku na wiosnę posadziliśmy w Mławie 44 405 bratków. 
Kwiaty ozdobiły park miejski, Stary Rynek i ulicę Żwirki. Latem wymienimy je na kolejne sezonowe rośliny 
– tym razem będą to begonie, dalie, szałwie, smagliczki i pacioreczniki. ? CZY WIESZ, ŻE…

JESTEŚMY W TERENIE. 
Spotykamy się, 

analizujemy potrzeby 
i planujemy

Na Osiedlu Młodych, przy pawilo-
nach, burmistrz Sławomir Kowa-
lewski spotkał się z Kazimierzem 
Manistą, Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko-Własnościowej 
„Zawkrze”. Panowie rozmawiali o 
potrzebach remontu dróg w tym 
rejonie. Dobra współpraca obu 
stron już wcześniej zaowocowała 
remontami i przebudową ulic na 
mławskich osiedlach zarzą-
dzanych przez „Zawkrze”, m.in. 
Mariackiej, Wysokiej, Witwickiego.

KSM

Fot. Magdalena Grzywacz

Żółty to kolor, który dodaje nam energii, wigoru, sprzyja pozytyw-
nym emocjom – i takie właśnie ma być nowe miejsce spotkań 
oraz rekreacji mieszkańców Mławy. W założeniu Żółty zakątek ma 
zachęcać do integracji i odpoczynku w plenerze. Tu wolny czas 
mogą spędzać rodziny, grupy przyjaciół, znajomi. Można do niego 
dotrzeć, idąc ulicą Kopernika w stronę lasu lub przyjeżdżając rowe-
rem, korzystając z bezpiecznej ścieżki.
Konstrukcja huśtawki na planie koła jest unikalna w skali kraju. 
Urządzenie, przeznaczone głównie dla młodzieży i osób dorosłych, 
ma dwa siedzenia specjalnie zabezpieczone, więc można wykorzy-
stać je dla młodszych dzieci.
W sąsiedztwie huśtawki ustawione zostały elementy małej 
architektury – trzy żółte ławki, stojak na rower oraz kosz na śmieci. 
Posadziliśmy też nowe drzewa i krzewy – żółto kwitnąca forsycja 
oraz tawuła o złocistych liściach świetnie wpisują się w słoneczny 
charakter miejsca.
Zachęcamy do odwiedzin Żółtego zakątka i czerpania przyjemno-
ści z odpoczynku w plenerze.

Magdalena Grzywacz

Przy ulicy Kopernika stworzyliśmy nowe miejsce re-
kreacji. Jego centralną częścią jest żółta huśtawka dla 
ośmiu osób, stanowiąca serce Żółtego zakątka.

ŻÓŁTY ZAKĄTEK 
– nowe miejsce odpoczynku 
w naszym mieście

Z NOWEJ 
HUŚTAWKI MOŻE 
JEDNOCZEŚNIE 
KORZYSTAĆ 
8 OSÓB

Fot. Archiwum Urzędu Miasta Mława

Przez dwa dni – 21 i 22 kwietnia – ratusz 
otworzył się szerzej na miłośników przyrody. 
W tych dniach mieszkańcy naszego miasta 
mogli odebrać sadzonki. Sadząc ją w ogro-
dzie, przy domu lub na tarasie, przyczyniamy 

się do poprawy jakości powietrza w Mławie.  
Produkujące tlen drzewa liściaste mają 
olbrzymi wpływ na nasze środowisko i powie-
trze, którym oddychamy.

MG

Tysiąc drzew 
dla Mławy
Z okazji Światowego Dnia Ziemi 
Burmistrz Miasta Mława po raz drugi 
zorganizował akcję rozdawania sadzo-
nek. Przekazaliśmy mławianom tysiąc 
drzewek, m.in. klony, jawory, modrze-
wie, dęby i jarzębiny.

Przez dwa dni rozdaliśmy 
1000 sadzonek

Do wyboru mieszkańców 
były drzewka liściaste
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Zalew Ruda już w przebudowie
Doczekaliśmy się! 
Wody Polskie rozpo-
czynają przebudowę 
zbiornika Ruda, leżą-
cego na terenie gmin 
Lipowiec Kościelny 
i Iłowo-Osada. We 
wtorek 22 marca br. 
podpisano umowę 
na realizację tego 
zadania.

Inwestycja oszacowana na około 
14 500 000 złotych właśnie się 
rozpoczyna. Obejmie powierzch-
nię 57,75 ha zbiornika powstałego 
w latach 70. ubiegłego wieku, 
w wyniku spiętrzenia na rzece 
Mławce. Przedsięwzięcie będzie 
etapowane.  
– Zbiornik ten od lat nawadniał 
tereny i służył produkcji rolnej, 
zabezpieczał tę produkcję. Przez 
lata, zamulony i z przesiąkami, 

zatracił te swoje właściwości. Re-
alizacja naszej polityki opiera się 
przede wszystkim na podniesieniu 
retencyjności (…). Już niedługo 
zwiększy się bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe obszarów 
położonych poniżej zapory, 
poprawi się retencja wodna, a 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
suszy na terenach przyległych 
zostanie zmniejszone – powiedział 
w trakcie spotkania wiceminister 

infrastruktury Marek Gróbarczyk.
Burmistrz Sławomir Kowalew-
ski podziękował poseł Annie 
Cicholskiej, która zabiegała o tę 
inwestycję i wszystkim przybyłym 
za zaangażowanie i konkretne 
działania w odpowiedzi na potrze-
by samorządów Mławy oraz oko-
licznych gmin. Wspomniał historię 
zbiornika, budowanego w czynie 
społecznym przez wielu mieszkań-
ców Mławy. Z radością odniósł się 

do faktu, że w odnowionej zaporze 
zostanie umiejscowiona żelbe-
towa przepławka umożliwiająca 
migrację ryb i innych organizmów 
wodnych.
Zaplanowany zakres prac obejmu-
je czasowe opróżnienie zbiornika 
przewidziane w dwóch etapach, 
tak, aby zachować istniejące w 
nim życie w możliwie nienaruszo-
nym stanie. Zbiornik ma być m.in. 
pogłębiony, co poprawi warunki 

tlenowe i wpłynie korzystnie na 
różnorodność gatunkową fauny 
oraz flory.  Zakończenie przebu-
dowy jest przewidziane na koniec 
2023 roku.

Magdalena Grzywacz

UMOWĘ DOTYCZĄCĄ INWESTYCJI PODPISANO NAD ZALEWEM

Fot. Magdalena Grzywacz

Na Wetmańskiego 
i Ciechanowskiej praca wre

Na ulicy bp. Leona Wetmańskiego Mławskie Przedsiębiorstwo Dro-
gowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. zakończyło już budowę nawierzchni 
jezdni z kostki brukowej, obecnie natomiast wykonuje po obu 
stronach drogi chodniki i wjazdy na posesje. Przebudowę ulicy 
Ciechanowskiej prowadzą firmy KRUSZ-BET PLUS i MPDM. Odcinek 
od ul. Górnej do rozjazdu jest już przygotowany do wyłożenia masy 
asfaltowej. Trwa teraz budowa parkingu i odcinka łączącego ul. 
Ciechanowską z ul. Anny Dobrskiej. Już niebawem oba trakty zmie-
nią się nie do poznania, a co najważniejsze – poprawią się na nich 
bezpieczeństwo i komfort poruszania się.

Krzysztof Napierski

Trwają roboty drogowe na ulicach bp. Leona We-
tmańskiego i Ciechanowskiej. Prace prowadzone są 
w szybszym tempie, niż przewiduje harmonogram. Na 
pierwszej z ulic powinny zostać sfinalizowane w maju, 
na drugiej – prawdopodobnie już w czerwcu.

KOLEJNE ETAPY PRAC SĄ 
NADZOROWANE PRZEZ 

BURMISTRZA I PRACOW-
NIKÓW URZĘDU

Fot. Archiwum Urzędu 
Miasta Mława

Kontynuujemy inwestycję 
za ponad 38 000 000 zł
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Prace nad powołaniem do życia Centrum Obsługi 
Uchodźców Wojennych w Mławie Sławomir Kowa-
lewski rozpoczął już 24 lutego. Nazajutrz jednostka 
została uruchomiona w należącym do miasta 
budynku przy ul. Lelewela 7. To punkt pierwszego 
kontaktu dla uchodźców wojennych szukających 
pomocy w Mławie. Tam mogą uzyskać wsparcie 
m.in. w zakresie znalezienia dachu nad głową, 
otrzymania niezbędnej pomocy rzeczowej (w tym 
żywności, ubrań, leków i środków higienicznych), 
uzyskania numeru PESEL czy wykonania fotografii 
do dokumentów (można tam otrzymać ufundo-
wane przez miasto talony na bezpłatne wykonanie 
fotografii w mławskich zakładach). W zbiórkę 
artykułów zaangażowali się liczni mieszkańcy 
Mławy. Również wielu wolontariuszy pracuje w cen-
trum, pomagając przy przyjmowaniu interesantów, 
w tym także jako tłumacze. Dotychczas centrum 
obsłużyło około 2 tysiące uchodźców wojennych 
z Ukrainy. Do momentu otwarcia nowego, całodo-
bowego punktu obsługi uchodźców przy Szkole 
Podstawowej nr 6, centrum pracowało 24 godziny 
na dobę. W sali gimnastycznej tej szkoły zorganizo-
wano miejsca zakwaterowania uchodźców.

Zbiórki pieniędzy nie tylko w Mławie
Utrzymanie i wyżywienie uchodźców wojennych 
wiąże się kosztami. Na prośbę burmistrza działa-
jące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Mławie Stowarzyszenie Wspierania Społeczności 
Lokalnej „Bądźmy Razem” uruchomiło zbiórkę 
pieniędzy na pomoc uciekającym przed wojną do 
Mławy mieszkańcom Ukrainy. Zebrane środki są 
przeznaczane na zaspokajanie bieżących, najpil-
niejszych potrzeb uchodźców. Zbiórki pieniędzy są 
także organizowane przez przyjaciół Mławy spoza 
Polski. Na wystosowany 24 lutego przez burmistrza 
Sławomira Kowalewskiego list do burmistrzów 
miast partnerskich Mławy bardzo szybko odpo-
wiedział Matthias Baass – burmistrz niemieckiego 
Viernheim – który podobną zbiórkę zorganizował 
w swoim mieście. Do tej pory do Mławy trafiło ok. 
144 tys. zł z Viernheim. Wkrótce z burmistrzem 
Mławy nawiązali kontakt także jego odpowiednicy 

W CENTRUM POMOCY UCHODŹCOM WOJENNYM 
POMAGALI WOLONTARIUSZE 

224 376 706,35 zł ogółem, z czego 152 250,97 zł w Mławie – tyle 
pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci zebrano podczas 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mławski sztab zorganizowano przy 
naszym urzędzie miasta, a w jego prace zaangażowało się niemal 
350 osób. Ich działania podsumowano podczas spotkania w Miej-
skim Domu Kultury w poniedziałek 11 kwietnia 2022 r.

Wolontariuszom, którzy przybyli na spotkanie, dziękowali osobiście szef 
mławskiego sztabu Szymon Zejer – Zastępca Burmistrza Miasta Mława 
oraz Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława. W gronie odbiera-
jących imienne podziękowania osób znaleźli się m.in. radni Młodzieżowej 
Rady Miasta, strażacy ochotnicy, dyrektorzy i pracownicy jednostek 
miejskich oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu, 
które bardzo licznie zaangażowały się w działania mławskiego sztabu. 
Szczególne słowa wdzięczności Szymon Zejer skierował do Agnieszki 
Danilewicz – nauczycielki w Zespole Szkół nr 3 w Mławie – która razem z 
nim koordynowała prace sztabu. Jemu samemu z kolei wyrazy wdzięcz-
ności za zaangażowanie i włożony trud pracy złożył burmistrz Sławomir 
Kowalewski.
Dziękujemy!

Krzysztof Napierski

Fot. Krzysztof Napierski

– Janusz jest zwykłym, a jed-
nocześnie niezwykłym człowie-
kiem. To dlatego ten honoro-
wy tytuł, nasza tutaj obecność 
i społeczne uznanie – mówił 
o laureacie tytułu Mławianin 
Roku 2021 Januszu Dębskim 
Burmistrz Miasta Mława Sła-
womir Kowalewski. 

Akt nadania tego honorowe-
go wyróżnienia i statuetka św. 
Wojciecha zostały wręczone lau-
reatowi podczas uroczystości w 
Miejskim Domu Kultury w Mławie 
w sobotę 23 kwietnia 2022 r. – w 
dniu wspomnienia patrona miasta 
św. Wojciecha. Akt przekazali 
Januszowi Dębskiemu przedstawi-
ciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Mławskiej z prezesem Henrykiem 
Antczakiem na czele, natomiast 
statuetkę wręczyli Burmistrz 
Miasta Mława Sławomir Kowalew-

Janusz Dębski 
Mławianinem 
Roku 2021

ski, jego zastępca Szymon Zejer 
i Przewodniczący Rady Miasta 
Mława Lech Prejs. 
– Gratuluję ci bardzo serdecznie 
tego tytułu, ale przede wszystkim 
podziwiam cię w tym, co robiłeś 
i robisz. Obok sportu masz też 
wiele innych pasji: to Galeria 13, 
to fotografia, poezja, kolekcjoner-
stwo. W tobie, bardzo skromnym 
człowieku, znanym powszechnie, 
jest ogromna wrażliwość. Jestem 
pełen podziwu dla ciebie, podob-
nie jak kapituła i wszystkie osoby 
tutaj zgromadzone – zwracał się 
do laureata Sławomir Kowalewski.
Przypomnijmy, że tytuł Mławia-
nina Roku przyznaje kapituła, 
powoływana przez TPZM.

Krzysztof Napierski

JANUSZ DĘBSKI – MŁAWIANIN 
ROKU 2021

Pobiliśmy rekord! 
Mława podsumowała 30. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Organizacją finału WOŚP-u zajmowało się wielu mieszkańców Mławy

Fot. Krzysztof Napierski

z kolejnych miast: Xavier Melki z francuskiego Franco-
nville (miasto jest zainteresowane podpisaniem umowy 
partnerskiej z Mławą) i Claudio De Collibus z włoskiego 
Moscufo. Obaj wyrazili chęć wsparcia uchodźców wojen-
nych przebywających w Mławie. Współpracę z miastem 
zadeklarowała także mająca w nim swoje przedstawi-
cielstwo francuska spółka Suez. 

Bezpłatna nauka i zajęcia dodatkowe
Burmistrz Miasta Mława zadbał także o najmłodszych 
uchodźców. Specjalnie dla nich uruchomił 9 oddziałów 
przygotowawczych w szkołach podstawowych. Do 
placówek prowadzonych przez miasto uczęszczają także 
przedszkolaki. Na koniec marca br. Mława stworzyła 
warunki do edukacji dla prawie 230 uczniów-uchodźców. 
Dodatkowe zajęcia dedykowane dzieciom z Ukrainy i 
ich rodzicom prowadzą Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie. Dorośli natomiast 
mogą korzystać z bezpłatnych, prowadzonych w ramach 
wolontariatu, lekcji języka polskiego. Koordynacją tych 
ostatnich zajmuje się w porozumieniu z burmistrzem 
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i 
Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wy-
spianum”. Urząd miasta rozpowszechnił przygotowane 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w językach polskim 
i ukraińskim informacje dla studentów, naukowców, 
rodziców i dzieci przybywających z Ukrainy na temat 
kontynuowania nauki i pracy w Polsce oraz informacje 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pomocy świadczo-

nej z jego strony. Specjalną ulotkę dla Ukraińców 
opracował i udostępnił także magistrat – uchodźcy 
dowiadują się z niej, jak mogą załatwić różne sprawy 
w Mławie.

Muzyka w różnych odcieniach i bajki w kinie
Pomoc niesiemy także poprzez wydarzenia kultural-
ne. Dotychczas w Mławie odbyły się dwa niebile-
towane koncerty charytatywne, podczas których 
wolontariusze prowadzili zbiórki pieniędzy na rzecz 
uchodźców wojennych. W piątek 11 marca Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I i II st. zaprosiła melomanów 
na koncert pod hasłem „Nie ma zysku w takim boju, 
który czyni krzywdę bratu”. Przed publicznością 
zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele szkoły. 
Z kolei 22 marca w Miejskim Domu Kultury wystąpił 
ukraiński zespół heavymetalowy Scream Inc. wyko-
nujący utwory z repertuaru Metalliki (Scream Inc. 
jest jedynym na świecie autoryzowanym przez samą 
Metallicę tribute bandem zespołu). Ta sama placów-
ka w marcu zaprosiła dzieci do kina na seanse bajek 
w języku ukraińskim.
Uchodźcy wciąż przybywają do Mławy. Dlaczego 
właśnie tutaj? Jeszcze przed wybuchem konfliktu w 
mławskich zakładach pracy zatrudnienie znajdowa-
ło około 6 tys. obywateli Ukrainy. Wielu z przybywa-
jących do miasta to osoby, które w przeszłości miały 
kontakt z Mławą albo znają kogoś, kto tu pracuje 
lub pracował. – Spodziewaliśmy się takiej sytuacji. 
Do okolicznych miast przybyło po kilkudziesięciu, 
maksymalnie około 300 uchodźców. Mława okazuje 
się atrakcyjna dla osób, które uciekają przed wojną, 
ale nie tylko dla nich. Z pewnością jest to związane 
z prężnie działającymi zakładami produkcyjnymi 
zlokalizowanymi w dzielnicy przemysłowej naszego 
miasta. Dziękuję mieszkańcom za współpracę 
i wsparcie, za to, że każdego dnia wykazują się 
wyjątkową wrażliwością i pomocą, za to, że dzielą się 
swoim chlebem. Dziękuję pracownikom, wolon-
tariuszom, darczyńcom. Tylko wspólnie mogliśmy 
zrobić to, co zrobiliśmy. Teraz czekamy na konkretne 
rozwiązania systemowe i pomoc państwa – podsu-
mowuje burmistrz Sławomir Kowalewski.

Krzysztof Napierski

Fot. Krzysztof Napierski

Mława 
pomaga 
Ukrainie

W czwartek 24 lutego światem wstrząsnęła wiadomość o wybuchu wojny w Ukra-
inie. Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski już tego samego dnia podjął 
działania mające na celu wspieranie spodziewanych w Mławie uchodźców wojen-
nych. Uruchomił w mieście centrum pomocy, zorganizował zbiórki na rzecz uchodź-
ców i bezpłatne lekcje polskiego, a dla najmłodszych utworzył oddziały przygoto-
wawcze w szkołach. Do pomocy włączyły się także miasta partnerskie.

W Mławie 
przybywa 
zielonych miejsc 
rekreacji
Miasto Mława pozyskało od 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego dotację na utworzenie 
dwóch nowych terenów zielonych 
na należących do gminy terenach. 
Nowe parki powstały przy ulicach 
Padlewskiego i Leszczyńskiego. 
Trwają procedury odbioru tych 
inwestycji.

Przy ul. Padlewskiego 
(przy stacji uzdatniania 
wody) zostało posa-
dzonych 150 drzew li-
ściastych i 50 krzewów 
liściastych, natomiast 
przy ul. Leszczyńskiego 
(okolica Alei Świętego 
Wojciecha) – 18 drzew 
liściastych i 1053 krze-
wy liściaste. Powstały w 
ten sposób malownicze 
przestrzenie rekre-
acyjne, dzięki którym 
zadbamy o poprawę 
jakości powietrza w 
mieście.
Koszt realizacji zadania 
(wraz z przygotowa-
niem terenu i nadzorem 

inwestycyjnym) to 360 230,76 zł. Miasto Mława pozyskało od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego dotację w wysoko-
ści 50 proc. wartości inwestycji w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021 (zadanie: Poprawa jakości powietrza na 
terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów 
zieleni – etap I). 

Krzysztof Napierski

W NOWYM PARKU PRZY ULICY LESZCZYŃSKIEGO POJAWIŁY SIĘ TEŻ ŁAWKI

Fot. Krzysztof Napierski



INFORMATOR MIEJSKIBIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA 5

Zaczipuj bezpłatnie 
swojego psa
Po raz kolejny rozpoczęła się 
akcja bezpłatnego czipowania 
psów, których właściciele miesz-
kają na terenie Miasta Mława.

Z bezpłatnej usługi elektroniczne-
go oznakowania zwierzęcia można 
skorzystać w M-WET Przychodni 
Weterynaryjnej Mariusz Tomasz 
Murawski przy ulicy Rynkowej 
18 w Mławie. Znakowanie psów 
finansuje Miasto Mława, w ramach 
realizacji Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Mława.
Akcja bezpłatnego znakowania 
psów potrwa do wyczerpania 
środków przeznaczonych w tego-
rocznym budżecie na ten cel, nie 
dłużej jednak niż do 30 listopada 
2022 r.

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

Zachęcamy do korzystania 
z bezpłatnego czipowania.

URSZULA PERŁOWSKA

Młodzi mławianie 
pamiętają o historii

Młodzieżowa Rada Miasta Mława 
angażuje się w wiele działań i 
inicjatyw. Młodzi radni pamiętają 
również o rocznicach związanych 
z osobami zasłużonymi dla Mławy. 
W 100. rocznicę śmierci Zuzanny 
Morawskiej przedstawiciele MRM 
złożyli na grobie pisarki kwiaty.  

KSM

Fot. MRM

W przyszłym roku klub sportowy MKS Mławianka Mława będzie obchodził jubileusz 100-lecia istnienia. 
Historia klubu wiąże się nie tylko z piłką nożną, ale także funkcjonowaniem i sukcesami sekcji piłki siatko-
wej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, lekkoatletycznej oraz szachowej.? CZY WIESZ, ŻE…

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej wydało album „Malarstwo 1966-2021” 
Wojciecha Rutkowskiego. Mieszkający od blisko dwudziestu lat 
w Mławie artysta podsumował 55 lat pracy twórczej. 

Wojciech Rutkowski maluje głównie pejzaże olejne, ale również sceny 
rodzajowe, martwe natury oraz portrety. Operuje też pastelami i 
akwarelami. Miał około czterdziestu indywidualnych wystaw, w tym 
największe w Warszawie, Delhi, Nowym Jorku, Hamburgu, Wiedniu i 
Wiesbaden oraz Düseldorfie; około 80 wystaw zbiorowych, okręgowych 
i poplenerowych. Jest członkiem rzeczywistym ZPAP, został też odzna-
czony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Liczne prace artysty 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Album można nabyć w kasie mławskiego muzeum. 

MZZ

Malarstwo 
Wojciecha 
Rutkowskiego 
– nowa publikacja 
muzeum

Fot. EL

Kolejnym mławskim parom Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Dostojnym jubilatom 
wręczyli je i złożyli gratulacje burmistrzowie Sławo-
mir Kowalewski i Szymon Zejer oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Marzena Lipińska. Miłą niespo-
dzianką był program artystyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły muzycznej.

Medale od głowy państwa otrzymali Krystyna i Jan Brudzińscy, Barbara 
i Jan Jakubowscy, Anna i Adam Maliccy, Elżbieta i Andrzej Pikusowie, 
Barbara i Romuald Przybyszewscy, Alina i Stanisław Sobotkowie, Teresa 
i Jan Szczepkowscy, Barbara i Roman Wiśniewscy oraz Wiesława i Jerzy 
Zembrzuscy. Jubilatów, którzy przybyli na uroczystość w Pałacu Ślubów 
w Mławie, udekorował nimi burmistrz Sławomir Kowalewski. Jego zastęp-
ca Szymon Zejer wręczył parom piękne bukiety kwiatów, natomiast Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie Marzena Lipińska przekazała 
legitymacje poświadczające otrzymanie medali. Jubilaci otrzymali także 
zestawy pamiątkowych upominków od Miasta Mława.
– To jest coś pięknego, że macie taki dorobek swojego życia. Nie 
majątek, nie zaszczyty, nie funkcje, które sprawowaliście – ale to, co 
najważniejsze, czyli rodzinę. Kiedy mając różne problemy, wraca się do 
domu i ma się oparcie w żonie, mężu, w dzieciach, które się kocha i któ-
re kochają tak samo – to jest coś pięknego, bardzo cennego; coś, czego 
się nie kupi – zwracał się do dostojnych jubilatów burmistrz Sławomir 
Kowalewski. Podkreślał ogromną wagę we wspólnym życiu takich warto-
ści jak miłość, wyrozumiałość, szacunek, tolerancja i wzajemna pomoc 
– właśnie one składają się na receptę na udany, długotrwały związek.
Przypominamy, że osoby zamieszkałe na terenie miasta, które przeżyły 
przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są zainteresowane 
otrzymaniem medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, mogą się 
zgłaszać do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów w parku 
miejskim). Prosimy, aby zabrać ze sobą dowody osobiste, w celu sporzą-
dzenia wniosku do Prezydenta RP o przyznanie medalu. Jubilatów mogą 
również zgłaszać osoby z rodziny.

KRZYSZTOF NAPIERSKI

MEDALE DLA MAŁŻEŃSTW
 Z MŁAWY

TE PARY PRZEŻYŁY 
ZE SOBĄ 50 LAT

ALINA I STANISŁAW 
SOBOTKOWIE SĄ 

JEDNĄ Z PAR, 
KTÓRE OTRZYMAŁY 

MEDALE

Fot. Krzysztof Napierski

Fot. Krzysztof Napierski

I etap konkursu – przesłuchania zdalne – odbył się 10 kwietnia 
2022 r., natomiast jego zwycięzcy rywalizowali już na żywo w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie. 
Dziesięcioro najlepszych dało nazajutrz koncert w Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej, a 23 kwietnia wystąpiło w Mławie, dostarczając 
widowni wspaniałych wrażeń artystycznych.
– Niestety tak się dziwnie składa, że coraz mniej muzyki klasycznej 
jest w naszych mediach, dlatego też wydaje mi się, że musimy 
mieć coraz większe serca do tego, abyśmy byli coraz bardziej silni 
w pracy na rzecz naszej kultury muzycznej, wokalnej. Dlatego też 
mam wielki szacunek do wszystkich tych, którzy tę pracę włożyli po 
to, aby ci młodzi i zdolni śpiewacy przyjechali do Mławy a także na 
różne inne konkursy, na które liczę, że przyjadą i będą także ciepło 
mówić o konkursie mławskim. Dziękuję kolegom jurorom, którzy do-
konali wyboru, co zawsze nie jest proste – mówił z mławskiej sceny 
przewodniczący jury i kierownik artystyczny konkursu prof. dr hab. 
Tadeusz Pszonka. 
Patronem konkursu i fundatorem części nagród był Burmistrz 
Miasta Mława. Koncert laureatów poprowadził Michał Kukliński.

Krzysztof Napierski

KATEGORIA: 
UCZNIOWIE SZKÓŁ MUZYCZNYCH:
Bartłomiej Mazurek – I nagroda 
(KLO im. bł. B. Markiewicza – Marki)
Ernest Tymczyszyn – II nagroda 
(SM I i II st. im. T. Szeligowskiego – Lublin)
Maria Wajzer – III nagroda 
(ZPSM im. F. Chopina – Warszawa)
Karolina Bielecka – wyróżnienie 
(PSM I i II st. im. S. Moniuszki – Jelenia Góra)

KATEGORIA: 
STUDENCI I ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZ-
NYCH:
Filip Rutkowski – I nagroda 
(AM im. I. J. Paderewskiego – Poznań)
Mateusz Ługowski – II nagroda 
(AM im. I. J. Paderewskiego – Poznań)
Aneta Strzelecka – III Nagroda 
(AM im. I. J. Paderewskiego – Poznań)

Wiktoria Nowak – wyróżnienie 
(AM im. I. J. Paderewskiego – Poznań)
Roksana Korban – wyróżnienie 
(AM im. F. Nowowiejskiego – Bydgoszcz)
Adrian Janus – wyróżnienie 
(AM im. K. Szymanowskiego – Katowice)

NAGRODA SPECJALNA PROF. DR. HAB. 
TADEUSZA PSZONKI – DYREKTORA ARTY-
STYCZNEGO 55. FESTIWALU JANA KIEPURY 
W KRYNICY-ZDROJU W POSTACI UDZIAŁU W 
JEDNYM Z KONCERTÓW FESTIWALOWYCH W 
SIERPNIU 2022:
Mateusz Ługowski 
(AM im. I. J. Paderewskiego – Poznań)

L A U R E A C I

Za nami X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary. Naj-
lepsi śpiewacy – uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci 
uczelni muzycznych z całej Polski – zaśpiewali podczas koncertu laure-
atów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Mławie.

Najlepsi 
wokaliści 
zaśpiewali 
w Mławie

LAUREACI KONKURSU NA 
MŁAWSKIEJ SCENIE
Fot. KN
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ZADBAJMY O FORMĘ! 

Już 26 czerwca odbędzie się 6. edycja Mławskiego 
Święta Rowerów, na którą zapraszamy wszystkich 
miłośników jednośladów. Zachęcamy do udziału 
w imprezie całe rodziny, jak również osoby indywidual-
ne w każdym wieku.

Do wyboru będą trzy trasy: fioletowa o długości 9 km, 
zielona o długości 14 km oraz niebieska o długości 
31 km. Na trasach uczestnicy dostaną pieczątki upo-
ważniające do wzięcia udziału w losowaniu cennych 
nagród! 
Aby wziąć udział w imprezie, wystarczy mieć rower, 
kask i zarejestrować się w biurze zawodów na stadionie 
MOSiR-u, 26 czerwca, w godzinach 12.00-16.00. 

Krzysztof Butryn

Mławskie Święto 
Rowerów coraz bliżej

100-lecie Mławianki to 
wydarzenie, do którego 
trzeba się dobrze przygo-
tować. Pierwsze rozmowy 
burmistrz Mławy rozpoczął 
w ubiegłym roku, z niestety 
nieżyjącym już, prezesem 
klubu Wiesławem Chrzczo-
nem. Spotkanie inaugura-
cyjne odbyło się w połowie 
marca. Ustalono wówczas 
ramy czasowe obchodów 
i wyznaczono priorytety 
działań na cały rok. Po tym 
spotkaniu burmistrz Sławo-
mir Kowalewski przygoto-
wał zarządzenie powołujące 
komitet organizacyjny Miej-
skich obchodów jubileuszu 
100-lecia klubu sportowego 
MKS Mławianka Mława. 
W jego skład weszli:
Przewodniczący Komitetu 
– Sławomir Kowalewski – 
Burmistrz Miasta Mława, 
Wiceprzewodniczący Ko-

mitetu – Janusz Czerwiński 
– Prezes MKS Mławianka 
Mława, Wiceprzewodni-
czący Komitetu – Jerzy Ra-
kowski – Starosta Mławski 
oraz członkowie komitetu: 

ks. kan. Sławomir Kowal-
ski – Proboszcz parafii pw. 
Świętej Rodziny w Mławie, 
Lech Prejs – Przewodniczą-
cy Rady Miasta Mława, Jan 
Łukasik – Przewodniczący 

Rady Powiatu Mławskiego, 
Marcin Breński – Działacz 
sportowy, Członek Honoro-
wy Komitetu, Magdalena 
Grzywacz – Naczelnik Wy-
działu Komunikacji Spo-
łecznej i Medialnej Urzędu 
Miasta Mława, Edyta Suszek 
– Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Mławie, 
Barbara Zaborowska – 
Dyrektor Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej w Mławie, 
Katarzyna Oleksiak – Kie-
rownik mławskiego oddziału 
Archiwum Państwowego w 
Warszawie, Krzysztof Bu-
tryn – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mławie, Janusz Grochow-
ski – Działacz sportowy, 
Wiktor Pełkowski – Działacz 
sportowy.

Magdalena Grzywacz

DRUGIE SPOTKANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 
JUBILEUSZU MŁAWIANKI ODBYŁO SIĘ 1 KWIETNIA 2022 R.

Fot.  Magdalena Grzywacz

W przyszłym roku będziemy świętować jubileusz 100-lecia klubu sportowego MKS Mławianka 
Mława – najstarszej miejskiej organizacji sportowej. Burmistrz Sławomir Kowalewski właśnie 

powołał komitet, który zajmie się organizacją obchodów tego jubileuszu.

Wkrótce piękny jubileusz Mławianki

amiętamy
ZA NAMI OBCHODY DNIA
ŚW. WOJCIECHA – PATRONA 
MŁAWY

UCZCILIŚMY OFIARY 
KATASTROFY LOTNICZEJ 
POD SMOLEŃSKIEM

MŁAWA PAMIĘTA 
O BOHATERACH 
INSUREKCJI

ZBRODNIA KATYŃSKA, 
MINĘŁY 82 LATA 3 MAJA W MŁAWIE

3 kwietnia 2022 r. przy pomniku św. 
Wojciecha zebrali się m.in. przedstawiciele 
parlamentu, władz miasta, powiatu i orga-
nizacji pozarządowych, aby uczcić patrona 
miasta.

W 12. rocznicę wydarzenia – w niedzielę 
10 kwietnia 2022 r. o godzinie 08.41 – 
mławianie spotkali się przy dębie pamięci 
w południowej pierzei Starego Rynku, by 
wspomnieć 96 osób, które straciły życie w 
drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej.
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Przy kopcu Kościuszki – 24 mar-
ca 2022 r. – mieszkańcy nasze-
go miasta oddali hołd bohaterom 
powstania kościuszkowskiego. 
W 228. rocznicę insurekcji 
modlili się w intencji poległych 
powstańców oraz złożyli kwiaty 
i zapalone znicze u stóp kopca.

Na uroczystości obecna była z pocztem sztandaro-
wym młodzież Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 
w Mławie wraz z dyrektor ZPO Joanną Wyszkowską.

3 maja 2022 r. odbyły się miejskie obchody Święta 
Narodowego Trzeciego Maja. W kościele pw. 
Ducha Świętego i w miejskim parku uczciliśmy 231. 
rocznicę uchwalenia tej ważnej w historii Polski 
ustawy zasadniczej.

W 82. rocznicę zbrodni katyńskiej upamiętniliśmy ofiary 
komunistycznego totalitaryzmu sowieckiego. Oddaliśmy 
im hołd, spotykając się przy poświęconym im pomniku na 
cmentarzu parafialnym oraz składając wiązanki kwiatów i 
zapalone znicze.

Rys historyczny wydarzeń, które znamy dzisiaj pod 
mianem zbrodni katyńskiej przybliżyła Dyrektor Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie Barbara ZaborowskaFo
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5 maja, Wykład „Seniorze nie daj się 
oszukać”, MBP
5 maja, Spacer „Pod rękę z Bolesławem 
Prusem”, MBP, park miejski
7 maja, Wycieczka autokarowa do War-
szawy „Śladami Lalki B. Prusa”, MBP 
14 maja, Konferencja Naukowa „Współ-
czesne uwarunkowania bezpieczeństwa 
i logistyki w środowisku lokalnym, 
regionalnym i globalnym”, Państwowa 
Uczelnia Zawodowa
14 maja, Noc Muzeów, MZZ
18 maja, Filharmonia Narodowa  
„Melodie znad Wołgi i Donu”, MDK, 
sala kina Kosmos
19 maja, Dan-Bud Amatorska liga 
Orlika, MOSiR
27 maja, koncert z okazji Dnia Matki, 
MDK, sala kina Kosmos
28 maja,  wycieczka autokarowa do 
Płocka „B. Prus – świadek powstania 
nowego kierunku w sztuce”
1 czerwca, Filharmonia Narodowa 
„Szczęśliwe dwudziestolecie”, MDK, 
sala kina Kosmos
1 czerwca, Dzień Dziecka, MBP
1 czerwca, Mławska Liga Pływacka 
Runda II 2021/2022, Klub Pływacki 
Płetwal Mława
2 czerwca, Miasteczko Bezpieczna 
Kraina Energa-Operator, Park Miejski
4 czerwca, letnia potańcówka Disco 
Parkiet, MDK, Park Miejski
5 czerwca, Mława świętuje Dzień 
Dziecka, Park Miejski
11 czerwca, Piknik Archiwalny z okazji 
Międzynarodowego Dnia Archiwów, 
Archiwum Państwowe w Warszawie 
Odział w Mławie
11 czerwca, piknik integracyjny połą-
czony z pieszą wędrówką, MOSiR, MOPS, 
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”
11 czerwca, letnia potańcówka Disco 
Parkiet, MDK, Park Miejski, 
11-12 czerwca, Warsztaty plastyczne 
im. Hanny Rudzkiej Cybisowej Towa-
rzystwa Miłośników Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej, MZZ, Państwowa Szkoła 
Muzyczna
12 czerwca, koncert, park miejski
17-18 czerwca, Europejskie Dni Arche-
ologii, MZZ
18 czerwca, letnia potańcówka Disco 
Parkiet, park miejski
19 czerwca, koncert, park miejski
24 czerwca, Książka na Jana, MBP
25 czerwca, letnia potańcówka Disco 
Parkiet, park miejski
26 czerwca, Mławskie Święto Rowerów, 
MOSiR
26 czerwca, koncert, 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

MAJ - CZERWIEC

Wszystkie światy Bolesława Prusa. 
Miejska biblioteka zaprasza na cykl wydarzeń
Miejska Biblioteka Publiczna obchodzi 
w tym roku 175. rocznicę urodzin i 110. 
rocznicę śmierci swojego patrona Bolesława 
Prusa. Pod koniec 2021 roku powstał projekt 
obejmujący różnorodne formy aktywności 
czytelniczej i kulturalnej, który ma przybli-

żyć mieszkańcom Mławy postać i twórczość 
patrona biblioteki. Projekt został zgłoszony do 
programu „Promocja czytelnictwa” i otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 7 735 zł.
W ramach projektu, od maja do lipca, odbędą 

się m.in. dwie bezpłatne wycieczki – do War-
szawy i Płocka, warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży czy spotkanie czytelnicze. 
Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa 
w tych wydarzeniach!

Iwona Antoniak-Welenc

Tegoroczna Noc Mu-
zeów odbędzie się 14 
maja (sobota), począ-
tek o godz. 17.00. Jako 
pierwsze zaplanowano 
warsztaty dla dzieci 
„W średniowiecznym 
skryptorium – sztuka 
zdobienia liter”. O 
godz. 18.00 organi-
zatorzy zapraszają 
na „Historię jednego 
obrazu”. 

W POPRZEDNICH EDYCJACH WYDARZENIA 
RÓWNIEŻ NIE BRAKOWAŁO ATRAKCJI

Fot. MZZ

fot. Krzysztof Napierski 

NOC MUZEÓW W MUZEUM 
ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ

Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe 
14 maja zaprasza na Dzień Handlowca. W 
ramach wydarzenia zaplanowano spacer, 
podczas którego zaprezentowane zostaną 
przykłady XX-wiecznej architektury Mławy.

Na trasie znajdą się dwa obiekty – dawny 
„pedet” zwany Handlowcem oraz gmach 
Banku Polskiego przy ul. Lelewela 6. Spacer 
rozpoczyna się o godzinie 12.00 pod budyn-
kiem MDK-u, a zakończy w okolicach parku 
miejskiego, ok. godziny 15.00.
Jednym z zaproszonych gości będzie archi-
tekt Emilian Nagiel, który bada twórczość 
Władysława Pieńkowskiego, czyli autora 
projektu Banku Polskiego w Mławie. Pan 
Emilian przygotuje krótką prelekcję na te-
mat twórczości architekta oraz opowie o jego 
mławskiej realizacji.
Prelekcje wygłoszą również Joanna Piotrow-
ska, Robert Zaborowski i Marcin Semioniuk. 
Na finał tego spotkania o godz. 18.30 zaplano-
wany jest koncert zespołu jazzowego Wonky 
Town w sali kinowej MDK-u. Kuratorem 
wydarzenia jest Bartłomiej Ponikiewski, 
pochodzący z Mławy fotograf, dokumentali-
sta i badacz architektury czasu modernizmu.
Wydarzenie objął swoim patronatem 
Burmistrz Miasta Mława. 

SMMZ

MŁAWSKA 
ARCHITEKTURA 
BEZ TAJEMNIC

2220
 

MŁAWSKICH WYDARZEŃ
KALENDARIUM

Atrakcją wieczoru będzie Kra-
kowski Teatr Uliczny „Scena 
Kalejdoskop”, który wystąpi o 
godz. 19.00 w parku miejskim. 
„Serce Don Juana” to widowisko 
przedstawiające sceny z życia 
legendarnego uwodziciela. Wi-
dzowie poznają go jako człowieka 
pełnego namiętności, ale i samot-
nego, poszukującego prawdziwe-
go uczucia, wolnego od pozorów i 
konwenansów. W przedstawieniu 
będzie można podziwiać kunszt 
szczudlarzy, plastyczną i futury-
styczną scenografię oraz niesa-
mowite maski. 
Od godz. 21.00 do 22.00 MZZ 
zdradzi „Co kryją muzealne 
magazyny?”, natomiast od godz. 
22.00 do 24.00 zaprasza 
na zwiedzanie ekspozycji stałych. 

MZZ

Mieszkańcy mogą 
bezpłatnie pozbyć 
się azbestu
Burmistrz Miasta Mława przypomi-
na o naborze wniosków na usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta w roku 2022.

Miasto kontynuuje realizację „Pro-
gramu usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest dla Miasta Mława na 
lata 2019 - 2032”. Dofinansowanie 
przysługuje osobom fizycznym nie-
będącym przedsiębiorcami, właści-
cielom nieruchomości znajdujących 
się na terenie Miasta Mława. W ra-
mach projektu wyroby zawierające 
azbest są demontowane z budynków 
mieszkalnych (odbierane są również 
te już zdemontowane) i przetrans-
portowywane, i unieszkodliwiane w 
miejscu przeznaczonym do ich skła-
dowania. Zadanie nie obejmuje re-
fundacji kosztów poniesionych przez 
osoby fizyczne, które we własnym 
zakresie zleciły demontaż, transport 
i/lub przekazały do unieszkodli-
wiania wyroby zawierające azbest 
pochodzące z wymiany pokryć da-
chowych. W ramach zadania nie są 
dofinansowywane koszty związane z 
dokumentacją techniczną, zakupem 
oraz montażem nowych pokryć 
dachowych.  
Więcej informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Mława – pokój nr 12 
lub nr tel.: 23 654 64 38 wewnętrzny 
312.
W latach 2008-2021 usunięto w ra-
mach kolejnych edycji zadania łącz-
nie 1 658 ton wyrobów azbestowych 
z 759 nieruchomości na terenie Mła-
wy. Łącznie wydatkowano na ten cel 
880 838,93 zł, w tym 366 672,54 zł z 
budżetu Miasta Mława i 514 166,39 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KSM
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Biuletyn przygotowany przez 
URZĄD MIASTA MŁAWA

Magdalena Grzywacz, 
Krzysztof Napierski, 
Urszula Adamczyk

Kontakt: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
tel.: 23 654 33 82, mail: info@mlawa.plINFORMATOR MIEJSKI

BEZPŁATNE PORADY 
SPECJALISTÓW 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Mława na rok 2022 świadczone są bezpłatne 
porady:

PSYCHOLOG 
- we wtorki, od 16.00 do 18.00 w lokalu 
przy ul. Mariackiej 20 (ostatnie drzwi, budynek 
plebanii Parafii Matki Bożej Królowej Polski),
- w czwartki, od 16.00 do 18.00 zapraszamy do 
Punktu Konsultacyjnego przy ul. Padlewskiego 
13, pokój nr 2.

PRAWNIK
- we wtorki, od 14.30 do 16.30 przy ul. Mariac-
kiej 20 (ostatnie drzwi, budynek plebanii Parafii 
Matki Bożej Królowej Polski),
- w środy, od 15.00 do 17.00 zapraszamy do 
Punktu Konsultacyjnego przy ul. Padlewskiego 
13, pokój nr 2,
- w poniedziałki porada telefoniczna od 15.30 
do 16.30.

PEDAGOG I SPECJALISTA W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE  
- poniedziałki i środy, od 16.00 do 18.00 
zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
przy ul. Padlewskiego 13, pokój nr 5.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Członkowie komisji zbierają się na posiedze-
niach plenarnych raz na dwa tygodnie, 
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek mie-
siąca o 16.15 przy ul. Padlewskiego 13, 
pokój nr 2.

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

KATEGORIE 
DRÓG 
NA TERENIE 
MŁAWY 
Przez nasze miasto przebiega łącznie 
176 km dróg! Nie wszystkie są drogami 
kategorii gminnej – należy do niej 146 km. 
Pozostałe to drogi powiatowe (ok. 14 km), 
wojewódzkie (9,3 km) oraz krajowe (6,5 km).
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