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Opierając się na liczbie złożonych wniosków 
o dodatek węglowy oraz na danych, które 
ludzie wpisali do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków wyliczono zapotrzebowanie 
na 3700 ton. – Spodziewamy się, że tyle 
węgla jest potrzebne dla Mławy na sezon 
2022/2023 – informuje Monika Kucka, Na-
czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Wciąż nie wiemy jednak skąd węgiel miałby 
trafiać do mławskich składów opału. Loka-
lizacja odbioru przekłada się na koszt trans-
portu, który jest ważnym składnikiem szaco-
wanej ceny sprzedaży. Z tego wynika kolejna 
niewiadoma – którzy właściciele składów 
zdecydują się podpisać z miastem umowy 
na sprzedaż węgla? Odpowiedzi na te pyta-
nia poznamy za jakiś czas.

Po pierwsze – wniosek
Już wiemy natomiast, że aby uzyskać możli-

wość zakupu węgla po preferencyjnej cenie, 
należy złożyć w urzędzie odpowiedni wnio-
sek. Formularz w formie pliku do pobrania 
jest dostępny na stronie mlawa.pl, w wersji 
papierowej – można otrzymać w ratuszu 
lub w punkcie składania wniosków przy 
ul. Padlewskiego 13 (budynek Straży Miej-
skiej, wejście od strony południowej). 
Wnioski można składać także za pomocą 
platformy ePuap (adres skrytki: /UMMlawa/
skrytkaESP). Wymagane jest, aby dokument 
został opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym bądź podpisem zaufanym.

Dla kogo węgiel?
Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła 
kupić osoba fizyczna, która jest uprawniona 
do dodatku węglowego. W ramach zakupu 
preferencyjnego reprezentant gospodar-
stwa domowego będzie mógł kupić węgiel 

w dwóch partiach: do końca 2022 r. oraz 
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Prawo do 
zakupu preferencyjnego nie przysługuje tym, 
którzy kupili wcześniej węgiel po przystępnej 
cenie (np. w sklepie Polskiej Grupy Górniczej).

Kto odpowiada za jakość węgla?
Jak zapewnia komunikat na rządowej stro-
nie: ciepło.gov.pl „(Węgiel) jest dobrej jakości. 
Ten z importu pochodzi od sprawdzonych 
dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, 
a jego jakość jest weryfikowana zarówno 
w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. 
Nie ma więc możliwości, by były problemy 
z jego spalaniem”. 
Aktualne informacje będziemy publikować 
na stronie www.mlawa.pl

Łopata została wbita! 
Powstaje III odcinek 
Alei św. Wojciecha

III etap Alei św. Wojciecha w Mławie będzie gotowy za dwa lata. Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowalewski i Skarbnik Miasta Mława Justyna Aptewicz podpisa-
li umowę z przedstawicielami wykonawcy inwestycji, firmy KRUSZ-BET PLUS 
z Uniszek Zawadzkich – prezesem zarządu Dariuszem Kruszewskim 
i jego zastępcą Adamem Chmielińskim. Budowa już się rozpoczęła. 

– Inwestycja jest bardzo cenna z wielu po-
wodów. To ciąg komunikacyjny i rekreacyjny. 
Widzimy, jak już są wykorzystywane etapy, 
które dotychczas zostały zrobione i jakie jest 
ożywienie inwestycyjne: przy pierwszym etapie 
powstało wspaniałe centrum handlowe, przy 
drugim – ośrodki mieszkaniowe z budynkami 
wielorodzinnymi i powstające różne firmy. 
Trzeci etap również bardzo pozytywnie wpłynie 
na inwestycje naszego miasta – zauważył bur-
mistrz Sławomir Kowalewski. Wyraził też swoją 
wdzięczność obecnej na podpisaniu umowy 
poseł Annie Cicholskiej: – Serdecznie pani 
dziękuję za to wsparcie i deklarację kolejnych 
działań – zwracał się do parlamentarzystki 
(na wykonanie inwestycji Miasto Mława pozy-

skało dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
Prace budowlane ruszyły 2 listopada od strony 
ulicy Płockiej i istniejącego już ronda. 
Przypomnijmy, że trzeci odcinek Alei św. Wojcie-
cha połączy ulicę Płocką z drogą krajową nr 7. 
W ramach zadania zostanie wykonane także 
połączenie z ul. Smolarnia. Wraz z dwoma po-
przednimi etapami traktu utworzy wygodny 
i bezpieczny ciąg komunikacyjny między 
ul. Graniczną a „starą siódemką”. Wyłoniony 
wykonawca zrealizuje inwestycję za 28 843 
257,96 zł w ciągu 23 miesięcy od podpisania 
umowy z Miastem Mława.

Krzysztof Napierski

Prace budowlane ruszyły z początkiem listopada
Fot. Archiwum UM Mława

Po raz kolejny, chcąc ułatwić dzieciom 
z Mławy wysłanie listów do św. Mikołaja, przed 
ratuszem postawimy specjalną skrzynkę pocz-
tową. 
Skrzynka będzie stałą od 1 do 15 grudnia. 

To najlepszy czas na wysyłanie swoich listów 
z prośbami i marzeniami. Prosimy pamiętać 
o napisaniu adresu nadawcy.
A już 6 grudnia zapraszamy wszystkie dzieci 
na tradycyjne Miejskie Mikołajki i wspólną zaba-

wę na Starym Rynku. Mikołaj już zapowiedział 
swój przyjazd do Mławy tego dnia, dlatego tym 
bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie. 

UA

Łatwiejszy kontakt ze św. Mikołajem
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WĘGIEL 
dla mieszkańców Mławy
WĘGIEL 
dla mieszkańców Mławy

Węgiel do Mławy ma dostarczać Polska Grupa 
Górnicza – spółka przesłała już do Urzędu Mia-
sta Mława projekt umowy, jednak nie wskazała 
lokalizacji, skąd węgiel do nas ma trafić. 
Miasto natomiast ustaliło wstępne 
zapotrzebowanie mieszkańców 
na opał stały.

W ratuszu odbyło się spotkanie 
z właścicielami składów

Magdalena Grzywacz

Fot. Archiwum UM
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Sprintem po MŁAWIE
KANALIZACJA W ULICY BACZYŃSKIEGO
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczal-
nia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie 
informuje że prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego zostały zakończone, w związku 
z tym istnieje już  możliwość podłączenia posesji 
do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
w tej ulicy. Szczegółowych informacji udziela: 
Dział Techniczny, tel. 23 654 60 73, 23 654 60 
74. Wod-Kan

NOWE NAWIERZCHNIE PLACÓW ZABAW
Wymieniliśmy nawierzchnie placów zabaw przy 
szkołach podstawowych nr 2 i 3. Nowe sprawią, 
że na obiektach będzie jeszcze bezpieczniej 

i zwiększy się komfort spędzania na nich czasu. 
Na placach zabaw wykonano nawierzchnie poli-
uretanowe w technologii dwuwarstwowej. KN

KOMISJA ZBADAŁA SPRZEDAŻ USKOM-u
Komisja rewizyjna Rady Miasta Mława na wnio-
sek burmistrza Sławomira Kowalewskiego z 18 
sierpnia 2020 r., zbadała prywatyzację Zakładu 
Usług Komunalnych USKOM wraz z wysypiskiem. 
Po przeanalizowaniu postępowania i związanej 
z nim dokumentacji, komisja jednogłośnie 
stwierdziła że: „Obecny Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowalewski w czasie pełnienia 
obowiązków burmistrza w latach 2006-2022 nie 
podejmował żadnych decyzji dotyczących pry-
watyzacji Zakładu Usług Komunalnych USKOM. 
Jednoznacznie należy podkreślić, że nie dokonał 
również sprzedaży ani jednego pakietu udziałów 
spółki oraz nie podejmował żadnych decyzji, które 
wiązały się ze sprzedażą wysypiska śmieci”. KSM

CHRYZANTEMY ZDOBIĄ MIASTO
Wymieniliśmy na miejskich rabatach kwiaty 
letnie na odporne na zimno chryzantemy. 
Ponad 30 000 roślin zostało posadzonych 
m.in. na Starym Rynku i w parku miejskim. 
Nasadzeń dokonuje spółka Agrosan, która 
zajmuje się utrzymaniem zieleni miejskiej. 
Umowa między miastem a spółką została 
podpisana na trzy lata i wygasa z końcem tego 
roku. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia 
nowego przetargu.
Przypomnijmy, w ramach umowy miejskie 
rabaty w marcu zostały obsadzone bratkami, 
w  czerwcu wymieniono je na fuksje, begonie 
i szałwie, a teraz zastąpią je chryzantemy w kilku 
kolorach. UA fot. UA

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mławie

Fot. KN
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Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w zbiórce artyku-
łów higieny osobistej, które 
jako miasto przekazaliśmy 
do schroniska MAR-KOT 
w Miączynie. Zgodnie z sugestią 
Agnieszki Boguckiej, Kierow-
niczki Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu Schronisko MAR-KOT 
zbieraliśmy: mydła, płyny 
do kąpieli, szampony, maszynki 
do golenia i kremy, proszki 
do prania, płyny do mycia 
naczyń, papier toaletowy 
oraz ręczniki papierowe. 
Mieszkańcy  Mławy oraz 
uczniowie naszych szkół zgro-

madzili artykuły oszacowanie 
na kwotę 5240zł. Przekazane 
kosmetyki i inne materiały są 
potrzebne w ośrodku MAR-KOT-
-u szczególnie teraz, w okresie 
jesienno-zimowym, gdy do 
schroniska dociera znacznie 
więcej osób szukających schro-
nienia, a każdorazowe przyjęcie 
podopiecznego wymaga 
wymiany jego odzieży na czy-
stą oraz dokonania zabiegów 
higienicznych ciała. Dziękujemy 
mieszkańcom za pomoc, empa-
tię i umiejętność dzielenia się 
z potrzebującymi.

MG

Pomoc trafiła 
do potrzebujących

Zebrane środki zostały już przewiezione do MAR-KOT-u

Zarząd Województwa  Ma-
zowieckiego 24 październi-
ka br. podjął uchwałę, na 
podstawie której rekomen-
dował Komisji Europejskiej 
swoją propozycję przydzia-
łu środków unijnych na 
lata 2021-2027 konkret-
nym miastom z Mazowsza.

Z grupy tych miast wykluczono 
m.in. Mławę, Żuromin i Płońsk. 
– Upomniałem się o nasze mia-
sto, kiedy projektowano ten do-
kument – to był marzec 2021 
roku  – mówi burmistrz Sławomir 
Kowalewski. 
– W maju marszałek Adam Stru-
zik zapewnił mnie w przesłanym 
piśmie, że to jest tylko projekt 
i że jeszcze wszystko jest moż-
liwe. Niestety skończyło się 
na obietnicy, ostateczny doku-
ment wyklucza nas ze stara-
nia się o unijne środki. Jestem 
oburzony, że nasz wniosek zo-
stał zlekceważony. Zawiedli nas 
radni sejmiku wojewódzkiego 
z naszego okręgu. Nie wsparli 
naszych starań o to, żeby po-

dział odbywał się w sposób spra-
wiedliwy i nawet na etapie prac 
nad projektem dokumentu nie 
pomyśleli o tym, aby zapewnić 
fundusze europejskie Mławie 
– zauważa burmistrz. 
Pieniądze trafią do miast, któ-
re zostały uznane za „tracące 
funkcje społeczno-gospodar-
cze”. Wśród nich są m.in. Ciecha-
nów, Sierpc, Pułtusk czy Radom. 
– Obiektywne badania wskazu-
ją, że Mława jest poza grupą 139 
miast w Polsce tracących funk-
cje społeczno-gospodarcze. 
To zasługa wszystkich mławian, 
ich przedsiębiorczości i pra-
cowitości. Mieszkańcy Mławy, 
jako pełnoprawni obywatele 
Mazowsza, Polski i Unii Europej-
skiej, żądamy równego dostę-
pu do Funduszy Europejskich 
dla Mazowsza w latach 2021-
2027 – podkreśla burmistrz. 
Temat wykluczenia Mławy był 
poruszany na ostatniej sesji 
Rady Miasta Mława. Radni zo-
stali poinformowani o sytuacji 
i wyrazili swoje zaniepokoje-
nie. Ustalono, że konieczne 

W obecnej kadencji samorządu burmistrz 
Mławy przyjął zasadę listownego, indywi-
dualnego dziękowania wszystkim radnym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
w przypadku przyznania nam pieniędzy. 
Takie niecodzienne rozwiązanie zacieka-
wiło radnego Konrada Rytla i zachęciło go 
do spotkania z burmistrz Mławy. Podczas 
spotkania Sławomir Kowalewski omówił 
radnemu problemy, oczekiwania i sukcesy 
mieszkańców Mławy. Wśród poruszanych 

tematów były: zachodnia obwodnica Mławy; 
chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich 
(m.in. ulice Piłsudskiego i Gdyńska); moder-
nizacja dróg gruntowych oraz przebudowa 
dróg dojazdowych do dzielnicy przemy-
słowej naszego miasta. Mimo że Konrad 
Rytel nie jest radnym z naszego okręgu, 
już trzykrotnie spotykał się z burmistrzem 
Sławomirem Kowalewskim i rozmawiał z nim 
o Mławie. 
Nasze miasto dotychczas mogło liczyć także 

na wsparcie wicemarszałka Wiesława Rabo-
szuka, który z własnej inicjatywy kilkakrotnie 
odwiedził burmistrza Sławomira Kowalew-
skiego i osobiście zaangażował się w starania 
miasta m.in. o dofinansowanie przebudowy 
ul. Studzieniec (inwestycja o wartości blisko 
10 000 000 zł otrzymała prawie 3 000 000 zł 
z budżetu województwa mazowieckiego). 
Serdecznie dziękujemy radnym Mazowsza 
za wsparcie działań burmistrza Mławy.

MG

Mława 
na Mazowszu

jest zaproszenie do Mławy 
marszałka Adama Struzi-
ka, który wytłumaczy się 
z decyzji krzywdzącej Mławę 
i w konsekwencji dokona ko-
rzystnych dla nas zapisów. 
Przewodniczący rady Lech 
Prejs zobowiązał się do wy-
słania takiego zaproszenia. 
– Nie możemy przecież liczyć 
na to, że ktoś w Komisji Euro-
pejskiej zauważy, że zabrakło 
w dokumencie Mławy – wyja-
śnia przewodniczący. 

UA

Burmistrz Sławomir Kowalewski 
spotkał się trzykrotnie

 z radnym Konradem Rytlem
Fot. Archiwum UM
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Do 3 listopada 2769 mławian złożyło wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Pozytywnie rozpatrzono już 1871 podań i wypłacono mieszkańcom z tego 
tytułu blisko 5 500 000 zł. Wnioski są przyjmowane do końca listopada w budynku przy ul. Padlewskiego 13 pok. nr 6.? CZY WIESZ, ŻE…

Powiat Mławski otrzymał dofinansowanie do przebudowy drogi. Szacunkowy koszt inwestycji 
to 25 300 000 zł, kwota dofinansowania wynosi 24 500 000 zł. Miasto Mława dołoży do tego 
zadania 400 000 zł.  – To ważna i strategiczna dla miasta droga – mówi burmistrz Sławomir 
Kowalewski. – Ulica Nowa wiedzie do Dzielnicy Przemysłowej Mławy, ale także jest drogą, 
przy której stoi wiele prywatnych domów. Od lat w budżecie miasta rezerwujemy środki jako 
nasz wkład w przebudowę tej ulicy – dodaje burmistrz. 
W ramach inwestycji przebudowane zostanie ponad 1000 m drogi wraz z chodnikami, ścieżką 
rowerowa i odwonieniem. 
Uzupełnione zostanie także oświetlenie. Do lamp, które w zeszłych latach postawiło przy 
ul. Nowej miasto, dołączy 20 kolejnych. Zgodnie z projektem przejścia dla pieszych będą 
oświetlone z dwóch stron ulicy. Nowa zostanie odwodniona – kanalizacja deszczowa 
to niezwykle istotny element planowanej inwestycji.
Powiat Mławski zakłada, że realizacja całości zadania nastąpi w 2023 roku. Przedsięwzięcie 
jest ważne dla miasta, powiatu, ale także ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w Dzielnicy Przemysłowej Mławy oraz w mławskiej części Warmińsko-Ma-
zurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa droga poprawi znacząco komfort transportu 
podzespołów i produktów wytwarzanych w Mławie.
Warto dodać, że w roku 2020 Miasto Mława przekazało do Powiatu Mławskiego dotację 
celową w kwocie 95 940,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Nowej, 
a od ubiegłego roku zabezpieczane są środki na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa 
dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”.

Kanalizacja deszczowa, 
obustronny chodnik, ścieżka 
rowerowa, ponadto parking, 
oświetlenie i nowe rozwiąza-
nia projektowe skrzyżowań. 
Wszystko już wkrótce na 
ulicy Nowej. Miasto Mława 
dofinansuje tę inwestycję. 

Dzielnica Przemysłowa Fot. Archiwum UM

Ulica Nowa wreszcie od nowa

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Lesz-
czyńskiego. 
W ramach przebudowy wykonano obu-
stronne chodniki o szerokości od 1,5 
do 3 m ze zjazdami do posesji oraz drogę 
z kostki betonowej i płyt ażurowych 
o szerokości 6 m. Chodnik po prawej 
stronie, od ulicy Zachodniej, będzie miał 
charakter ciągu pieszo-jezdnego z możli-
wością poruszania się rowerami. Chodniki 
i droga są rozdzielone pasami zieleni, 
została wsiana trawa. 

Kolejny etap ulicy Leszczyńskiego gotowy. Zaczynamy Cichą

Ulica Leszczyńskiego już po remoncie

Na ul. Cichej zniszczona nawierzchnia zosta-
nie zastąpiona nową z kostki betonowej 
w kolorach czerwonym i szarym, powstanie 
ciąg pieszo-jezdny, na końcu ulicy także 
plac zawrotowy. Działania będą prowadzo-
ne od końca ulicy w stronę ulicy Pogo-
rzelskiego – wystąpią utrudnienia w ruchu 
lokalnym, za które przepraszamy i prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość.
Wykonawcą obu inwestycji, na zlecenie Mia-
sta Mława, jest Mławskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

MPDMFot. MPDM

Odświeżyliśmy teren zielony przy ul. Misjonar-
skiej w Mławie (w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Chrobrego). Gdy nasadzone rośliny się roz-
winą, będzie tam naprawdę przyjemnie spędzać 
wolny czas.

Teren zielony został „wzmocniony” poprzez roz-
plantowanie ziemi oraz obsianie świeżą trawą 
i nasadzenia drzew oraz krzewów liściastych. 
Przy trzepaku został wykonany chodnik. Prace 
wykonało na zlecenie Miasta Mława Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

KN

Ładniej przy Misjonarskiej

Zostanie wymieniony zniszczony krawężnik, następnie nastąpi 
sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz będzie 
położona nowa nawierzchnia jezdni wraz ze wzmocnieniem 
siatką przeciwspękaniową. W związku z zaplanowanymi 
pracami wystąpią utrudnienia w ruchu, w tym ograniczenie 
możliwości korzystania z przyległych miejsc parkingowych. 
Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz 
korzystanie z alternatywnych dróg dojazdu.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Inwestycja jest realizowana przez Miasto Mława. Wykonaw-

cami robót są Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
MPDM Sp. z o.o. oraz podwykonawca w zakresie wymiany 
warstwy bitumicznej.
Remont wjazdu na Osiedle Młodych to efekt dobrej współpracy 
burmistrza Mławy i członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej „Zawkrze” – Kazimierza Manisty. 
W działania zaangażowana była również Nina Budzichowska, 
do 2019 r. zastępca burmistrza. Przymiarki do remontu bur-
mistrz Sławomir Kowalewski rozpoczął już w ubiegłym roku. 

KSM

Remont 
odcinka 

5 listopada rozpoczęła się inwestycja polegająca na przebudowie od-
cinka ul. Osiedle Młodych (przy przyległych pawilonach handlowych) 
na odcinku od ulicy Szpitalnej do wysokości zakrętu.

Osiedla Młodych
Burmistrz Sławomir 
Kowalewski i Kazimierz 
Manista
Fot. Archiwum UM

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bez-
pieczniej”.
Mława jest jednym z 12 samorządów na Mazowszu, które otrzymały do-
tacje. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowiec-
kiego Konstantego Radziwiłła odbyła się 20 października 
br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Nasze miasto 
reprezentował zastępca burmistrza Szymon Zejer. 
Obecnie miejski monitoring to 16 kamer i dwa rejestratory. Systemem 
objęte są m.in. ulice w centrum Mławy, park miejski, rejon ulic Ordona 
i Sienkiewicza oraz okolice ulicy Dworcowej. Nagrania 
są monitorowane 24 godziny na dobę.  

Urszula Adamczyk

Pieniądze 
dla Mławy 
na modernizację 

monitoringu
Miasto Mława pozyskało 80 000 zł na moderniza-
cję systemu monitoringu miejskiego. Dzięki tym 
środkom cztery kamery i jeden rejestrator zostaną 
wymienione na nowe.

Wojewoda Konstanty Radziwiłł i zastępca 
burmistrza Szymon Zejer

Fo
t. 
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Magdalena Grzywacz

Pomoc trafiła 
do potrzebujących
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W przypadku awarii elektrowni jądrowej 
i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego 
jodu konieczne jest podanie przebywają-
cym na zagrożonym terenie osobom tablet-
ki zawierającej wysokie stężenie stabilnego 
jodu. Tabletki jodku potasu, 
po wydaniu stosownej decyzji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, będą 
dostępne w aptekach na terenie Mławy 
(wcześniej preparat nie będzie wydawany).
Punkty dystrybucji preparatu ze stabilnym 
jodem przewidziano w następujących apte-
kach na terenie Mławy: apteka Arnica przy 
ul. Wójtostwo 1. apteka przy ul. Stary Rynek 

9, apteka przy ul. Rynkowej 10, apteka Me-
dyk przy ul. Dobrskiej 12, apteka Panaceum 
przy ul. Osiedle Książąt Mazowieckich 7A, 
apteka przy ul. Osiedle Młodych 29, apteka 
Pigułka przy ul. Lelewela 2A oraz apteka 
Przy Szpitalu przy ul. Dobrskiej 1.

KN 

W Mławie jodek potasu 
zabezpieczony

Nowe stawki 
podatku 

od nieruchomości
Radni miejscy przyjęli uchwałę wprowa-
dzającą od 1 stycznia 2023 r. nowe staw-
ki podatku od nieruchomości w Mławie. 
Zaproponowana zmiana jest konieczna 
i uzasadniona trudną sytuacją gospo-
darczą w kraju oraz zwiększającymi 
się kosztami bieżącymi miasta.

Dochód z tytułu podatków lokalnych stanowi ważne 
źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych za-
dań Miasta Mława. 
Zwiększony dochód tylko w minimalnym zakresie 
uwzględni rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe 
środki związane ze wzrostem kosztów pracy (naj-
niższa płaca) i usług komunalnych (np. zakup ener-
gii elektrycznej, ciepła systemowego). Od 1 stycznia 
2023 r. minimalna płaca będzie wynosiła 3495 zł, 
od 1 lipca – 3600 zł brutto. Koszt zmiany wynagro-
dzeń (także w oświacie) zgodnie z przepisami, któ-
re wkrótce będą obowiązywać, pociągnie za sobą 
dodatkowe koszty  dla miasta w wysokości  
ok. 4 300 000 zł. Wzrost cen energii to dla miasta do-
datkowy wydatek w kwocie ok. 2 900 000 zł.  Przed 
nami przetarg na oczyszczania miasta oraz zieleń, je-
steśmy również w trakcie wyłaniania odbiorcy odpa-
dów. Po zmianie stawek podatków spodziewamy się, 
że dochód do budżetu Mławy wzrośnie 
o ok. 2 600 000 zł.
– Te środki są potrzebne na bieżące funkcjonowanie 
miasta – wyjaśniała podczas sesji skarbnik miasta 
Justyna Aptewicz. – Na utrzymanie szkół, oświetlenia 
ulicznego, administracji, na funkcjonowanie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i innych miejskich 
jednostek.  
Jak dodała skarbnik, zaspokajanie podstawowych 
potrzeb mieszkańców będzie trudniejsze także ze 
względu na mniejszy dochód z tytułu udziału miasta 
w podatku PIT. Zgodnie z informacją Ministra Finan-
sów, dochód dla Miasta Mława z tego źródła będzie 
niższy w stosunku do roku poprzedniego o prawie 
6 000 000 zł.
Dochód z tytułu subwencji oświatowej będzie wyższy 
o ok. 3 370 000 zł. Jego wzrost nie jest adekwatny do 
wzrostu wydatków związanych z oświatą.
Uchwała zakłada podwyżkę podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych o 10 proc., a od osób prowa-
dzących działalność gospodarczą – o 15 proc. 

Magdalena Grzywacz

Sesję rozpoczęła dyskusja na temat po-
działu środków unijnych na lata 2021-
2027 i ryzyka pozbawienie Mławy szansy 
na staranie się o te fundusze. Więcej pi-
szemy o tym na stronie 2. 
Radni długo też debatowali nad uchwałą 
zwiększającą podatek od nieruchomości 
(więcej na ten temat w artykule obok). Nikt 
nie miał wątpliwości, że to trudna decyzja. 
Za podjęciem uchwały było 15 radnych, 3 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Radni 18 głosami za (i jednym wstrzy-
mującym się) przyjęli zmiany w uchwale 
dotyczącej strefy płatnego parkowania 
i uszczelniając system, wprowadzili obo-

wiązek wpisywania na parkometrze, pod-
czas wykupowania biletu parkingowego, 
numeru rejestracyjnego pojazdu, podob-
nie jak jest to w aplikacji, za pomocą której 
można opłacić czas parkowania. 
Jednogłośnie udzielono również zgody  
na podwyższenie kapitału zakładowego 
Wod-Kan-u z 12 mln 417 do 12 697 tys. zł 
o 270 tys. zł.
Radni byli również zgodni, co do udziele-
nia pomocy rzeczowej, sfinansowanej z bu-
dżetu miasta (ze środków przekazanych 
przez miasta partnerskie) ukraińskiemu 
miastu Iwano-Frankiwsk (więcej na ten te-
mat na stronie 5). Jak podkreślił burmistrz, 

są to pieniądze ze zbiórki publicznej w nie-
mieckim mieście Viernheim. Władze tego 
miasta poprosiły Mławę, jako miasto bez-
pośrednio pomagające Ukrainie, o zorga-
nizowanie i przekazanie pomocy. 
Burmistrz nie wykluczył potrzeby zwołania 
niedługo nadzwyczajnej sesji rady Miasta 
Mława. Miałaby ona dotyczyć organizacji 
sprzedaży węgla przez samorząd miasta 
(więcej na stronie 1). 
Przypomnijmy, że wszystkie sesje są trans-
mitowane na żywo na stronie www.mlawa.
pl. Nagrania są również dostępne na tej 
stronie. 

UA

Kto może skorzystać z oferty Domu Seniora?
Dzienny Dom Senior + w Mławie jest ośrodkiem wsparcia dla miesz-
kańców Mławy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat. To 
jedyne kryteria, które trzeba spełniać. Obecnie z oferty korzysta 27 osób, 
są wśród nich również osoby z niepełnosprawnościami. Mamy jeszcze 
wolna miejsca, dlatego zapraszam osoby chętne do wizyty u nas. 

Co należy zrobić – krok po kroku – żeby móc 
zostać podopiecznym placówki?
Osoba zainteresowana pobytem w Domu Seniora musi złożyć deklarację 
uczestnictwa wraz z zaświadczeniem lekarskim. Druki dostępne są 
w placówce i na stronie. Następnie przeprowadzany jest wywiad środo-
wiskowy w celu potwierdzenia sytuacji życiowej osoby starszej. Finalnie 
wydawana jest decyzja administracyjna kierująca na pobyt do ośrodka.

Ile kosztuje pobyt w placówce?
Pobyt w Domu Seniora jest odpłatny i zależy od sytuacji życiowej seniora. 
Miesięczna odpłatność wynosi od 48 zł do 302 zł.

Jak wygląda dzień w Domu Seniora? Ile godzin 
podopieczni w nim spędzają? 

Dzienny Dom Senior + w Mławie funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
od 7.30 do 16.30. Seniorzy samodzielnie muszą dotrzeć do placówki, nie 
zapewniamy transportu. W ramach pobytu seniorzy mają rehabilitację, 
opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, obiad oraz terapię zajęciową. 
Ośrodek oferuje różne formy aktywności np. zajęcia kulinarne, umysłowe 
– gry i zabawy logiczne, mentalny trening aktywności oraz artystyczne, 
spotkania ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia 
oraz zajęcia ruchowe. Seniorzy biorą również udział w różnych akcjach 
społecznych m.in.  Narodowe Czytanie czy  Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.

Jacy specjaliści pracują w placówce? 
W placówce zatrudnione są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 
i doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami starszymi. Są to: 
pracownik socjalny, opiekun osób starszych, terapeuta zajęciowy, 
fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog.

Jak na seniorów korzystających z oferty wpły-
wają zajęcia i praca ze specjalistami? 
Co najbardziej sobie chwalą?
Pobyt w Domu Seniora wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie 

osób starszych. Chyba najlepiej obrazują to słowa naszych uczestników.
 
Pan Czesław: ,,Najbardziej cenię kontakt z innymi ludźmi, nie 
siedzę w domu jak za kratami. Rehabilitacja, pomiar ciśnienia 
i cukru we krwi usprawnia mi funkcjonowanie całego organizmu”.
Pan Sławomir: ,,Mogę się spotkać ze znajomymi. Mogę się 
wyżalić, porozmawiać, bo w domu siedzę sam. Otrzymuję pomoc 
w załatwieniu wszystkich spraw, kierują mnie na badania, organi-
zują mi czas wolny, a tak to bym siedział sam w domu”.
Pani Bożena: ,,Można przyjść i porozmawiać, jeśli nie ma się 
z kim. Uzyskać kompetentną odpowiedź, jeśli się czegoś nie wie. Jest 
to miejsce, w którym można otrzymać wsparcie psychicznie”.
Pani Alicja :,,Dla mnie jest to jak drugi dom. Ja się czuję tutaj 
jak w rodzinie.”

Jednym słowem, seniorzy mogą w sposób ciekawy i aktywny spędzić 
czas, nabywać nowe umiejętności czy po prostu integrować się z innymi. 
Osoby niezdecydowane mogą przyjść, aby zobaczyć jak wygląda dzień 
w Domu Seniora.

Dziękuję za rozmowę. 

DZIENNY DOM SENIORA.
JAK W RODZINIE
Od stycznia 2020 roku w Mławie funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. 
To miejsce, w którym seniorzy nie tylko mogą spędzić miło i ciekawie czas, 
ale również skorzystać z usług specjalistów m.in. w zakresie zdrowia i profilak-
tyki. O działalności placówki rozmawiamy z kierownik Barbarą Żurawińską.

Ostatnią sesję zdominował temat kryzysu gospodarczego. Część 
podjętych na niej uchwał była związana z przyszłorocznym funk-
cjonowaniem miasta oraz jego jednostek i przygotowaniem się 
do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej. 

Za nami 44. sesja 
Rady Miasta Mława

Fot. KN

Rozmawiała Urszula Adamczyk
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Mławianka Mława, która w tym sezonie gra w III lidze, jest na 4. miejscu w tabeli swojej grupy (cała tabela na stronie 8). W rundzie jesiennej przed Mławian-
ką jeszcze tylko jedno spotkanie – z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (19 listopada). Kibicujemy!? CZY WIESZ, ŻE…

Zgodnie z uchwalonym 20 września 2022 r. Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta Mława, od 1 stycznia 
2023 r. mieszkańcy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania 
popiołu pochodzącego z pieców węglowych lub drzewnych. 
Popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, a do jego 
gromadzenia będą służyły pojemniki w kolorze szarym.
Uprawnienie Rady Miasta Mława do wprowadzenia obowiązku se-
lektywnego zbierania popiołu w oddzielnym pojemniku wynika z 

art. 4 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zakup pojemników – szarych z napisem POPIÓŁ – będzie leżał po 
stronie właścicieli nieruchomości. Muszą się oni w nie wyposażyć 
przed 1 stycznia 2023 r. Ważne, aby posiadały one tzw. mecha-
nizm grzebieniowy, tzn. konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 
przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojaz-
dów przeznaczonych do odbioru odpadów, a także koła (dwa lub 
cztery) – prosimy, aby zwrócić na to uwagę przy zakupie pojemni-

ków, gdyż popiół z tych nieposiadających wspomnianej konstrukcji 
oraz kół nie będzie odbierany.
Popiół w pojemniku należy umieszczać luzem – bez dodatkowych 
opakowań (np. toreb foliowych). Powinno się go zbierać w stanie 
wystudzonym. Popiołu nie wolno zalewać wodą.
Popiół będzie odbierany odrębnie, w terminach określonych 
harmonogramem, przez podmiot odbierający odpady, z którym 
Miasto Mława zawrze umowę.

KN, EZ

Od 1 stycznia – popiół do szarego pojemnika

Kolejne wsparcie 
dla Ukrainy
Miasto Mława wyśle do Ukrainy pomoc 
rzeczową o wartości 60 tys. zł. W trans-
porcie znajdą się agregaty prądu, czajniki, 
piły łańcuchowe, materace czy kuchenki 
elektryczne. To odpowiedź na prośbę  
Ruslana Martsinkiwa, burmistrza Iwano-
-Frankiwska, który zaapelował o wsparcie 
dla mieszkańców swojego miasta.  

Pieniądze na pomoc pochodzą od miast part-
nerskich Mławy, Viernheim i Moscufo. 
Dotychczas miasta te przekazały Mławie pra-
wie 450 000 zł. Ostatnia transza – zgodnie 
z wolą darczyńców – ma być przekazana 
jako pomoc dla Iwano-Frankiwska. 
Za naszą wschodnią granicą cywile borykają 
się z wielkimi problemami – nie mają prądu, 
wody, ubrań, jedzenia, a jest coraz zimniej. 
Wojna nadal trwa. Do Mławy wciąż przyby-
wają kobiety i dzieci, które szukają ratunku. 
Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych 
przy ul. Lelewela obecnie jest czynne jeden 
dzień w tygodniu, ale tego dnia zjawia się 
w nim wiele ludzi, którzy potrzebują pomocy, 
ciepłej odzieży i środków czystości. 
Dziękujemy mieszkańcom Mławy, którzy ze 
współczuciem i troską myślą o potrzebują-
cych, o bliźnich.

KSM

Jednym z elementów kampanii „Mława dla czystego powietrza 2022 – akcje edukacyjno-informacyjne” był zorganizowany w mław-
skich szkołach podstawowych konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze oczami naszych dzieci”. Powstały piękne i zaangażo-
wane prace, świadczące o dużej wrażliwości młodych twórców na problematykę ochrony środowiska.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Ko-
walewski i Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta Mława 
Monika Kucka wręczyli nagrody podczas 
uroczystości w Pałacu Ślubów w piątek 
21 października. 
Decyzją jury laureatami zostali:

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III: 
I miejsce – Jakub Tomczak, 
Szkoła Podstawowa nr 2, 
II miejsce – Sandra Krupińska, 
Szkoła Podstawowa nr 2, 
III miejsce – ex aequo: Marta Sobot-
ka, Szkoła Podstawowa nr 2, Piotr 
Wydrzyński, Szkoła Podstawowa nr 2, 
wyróżnienie – Antoni Podgórski, Szkoła 

Podstawowa nr 3, Aleksander Podgórski, 
Szkoła Podstawowa nr 3, Paulina Kosek, 
Szkoła Podstawowa nr 2; 

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI, 
I miejsce – Oliwier Budzichowski, 
Szkoła Podstawowa nr 2, 
II miejsce – Oskar Zalewski, 
Szkoła Podstawowa nr 2, 
III miejsce – Brajan Starzak, 
Szkoła Podstawowa nr 2).

Zadanie pn. „Mława dla czystego 
powietrza 2022 – akcje edukacyjno-
-informacyjne” współfinansowano ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Czyste powietrze oczami naszych dzieci. Konkurs rozstrzygnięty!

Laureaci konkursu Fot. KN

Nowoczesne lampy solarno-wiatrowych na 
czterech ulicach: Lazurowej, Dworcowej, Bro-
nisława Malinowskiego i Jana Kochanowskie-
go. Inwestycje te pozwolą na wygenerowanie 
oszczędności związanych z oświetleniem 
miasta, lampy bowiem są samowystarczalne 
i nie wymagają zakupu energii.
Montaż punktów oświetleniowych (w sumie 
39) jest realizowany w ramach dwóch projek-
tów: o wartości 444 338 zł (ulice Lazurowa 
i Dworcowa) i 248 829 zł (ulice Malinow-
skiego i Kochanowskiego). Drugie zadanie 
dofinansowane jest ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji 
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 
2022. Kwota dofinansowania to 97 000 zł. 
Wykonawcą obu inwestycji jest firma RMS 
Polska Sp. z o.o. z Ropczyc.

KSM

Ekologiczne 
lampy 
na mławskich 
ulicach

Nowe miejsca 
parkingowe 
i… tyrolka

Zagospodarowujemy skwer przy ulicach Ciechanowskiej, 
Dobrskiej i Łojewskiego. Od strony ulicy Łojewskiego zakoń-
czyła się budowa placu z miejscami parkingowymi. Powstał 
teren utwardzony płytami ażurowymi o powierzchni 120 m2. 
W przestrzeniach ażurowych zastosowano wypełnienie 
ziemne oraz posiano trawę, która powinna się zazielenić.
Na zielonym terenie natomiast zainstalowaliśmy tyrolkę. 
Zjazd linowy o długości 20 metrów chętnie jest już wykorzy-
stywany, zwłaszcza przez starsze dzieci. 
Prace na tym terenie będą kontynuowane. Pojawią się tam 
ławeczki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Planujemy 
nasadzenia krzewów i drzew, tak, aby powstało kolejne 
miejsce do wypoczynku i rekreacji. 

UA

Plac od strony ulicy Łojewskiego

Już można korzystać z tyrolki
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Fot. Archiwum UM

fot.: Monika Kucka

Lampy na ul. Bronisława 
Malinowskiego.

DZIENNY DOM SENIORA.
JAK W RODZINIE

KSM
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Każdy mieszkaniec Mławy do końca listopada może za darmo zaczipować swojego psa. Z usługi 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 zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mława. Kontakt do przychodni: (23) 655 03 80.? CZY WIESZ, ŻE…

Dawne zawody w miniaturze 
– nowa wystawa w muzeum
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaprasza na wystawę przedstawia-
jącą życie codzienne i pracę rzemieślników. 
Na ekspozycję czasową „Dawne zawody w miniaturze” składa się 15 dioram 
przedstawiających profesje m.in.: modystka, szwaczka kołder, garncarz czy 
lutnik. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Domków Lalek, Gier 
i Zabawek w Warszawie. Można ją podziwiać do końca roku. 

MZZ

Po sukcesie naszej zeszłorocznej akcji montażu 
na miejskich zabytkach w Mławie tabliczek 
informacyjnych z ciekawostkami o obiektach, 
kontynuujemy inicjatywę. W tym roku tabliczki 
pojawią się w ośmiu kolejnych miejscach. 
Większość z nich już przytwierdziliśmy.

Na początku listopada tabliczki informacyjne z na-
zwą zabytku, datą jego powstania, krótką ciekawost-
ką o obiekcie i odsyłaczem (kod QR) do obszerniej-
szej informacji na stronie www.mlawa.pl pojawiły 
się na: ogrodzeniu kościoła pw. Świętej Trójcy, 
ogrodzeniu kościoła pw. św. Wawrzyńca, ogrodze-
niu cmentarza żydowskiego przy ul. Warszawskiej, 
kamienicy secesyjnej na rogu ulic Żeromskiego 
i 3 Maja, budynku dawnego Banku Polskiego 
przy ul. Lelewela oraz na budynku dawnej poczty 
przy ul. Reymonta.
Jeszcze w tym roku oznakowane będą w ten spo-
sób także: Lelewelówka (tabliczka zostanie 
zamontowana na ogrodzeniu posesji) oraz budy-
nek dawnego więzienia przy ul. Narutowicza.
Przypomnijmy, że w 2021 r. umieściliśmy tabliczki 
na frontowych ścianach ratusza, siedziby Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej, siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Pałacu Ślubów.
Na montaż wszystkich tabliczek właściciele 
nieruchomości otrzymali zgody Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Krzysztof Napierski 

Gdzie przed laty mieścił 
się hotel Victoria, 
a gdzie Bank Polski?

Fot. KN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
rokrocznie Burmistrz Miasta Mława 
nagradza najlepszych nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Mława. W roku 2022 
zostało przyznanych siedem nagród 
w kwocie 7 268,73 zł każda, w tym 
sześć dla nauczycieli oraz jedna 
dla dyrektora szkoły. Sławomir 
Kowalewski wręczył je laureatom 
podczas uroczystości w Szkole Pod-
stawowej nr 6.

Nagrody otrzymali: Dorota Agata Tadrzyńska 
– nauczycielka bibliotekarka zatrudniona 
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mła-
wie; Marzena Raszkowska – nauczycielka języ-
ka polskiego zatrudniona w Zespole Placówek 
Oświatowych nr 2 w Mławie; Anna Szymań-
ska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
oraz plastyki zatrudniona w Zespole Placówek 
Oświatowych nr 3 w Mławie; Natasza Agnieszka 
Dmuchowska – nauczycielka języka angielskie-
go i języka polskiego zatrudniona w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie; 
Aldona Wiesława Drozdowicz – nauczycielka 
matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie; 
Krzysztof Koziatek– nauczyciel wychowania 

fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej 
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela 
Makuszyńskiego 
w Mławie oraz Piotr Piwowarski – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie).
Przypomnijmy, że z wnioskiem wraz z uzasad-
nieniem o przyznanie dla nauczyciela szkoły 
lub przedszkola nagrody Burmistrza Miasta Mła-
wa występuje dyrektor szkoły lub przedszkola 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
Natomiast nagrodę Burmistrza Miasta Mława 
dyrektorowi szkoły lub przedszkola przyznaje 
burmistrz z własnej inicjatywy.

KN, MS

BURMISTRZ NAGRODZIŁ 
NAJLEPSZYCH NAUCZYCIELI

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława
26 października odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Wzięło w niej udział 

20 z 25 radnych – przedstawicieli mławskich szkół publicznych i niepublicznych. 

Młodych radnych odwiedził zastępca burmistrza Szymon 
Zejer. Opowiedział m.in. o budżecie miasta oraz o zakoń-
czonych i planowanych do realizacji inwestycjach miasta, 
z których młodzież będzie mogła korzystać – remont 
i nadbudowa sali kina, budynków muzeum i biblioteki, 
modernizacja kortów tenisowych. Burmistrz zachęcił 
radnych do włączenia się w pracę na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcał do aktywności
 i do dzielenia się swoimi pomysłami.
– To było bardzo owocne spotkanie – mówi opiekun-
ka rady radna miejska Zofia Kazimierska. – Młodzież 
nabiera tempa. Padło kilka nowych propozycji działań 
kulturalnych i sportowych.
Z racji nieobsadzonych stanowisk w prezydium rady 
przeprowadzono wybory. Nowo wybraną przewodni-
czącą rady została Zuzanna Olszak, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego in. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mławie; jej zastępcą Kacper Witek (również I LO), 
a skarbnikiem – Anna Pawłowska (Zespół Szkół nr 4). 
Radni zawiązali zespoły, które zajmą się konkretnymi ini-
cjatywami. Postanowili, że na kolejną sesję młodzieżowej 

rady zaproszą dyrektorów: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, żeby bliżej zapoznać się z ofertą 
jednostek oraz ewentualnie zasugerować, jak można wzbogacić 
ofertę o oczekiwane przez młodzież wydarzenia.

Agnieszka Puzio-Dębska

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Mława Fot. Archiwum UM Mława
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Za nami Mławskie Święto Biegania pod patro-
natem Burmistrza Miasta Mława. Pierwszy raz 
MOSiR Mława i Miasto Mława byli głównymi 
organizatorami tego wydarzenia. Wystartowało 
blisko 200 uczestników, dla których przygoto-
wane zostały trzy trasy: 5 km, 10 km i 21,097 km 
(półmaraton). Dużo pozytywnych opinii odno-

śnie do tras, pakietów startowych i organizacji, 
jak też sugestii, co zmodyfikować w przyszłości, 
dało nam ogromną satysfakcję i motywację 
do dalszej pracy. Już planujemy przyszłoroczną 
imprezę. Dziękujemy uczestnikom za przybycie 
i zapraszamy za rok.

MOSiR

200 biegaczy 
na mławskich 
trasach

Fot. MOSiR

Wspólną modlitwą w kościele 
pw. Św. Trójcy i przed pomnikiem 
na Starym Rynku mławianie uczcili 
16 października 44. rocznicę wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Tego dnia stypendia ufundo-
wane przez darczyńców związanych 
ze Stowarzyszeniem Pontyfikat Papieża 
Jana Pawła IIotrzymało siedmioro 
uczniów mławskich szkół.

Obchody Mławskiego Dnia Papieskiego 
rozpoczęto modlitwą różańcową i mszą św. 
pod przewodnictwem ks. prał. Wiesława 
Gutowskiego – kapłana emeryta parafii 
pw. św. Bartłomieja w Płocku i byłego 
proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mławie – w kościele pw. Świętej 
Trójcy. Następnie wierni przeszli przed 
pomnik papieża Jana Pawła II, gdzie krótką 
uroczystość poprowadził Prezes Stowarzy-
szenia „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” 
Andrzej Lampkowski. Siedmiorgu szczegól-
nie uzdolnionym uczniom mławskich szkół 
stypendia wręczyli darczyńcy stowarzy-
szenia.
W krótkim wystąpieniu zwrócił się do ze-
branych Burmistrz Miasta Mława Sławo-

mir Kowalewski. – Warto podczas takich 
spotkań, jak to dzisiejsze, skłonić się ku 
pewnej refleksji. Co dziś św. Jan Paweł II 
powiedziałby nam: mieszkańcom Mławy, 
Polakom, obywatelom Europy 
i świata? Za co by nas pochwalił, 
a za co by nas zganił? A może nie miałby 
powodów do tego, by nas chwalić? Niech 
to wśród nas wszystkich tu obecnych wzbu-
dzi ogromną i potrzebną refleksję dla tych 
czasów, których największym grzechem 
jest zaniedbanie. Jeśli będziemy tolerować 
małe zło dziś, jutro ono będzie większe – 
mówił Sławomir Kowalewski, przywołując 
po chwili temat obecnej wojny na Ukrainie, 
której jeszcze niedawno się nie spodziewa-
no, a która jest ogromnym złem. Na koniec 
swojego wystąpienia burmistrz serdecznie 
pogratulował wszystkim stypendystom 
i życzył im dalszych sukcesów.
Krótką modlitwę, w której prosił o błogo-
sławieństwo Jana Pawła II, poprowadził 
gospodarz obchodów – Dziekan Dekanatu 
Mławskiego Wschodniego ks. kan. Sła-
womir Krasiński. Uroczystość zakończono 
złożeniem kwiatów pod pomnikiem papieża 
i wspólnym odśpiewaniem jego ulubionej 
pieśni – „Barki”.

Fot. KN

STYPENDYŚCI STOWARZYSZENIA 
PONTYFIKAT PAPIEŻA 

JANA PAWŁA II

Za co by nas pochwalił, 
a za co zganił 
św. Jan Paweł II?

Krzysztof Napierski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie oraz firma Dan-Bud Sp. z o.o. zapraszają 
do udziału w dziesiątej edycji Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu. Rozgrywki to doskonała forma 
integracji. Głównym celem, jaki przyświeca organizatorom, jest promocja aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w zmaganiach zespoły złożone 
z pracowników firm, a także wszystkich innych. Więcej informacji na stronie internetowej 

 www.mosir.mlawa.pl. lub pod numerem telefonu 602 179 874.

Zgłoszenia do ligi prosimy kierować 
do 17 listopada  na adres e-mail: akarpinski@
mosir.mlawa.pl lub mosir@mosir.mlawa.pl. 
Na najlepsze drużyny czekają wartościowe 

nagrody, które zostaną wręczone podczas 
uroczystej gali podsumowującej zmagania 
w dziesiątej edycji Dan-Bud Amatorskiej Ligi 
Futsalu. Serdecznie zapraszamy!

Zapisy do Amatorskiej 
Ligi Futsalu

Pierwszego dnia memoriału – 21 października – 
naprzeciw siebie stanęły Grot Budowlani Łódź i LOS 
Nowy Dwór Mazowiecki (3:0) oraz KS Pałac Bydgoszcz 
i Radomka Radom (3:1). Nazajutrz, w meczu o III miej-
sce, Radomka Radom triumfowała nad LOS-em Nowy 
Dwór Mazowiecki 3:0. W finale po złoto sięgnął Grot 
Budowlani Łódź, pokonując KS Pałac Bydgoszcz 3:0. 
Ten ostatni natomiast uzyskał tytuł najsympatyczniej-
szej drużyny turnieju.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Mława oraz Prezesa Polskiej Ligi 
Siatkówki.  Organizatorem był Klub Sportowy Zawkrze 
Mława na czele z prezesem Grzegorzem Kucińskim 
i wiceprezesem Filipem Kowalczykiem; współorganiza-
torami – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starostwo 
Powiatowe w Mławie oraz oraz Miejski Dom Kultury. 
Memoriał jest poświęcony pamięci Grzegorza Moraw-
skiego – zmarłego w 2020 r. Prezesa Klubu Sporto-
wego Zawkrze Mława, członka Rady Sportu Miasta 
Mława oraz Mławskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, zasłużonego działacza sportowego 
i społecznego, kibica i pasjonata siatkówki. W 2017 
roku został odznaczony przez burmistrza Sławomira 
Kowalewskiego medalem Zasłużony dla Miasta Mła-
wa. Rok wcześniej, podczas Gali Sportu 2016 roku, Bur-
mistrz Miasta Mława nadał mu tytuł Pasjonat Sportu.
II Memoriał Grzegorza Morawskiego mógł się odbyć 
dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów. Dziękujemy!

Krzysztof Napierski

Za nami druga edycja Memoriału Grzegorza 
Morawskiego – turnieju siatkarskiego kobiet, 
w którym zmierzyły się ze sobą i zapewniły 
kibicom wspaniałe, emocjonujące sportowe 
widowisko drużyny ekstraklasy i I ligi polskiej 
siatkówki. Turniej wygrały panie z Grotu Bu-
dowlanych Łódź – triumfatora ubiegłorocznej, 
premierowej odsłony wydarzenia.

TURNIEJ PAMIĘCI 
PREZESA 
ZAWKRZA

Fot. KSM

Fot. KSM

Fot. KSM

MOSiR
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Baw się z nami… 
logogryfami!
Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! 
W kolejnych wydaniach „Informatora Miejskiego” publikuje-
my jedno zadanie twórcze, w którym macie szansę wyka-
zać się swoimi zdolnościami literackimi lub szaradziarskimi. 
Motywem przewodnim wszystkich zadań jest Mława.

Dziś proponujemy Wam zabawę w tworzenie 
logogryfów. 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) logogryf, w którym zaszyfrowane 
będzie  słowo „Mława”, będzie miał szansę wy-
grać zestaw atrakcyjnych gadżetów. Przyzna-
my jedną nagrodę główną (pracę jej laureata 
opublikujemy w jednym z najbliższych wydań 
„Informatora Miejskiego”) oraz dwa wyróżnienia 
(prace nie będą publikowane). Na Wasze logo-
gryfy czekamy do 31 listopada 2022 r. (decydu-
je data wpływu do Urzędu Miasta Mława). Nie 
zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska 
i adresu, na który będziemy mogli wysłać 
wygraną. Trzymamy kciuki i życzymy owocnej 
twórczej pracy!

ROZWIĄZANIE ZAGADKIPrzypominamy, że logo-
gryf jest szaradziarskim 
zadaniem diagramowym 
przypominającym krzy-
żówkę, w którym odgady-
wane wyrazy pomocnicze 
są ułożone równolegle 
i nie krzyżują się, nato-
miast wybrane ich litery 
– zazwyczaj w jednym 
rzędzie lub kolumnie 
– tworzą hasło. 
Oto przykładowy logo-
gryf z hasłem „Mława”, 
który stworzyliśmy 
na potrzeby konkursu:

Baw się z nami… logogryfami! 

Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! W kolejnych wydaniach „Informatora 
Miejskiego” publikujemy jedno zadanie twórcze, w którym macie szansę wykazad się swoimi 
zdolnościami literackimi lub szaradziarskimi. Motywem przewodnim wszystkich zadao jest Mława. 

Dziś proponujemy Wam zabawę w tworzenie logogryfów. 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) logogryf z hasłem „Mława” (mile widziane wyrazy pomocnicze związane 
z Mławą, przy czym nie są one obligatoryjne – wyrazy pomocnicze mogą byd dowolne), będzie miał 
szansę wygrad zestaw atrakcyjnych gadżetów. Przyznamy jedną nagrodę główną (pracę jej laureata 
opublikujemy w jednym z najbliższych wydao „Informatora Miejskiego”) oraz dwa wyróżnienia (prace 
nie będą publikowane). Na Wasze logogryfy czekamy do 30 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu 
do Urzędu Miasta Mława). Nie zapomnijcie podad swojego nazwiska i numeru telefonu oraz adresu, 
na który będziemy mogli wysład wygraną. Trzymamy kciuki i życzymy owocnej twórczej pracy! 

Przypominamy, że logogryf jest szaradziarskim zadaniem diagramowym przypominającym krzyżówkę, 
w którym odgadywane wyrazy pomocnicze są ułożone równolegle i nie krzyżują się, natomiast 
wybrane ich litery – zazwyczaj w jednym rzędzie lub kolumnie – tworzą hasło. Oto przykładowy 
logogryf z hasłem „Mława”, który stworzyliśmy na potrzeby konkursu: 

 

    1 K A M I E N I C E 
2 P I E K I E Ł K O     
  3 D Ż U M A       
      4 W A Ł Ę S A  
     5 P A Ł A C    

 

1. Secesyjne na mławskim rynku 

2. Jedna z dwóch wsi, które w 2004 roku zostały dołączone do Mławy 

3. Choroba, której epidemie dziesiątkowały mieszkaoców Mławy 

4. Lech, były prezydent Polski, honorowy obywatel Mławy 

5. … Ślubów – budynek w mławskim parku  

KRZYSZTOF NAPIERSKI 

 

Rozwiązanie zagadki 

Zwyciężczynią konkursu na akrostych została Elżbieta Brzezioska.  Gratulujemy! Zwycięski utwór: 

Myślę sobie „pójdę do kina” 

Ładny film się tam zaczyna 

Ale seans odowłany 

Wobec tego zmieniam plany 

Autobusem dziś objadę… całą Mławę 

1. Secesyjne na mławskim rynku
2. Jedna z dwóch wsi, które w 2004 roku zostały dołączone do Mławy
3. Choroba, której epidemie dziesiątkowały mieszkańców Mławy
4. Lech, były prezydent Polski, honorowy obywatel Mławy
5. … Ślubów – budynek w mławskim parku 

Myślę sobie „pójdę do kina”

Ładny film się tam zaczyna

Ale seans odwołany

Wobec tego zmieniam plany

Autobusem dziś objadę… całą Mławę.

Zwyciężczynią konkursu na akrostych 
została Elżbieta Brzezińska. Gratulujemy! 

Zwycięski utwór:

Adopcja zwierząt powinna był odpowiedzialna i przemyśla-
na. Osoba przygarniająca kota lub psa jest zobowiązana 

sprawować dobrą opiekę nad zwierzęciem, 
dbać o nie i przestrzegać obowiązującego prawa.

Jeśli też masz ciekawą historię związaną z adopcją zwierzaka – napisz 
do nas na adres: informator-miejski@mlawa.pl. Najciekawsze historie 

opublikujemy, a ich autorzy otrzymają nagrody. Pamiętaj – tekst 
nie może być dłuższy niż 1500 znaków.

Historia jednej 
adopcji

Wielka Sobota. Moja kochana Lusia zaczęła dziwnie kasz-
leć. Myślałam, że się przeziębiła, bo uwielbiała biegać 
po dworze. Pojechaliśmy do przychodni. Pani weterynarz 
po osłuchaniu wystraszona powiedziała, że nie podoba 
jej się ten kaszel. Szybko zrobiła rtg klatki, które ukazało 
nam płuca Lusi całe w guzach. Po tej wiadomości czu-
łam, jak uchodzi ze mnie życie. Na pożegnanie mieliśmy 
dwa tygodnie. Przez ten czas codziennie prosiłam ją, 
by do mnie wróciła… w innym ciele. W dzień odejścia Lusi 
straciłam chęć do życia. Wiedziałam, że straciłam wspania-
łego przyjaciela, który był ze mną 12 lat. Kilka dni później 
w Internecie włączył mi się filmik schroniska, które szu-
kało domu dla szczeniaka, który, gdyby nie pomoc ludzi, 
już by umarł. Serce zabiło mi mocniej! Mała suczka miała 
spojrzenie mojej Lusi. Poczułam ukłucie w sercu. Czułam, 

że wróciła! Wiedziałam po prostu, że to ona. Zadzwoniłam 
do schroniska. Okazało się, że kartę adopcyjną akurat 
na nią wypełniło kilka osób. Złożyłam i ja, nie licząc, 
że ja dostanę. Minęło kilka dni. Nikt nie dzwonił. Serce 
nadal mi pękało... Nagle sms! „Gratulujemy adopcji!”. 
Pojechałam po nią. Przywitała mnie identycznie, jak za-
wsze robiła to moja Lusia. Buziakami. W domu zachowuje 
się identycznie jak ona. Śpi w tych samych miejscach. 
Je tak samo. Bawi się tymi samymi zabawkami. Robi 
wszystkie czynności tak, że czuję, iż mimo innego wyglą-
du w tym młodym ciele jest duch mojej kochanej mądrej 
Lusi! Jest identyczna jak ona. W tych ostatnich tygodniach 
swojego życia Lusia obiecała, że wróci i słowa dotrzymała. 

Żaneta Szklarska

MZZ – Muzeum Ziemi Za-
wkrzeńskiej, MDK – Miejski Dom 
Kultury, UMM – Urząd Miasta 
Mława, PSM - Państwowa Szkoła 
Muzyczna

06.12

Tradycyjne ozdoby choinkowe – 
warsztaty, MZZ
Miejskie Mikołajki, Stary Rynek,
UMM

16.11

godz. 17.00 Filharmonia Narodowa, 
„Na styku średniowiecza i renesansu” 
– dworskie utwory miłosne i sakralne 
grane na kopiach historycznych instru-
mentów, PSM

19.11

godz. 13.00 mecz Pogoń Grodzisk 
Mazowiecki – Mławianka Mława

19.11

godz. 19.00 Mławski Bal Seniora, 
MDK

22najbliższych mławskich 
wydarzeń

Kalendarium

07.12
godz. 17.00 Filharmonia Narodowa, 
Fantastyczny świat bajek – program 
poetycko-muzyczny z udziałem aktora, 
pianisty oraz członków Chopin Universi-
ty Electronic Music Studio, PSM

Zwierzęta kierowane do adopcji w naszym mieście są sterylizo-
wane, szczepione i czipowane na koszt miasta. Informacje 

o zwierzętach dostępne są w lecznicy M-Wet, ul. Rynkowa 18, 
06-500 Mława oraz na stronie mlawa.pl

Aktualna tabela III ligi.  Mławianka na czele!


