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MKM ma już 5 lat!
 str. 3

Budujemy domy, 
drogi i oświetlenie.
Co dzieje się 
w mieście 
 – sprawdź na str. 3

Lekcje języka 
polskiego dla 
cudzoziemców 
 str. 4 i 5

Bądź ekorozsądny!
Sezon grzewczy 
w pełni. Uważaj! 
Nie truj! str. 6

80. rocznica Bitwy 
pod Mławą.
Dziękujemy 
organizatorom 
obchodów! str. 7

•  Ponad 11 milionów  
dofi nansowań dla Mławy!

Ulice: Mariacka, Ordona, Świętej Anny, Wysoka, Witwickiego i Łojewskiego będą zupełnie odnowione. 
Miasto zdobyło prawie 6,5 miliona zł dofi nansowania na ich gruntowną przebudowę. Zmieni się także 
baza sportowa. Na przebudowę stadionu Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało miastu dokładnie 
4 miliony 772 tysiące 300 zł dofi nansowania!

Drogi są priorytetem! 
Burmistrz Miasta Mława złożył 

dwa wnioski na zadania: „Popra-
wa spójności komunikacyjnej Mia-
sta Mława poprzez rozbudowę ul. 
Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej 
Anny” oraz „Poprawa spójności ko-
munikacyjnej Mławy poprzez bu-
dowę drogi łączącej ulicę Wysoką 
z  ulicą Anny Dobrskiej i  drogami 
osiedlowymi w Mławie”. 

Miesiąc temu Janina Budzichow-
ska, Zastępca Burmistrza Miasta 
Mława odebrała z rąk Wicewojewo-
dy Mazowieckiego dwa symboliczne 
czeki na dofinansowanie realizacji 
tych zadań w  ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Czeki wy-
stawiono na łączną kwotę 6 455 452 
zł. W ten sposób zasygnalizowano 
przyznanie Mławie dofinansowania 
w wysokości 80 proc. kosztów kwa-
lifikowalnych planowanych działań.

Pierwsze zadanie - Poprawa spój-
ności komunikacyjnej Miasta Mła-
wa poprzez rozbudowę ul. Maria-
ckiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny 
- obejmie dwuetapową rozbudowę 
ulic na Osiedlu Książąt Mazowie-
ckich. W pierwszej kolejności ruszą 
prace na  ulicy Mariackiej, nato-
miast etap II obejmie rozbudowę 
ulic Świętej Anny i Ordona. Łącz-
nie wybudujemy 1,263 km nowych 
dróg  i ponad 2 kilometry chodni-
ków. Przebudowanych zostanie 10 
skrzyżowań oraz sieci:  wodociągo-
wa, kanalizacji sanitarnej, kanali-
zacji deszczowej, gazowa i teletech-
niczna. Ulice: Mariacka, Świętej 
Anny i Ordona rozbłysną w pełni, 
ponieważ planowana jest także 
kompleksowa budowa oświetlenia 
ulicznego. 

Projekt: „Poprawa spójności ko-
munikacyjnej Mławy poprzez bu-
dowę drogi łączącej ulicę Wysoką 
z  ulicą Anny Dobrskiej i  drogami 
osiedlowymi w  Mławie”  obejmie 
budowę ulicy Wysokiej wraz z ulicą 
Łojewskiego i  Witwickiego. W  ra-
mach tego zadania wybudujemy 607 
metrów bieżących nowych dróg i po-
nad kilometr (dokładnie 1,116 km) 
chodników. Powstaną też ścieżki 
rowerowe i zostaną przebudowane 
cztery skrzyżowania.

W tej chwili trwają procedury zwią-
zane z  wyłanianiem wykonawców. 
Ostateczne kwoty dofi nansowania 

będą zależały od wartości zapropo-
nowanych przez wykonawców.

Prace w  terenie ruszą jeszcze 
w tym roku.

Baza sportowa na  miarę XXI wieku!
Ministerstwo Sportu i Turystyki roz-

patrzyło wnioski złożone w  ramach 
programu Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej. Mława ma otrzymać 4 772 300 
zł dofi nansowania!

To połowa kosztów kwalifi kowalnych 
projektów modernizacji mławskiego 
stadionu i bazy sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 7 w Mławie, które 
będą obejmowały: budowę 6-torowej 
bieżni okrężnej o długości 400 m, rzut-
ni do pchnięcia kulą, skoczni do sko-
ku w dal i trójskoku, skoczni do skoku 
wzwyż, skoczni do skoku o tyczce, prze-
budowę boisk piłkarskich na stadionie 
miejskim w Mławie oraz przebudowę 
infrastruktury sportowej przy  Szkole 
Podstawowej nr 7 w Mławie.

 „Siódemka” wzbogaci się o boisko 
piłkarskie i  wielofunkcyjne, 3-to-
rową bieżnię okrężną o  długości 
210 m, rzutnię do pchnięcia kulą, 
skocznię do skoku w  dal i  siłow-
nię plenerową.

Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
planuje przekazać Miastu Mława 

4 772 300 zł  dofi nansowania,  z cze-
go 2 000 000 zł zaplanowano do wy-
płaty w 2020, a 2 772 300 zł w 2021 
roku. Całkowity koszt projektu wyno-
si 9 716 048,00 zł.

W staraniach o  dofi nansowanie 
mławskich projektów wspierała bur-
mistrza Sławomira Kowalewskiego 
poseł Anna Cicholska. Dziękujemy.

 Magdalena Grzywacz
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Janina Budzichowska - Zastępca Burmistrza Miasta Mława odebrała dwa symboliczne czeki na dofi nansowanie zadań 
drogowych miasta

Informację o przyznanym dofi nansowaniu przebudowy bazy sportowej przeka-
zał dziennikarzom na konferencji prasowej Szymon Zejer, Zastępca Burmistrza 
Miasta Mława
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• Kolumbarium 
    w budowie

• PEC rozbudowuje sieć

• Przyszła kolej na dworzec

Między wejściem na cmentarz a ka-
plicą – na działce nr 923 – widać już 
dolną część kolumbarium. Powstają 
tam dwa moduły w kształcie liter „L”, 
w których ogółem znajdzie się ponad 
150 wnęk urnowych. Projekt zago-
spodarowania obszaru przewiduje 
w przyszłości rozbudowę kompleksu 
o kolejne moduły.

Kolumbarium powinno być gotowe 
do końca listopada. Będzie ono miej-

scem pochówku dla osób, które zde-
cydowały się na skremowanie swojego 
ciała po śmierci. 

Inwestycję obejmującą budowę 
kolumbarium i  infrastruktury to-
warzyszącej realizuje na zlecenie 
miasta Firma Kamieniarsko-Bu-
dowlana „Neo-Granit” z  Mławy. 
Złożona przez nią oferta opiewa 
na kwotę 278 606,81 zł brutto. 

 Krzysztof Napierski

Od trzech lat Rada Miasta Mława 
na wiosek burmistrza Sławomira 
Kowalewskiego dofi nansowuje wy-
mianę pieców węglowych na gazowe. 
– Proekologiczne działania miasta 
nie ograniczają się jedynie do tego 
– podkreśla burmistrz.

Od 2017 roku miasto dofi nan-
sowało wymianę 229 pie-
ców węglowych na gazowe. 

Mieszkańcy, którzy skorzystali z  tej 
możliwości, mają na ogrodzeniach 
swych posesji wywieszone tabliczki 
informujące o tym fakcie. Nierucho-
mości, na których pojawiają się właś-
nie takie informacje, wciąż przybywa 
w naszym otoczeniu.

Niezależnie od tych działań, podej-
mowane są starania mające na celu 
ograniczenie emisji pyłów do atmo-
sfery, emitowanych przez budyn-
ki wielorodzinne: buduje się nowe 
ciepłociągi i  wykonuje podłączenia 
do sieci PEC. Tam, gdzie odległość 
uniemożliwia podłączenie ciepła sy-
stemowego, piece kafl owe zastępują 
nowe systemy grzewcze.

Tylko w  dwóch ostatnich latach 
mławskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego podłączyło do ciepła sy-
stemowego 13 lokali komunalnych 
i wymieniło piece węglowe na gazowe 
w 49 innych. Obecnie prowadzone są 

prace przy budowie ciepłociągu, któ-
rym ciepło i  ciepła woda użytkowa 
popłynie do 27 kolejnych mieszkań.

– W budynku przy ul. Smolarnia 6 już 
rozprowadzona jest instalacja central-
nego ogrzewania, a  w lokalach wiszą 
kaloryfery. Czekamy tylko na moment, 
kiedy popłynie ciepła woda, by odłączyć 
defi nitywnie piece i  termy – wyjaśnia 
prezes TBS Andrzej Więckowski.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciep-
lnej fi nalizuje już budowę kolejnego 
odcinka osiedlowej sieci ciepłowni-
czej. Docelowo zasili ona budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. 
Smolarnia 6 oraz nowo budowany 
blok przy ul. Smolarnia 10A.

– Sieć ciepłownicza wykonywana 
jest w  nowoczesnej technologii rur 
preizolowanych, wyposażonych w sy-
stemy elektronicznego monitoringu 
ewentualnych awarii. Długość głów-
nej nitki sieci ciepłowniczej wynosi 
dokładnie 103 metry, wraz z nią bu-
dowane są dwa ponaddziesięciome-
trowe przyłącza do budynków wielo-
rodzinnych – mówi o nowej inwestycji 
Krzysztof Jaros, Prezes PEC-u.

Jeszcze w tym roku z nowej sieci zasi-
lonych zostanie 27 lokali, co wiąże się 
z likwidacją 27 pieców węglowych za-
nieczyszczających powietrze w Mławie. 
– To dla nas ważne przedsięwzięcie ze 
względu na fakt, że budynek komunal-
ny zlokalizowany jest w centrum Mławy, 
a tu, w okresie grzewczym można zaob-
serwować zjawisko smogu – wyjaśnia 
burmistrz Sławomir Kowalewski.

Tym, którzy w rozpoczynającym się 
sezonie grzewczym będą palić jeszcze 
w piecach węglowych, przypominamy 
o konieczności dostosowania stosowa-
nego opału oraz urządzeń grzewczych 
do przepisów uchwały antysmogowej 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go z 2017 roku. Informacje na ten te-
mat są dostępne na stronie mazovia.
pl. Magdalena Grzywacz

Budowlańcy wykonują zada-
nia zlecone przez Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-

-Mostowe MPDM Sp. z o.o., które-
mu organizację infrastruktury przy 
dworcu zintegrowanym powierzyło 
miasto.  – Do końca tego roku wy-
konamy prace związane z instalacją 
elektryczną oraz zbudujemy kolektor 
deszczowy – mówi Krzysztof Duboj-
ski, prezes MPDM. W październiku 
na teren budowy weszły także ekipy 
specjalizujące się w robotach drogo-
wych. – Zaznaczamy ślad placów ma-
newrowych, peronów autobusowych, 
parkingów – wylicza prezes Dubojski. 
– Tak prowadzimy prace, by nie ko-
lidowały z robotami prowadzonymi 
przez fi rmę stawiającą centrum han-
dlowe – zaznacza.

Na działania związane z  budową 
infrastruktury wokół dworca zin-
tegrowanego w budżecie Mławy na 

2019 rok przeznaczono 800 000 zł. 
Do końca roku będą prowadzone 
prace do wyczerpania tych środków.

Ogólna powierzchnia ciągów ko-
munikacyjnych terminala dworca 
zintegrowanego wynosi około 

6000 m kw. Głównymi jego ele-
mentami będą zlokalizowane na 
placu manewrowo-parkingowym 
stanowiska odjazdowe autobusów 
(cztery), jedno stanowisko przy-
jazdowe autobusów, cztery miejsca 
postojowe autobusów, trzy stano-
wiska postojowe TAXI oraz par-
king dla samochodów osobowych 
z 22 stanowiskami.

Wody opadowe z całego terminala 
będą odprowadzane za pomocą ko-
lektora deszczowego składającego się 
z ponad pół kilometra kanałów sie-
ci, 16 studni rewizyjnych, 34 studni 
ściekowych oraz separatora.

Terminal zostanie wyposażony 
w  20 lamp oświetleniowych LED 
o  wysokości 7 metrów oraz 5 ni-
skich słupów oświetleniowych. 
Obszar będzie monitorowany po-
przez system telewizji użytkowej 
składający się z  10 kamer. Prace 
nad placem manewrowym potrwają 
do końca września 2020 roku.

Równolegle trwają prace związa-
ne z budową obiektu handlowego. 
Grupa Scotia z  Płońska realizu-
je stan surowy otwarty budynku 
dworca zintegrowanego, który 
będzie tworzył jedną bryłę z  bu-
dynkiem galerii handlowej. Termin 
wykonania robót ustalono do dnia 
30 czerwca 2020 roku. Prace są 
realizowane zgodnie z  harmono-
gramem.

- Budowa dworca zintegrowanego 
wraz z infrastrukturą to strategiczne 
dla miasta działanie – mówi Sławo-
mir Kowalewski, Burmistrz Miasta 
Mława. - Obserwując tempo robót, 
jestem przekonany, że z  obiektu 
dworcowego będziemy mogli korzy-
stać już pod koniec przyszłego roku 
– dodaje. Magdalena Grzywacz

Kolumbarium powstaje w sąsiedztwie kaplicy cmentarnej

PEC buduje ciepłociągi i podłącza no-
wych odbiorców ciepła systemowego
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Do końca 2020 roku 
dworzec zintegrowany 
będzie już gotowy 
– zakłada burmistrz 
Sławomir Kowalewski. 
Tymczasem dwie 
brygady pracują 
przy budowie 
sieci elektrycznej 
oraz kanalizacji 
odwodnieniowej 
obszaru, na którym 
powstaje centrum 
handlowe z obiektem 
dworcowym.

Dworzec zintegrowany ma być gotowy pod koniec 2020 roku
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• Wykonawca tężni i parku 
    solankowego wyłoniony

• Budujemy domy, drogi i oświetlenie

• Pięć lat Mławskiej Komunikacji Miejskiej!

Zarówno tężnię solankową, jak 
i park solankowy przy ul. Dworcowej 
w Mławie, wykona Serwis Ogrodniczy 
„Ogródeczek” Krzysztof Ogrodow-
czyk. Firma jako jedyna złożyła swoje 
oferty w prowadzonych przez Miasto 
Mława postępowaniach.

Serwis Ogrodniczy „Ogróde-
czek” zadeklarował wykona-
nie pierwszej z  inwestycji za 

261 006 zł. Będzie ona obejmowała 
budowę tężni solankowej wraz z in-

stalacjami. Budowa parku solanko-
wego i  uporządkowanie wcześniej 
terenu to koszt  246 870 zł.

Przypomnijmy, że obie inwesty-
cje są projektami złożonymi przez 
mieszkańców w  ramach kolejnych 
edycji Mławskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Jeśli nie przeszkodzą temu 
warunki atmosferyczne, tężnia przy 
ul. Dworcowej powinna się pojawić 
do końca listopada br., natomiast 
park solankowy – do 17 grudnia br.

 Krzysztof Napierski

Przy ul. Komunalnej w Mławie po-
wstał następny budynek socjalny. Bu-
dujemy i przebudowujemy nawierzch-
nie kolejnych dróg i chodników. Na ul. 
Wysokiej postawiliśmy sześć punktów 
świetlnych. Inwestujemy w przyszłość, 
komfort i bezpieczeństwo.

Trzeci z pięciu planowanych bu-
dynków przy ul. Komunalnej, 
które wzbogacą i  odświeżą 

bazę lokalową miasta, odebrano 24 
września br. Na całkowitej powierzch-
ni  499,28 m kw. (kubatura: 1 087,43 
m sześc.) mieści się 12 mieszkań. Lo-
kale są wykończone, przystosowane 
do tego, aby się do nich wprowadzać.  
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 268 
000,69 zł. Prace nad wzniesieniem 
czwartego budynku już się rozpoczę-
ły. Docelowo w tym rejonie będzie ich 
pięć. – Pracujemy nad przydziałami 
dwunastu nowo powstałych mieszkań 
i  liczymy, że jeszcze tej jesieni bur-
mistrz Sławomir Kowalewski wręczy 
lokatorom klucze – mówi Piotr Toma-
szewski, naczelnik Wydziału Gospo-

darki Komunalnej UMM.
Wciąż też budujemy i przebudowu-

jemy kolejne odcinki dróg. Ostatnio 
przebudowany został odcinek na-
wierzchni wraz z odwodnieniem ul. 
Bursztynowej między Złotą a  Bed-
narską (długość: ok. 55 m, koszt: 
170  000 zł). Pierwszy etap budowy 
ulic Dalekiej, Zacisze i Reja (ok. 140 

m) kosztował 207 566,81 zł. Przebu-
dowie poddano także chodniki: w ul. 
Jana Matejki (odcinek od ul. Bednar-
skiej do ul. Olsztyńskiej, długość: ok. 
90 m, koszt: 46 705,73 zł) oraz – za 
169 288,02 zł – w ul. Olsztyńskiej: od 
ul. Marii Konopnickiej do ul. Torfa 
Załęskiego, po prawej stronie (dłu-
gość: ok. 250 m) i od ul. Jana Matejki 

do ul. Tuwima (42 m). Wykonano już 
także chodnik w ul. Nowowiejskiej na 
odcinku od ul. 18 Stycznia do ronda 
Solidarności po obu stronach jezdni 
(strona prawa od ul. 18 Stycznia o dłu-
gości około 285 m, po lewej 275,00 
m). Łączny koszt robót wyniósł 188 
658,63 zł.

Gotowych jest również sześć punk-
tów świetlnych w  ul. Wysokiej. Ich 
wykonanie kosztowało 52 046,02 zł 
brutto. 

Prace w terenie trwają także przy 
budowie nowych skwerów. Na zle-
cenie miasta budują je pracownicy 
Mławskiego Przedsiębiorstwa Dro-
gowo-Mostowego. Kształtu nabiera 
już nowy zieleniec na skrzyżowaniu 
ulic Długiej i  Płockiej. Do końca 
roku powstaną kolejne –  w  rejo-
nie ulic Ciechanowskiej i dr. Anny 
Dobrskiej oraz przy wjeździe na 
Osiedle Młodych od ul. Szpitalnej.
 KN, AW, MG

Do Mławskiej Komunikacji 
Miejskiej przekonuje się 
coraz więcej mieszkańców 

miasta oraz odwiedzających je gości. 
To bardzo wygodna forma dojazdu 
m.in. do zakładów pracy, szkół i skle-
pów. A co najważniejsze, dla mławian 
zupełnie darmowa – wystarczy tylko 
mieć wyrabianą bezpłatnie w urzędzie 
miasta Kartę Mławiaka (oczywiście 
bezpłatnie jeżdżą także osoby ustawo-
wo zwolnione z obowiązku kupowania 
biletów). MKM-ą jeździ też jednak 
sporo osób nieposiadających karty 
– tylko w sierpniu br. zakupiono 650 
biletów normalnych i 1050 ulgowych.

Aby w  sposób optymalny zapew-
nić pasażerom dotarcie do różnych 
rejonów miasta, autobusy MKM-ki 
przejeżdżają dziennie średnio 1081 
kilometrów, w  tym na linii nr 1 ok. 
436, na linii nr 2 – ok. 153, na „trój-
ce” – ok. 383, a na „czwórce” – ok. 109. 
Trasy obsługuje sześć autobusów mar-
ki Scania, które mogą jednorazowo 
przewieść ok. 550  pasażerów. Trzy 
z  nich, o  długości 12 metrów, mają 
po 32 miejsca siedzące, 69 stoją-
cych i 1 dla inwalidów; w pozostałych 
trzech, dziesięciometrowych, jest po 
26 miejsc siedzących, 56 stojących i 1 
dla inwalidów. 

- Mławska Komunikacja Miejska 
okazała się wielkim sukcesem. Z roku 
na rok zdobywa coraz większą popu-
larność. Dzięki niej ograniczyliśmy 
korzystanie z prywatnych samocho-
dów, a co za tym idzie udrożniliśmy 

nasze drogi i oczyściliśmy powietrze 
z nadmiaru szkodliwych spalin. Gra-
tuluję mieszkańcom, że wybierają 
komfort, bezpieczeństwo i  zdrowie 
–  mówi Burmistrz Miasta Mława 
Sławomir Kowalewski.

Aktualne rozkłady jazdy autobusów 
MKM-ki można znaleźć na stronie 
internetowej www.mlawa.pl w dziale 
„Informator miejski”, pod zakład-
ką „Mławska Komunikacja Miejska 
(MKM)”. KN

Mławska Komunikacja Miejska funkcjonuje już od 
pięciu lat. Pierwszy autobus wyjechał w trasę 10 
października 2014 roku. Po przejęciu MKM-ki przez 
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
i uruchomieniu dodatkowej, czwartej linii, z tej 
formy przemieszczania się po mieście korzysta 
jeszcze więcej osób. Średnio w ciągu miesiąca 
MKM-ką jeździ ok. 3,5 tysiąca pasażerów!

Tężnia i park 
solankowy 
powstaną 
w sąsiedztwie 
placu zabaw przy 
ul. Dworcowej 
(zrealizowanego 
w ramach MBO 
2017 roku)

Trzeci budynek przy ul. Komunalnej już został odebrany

Prace przy przebudowie chodnika w ul. Nowowiejskiej
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W 2016 r. na konkurs „Świą-
teczna kartka od Burmi-
strza” wpłynęło 135 prac, 

w 2017 – już 190, a w 2018 – aż 207! 
Zmagania są prowadzone w  trzech 
kategoriach wiekowych: przedszko-
laków, uczniów klas I-III szkół pod-

stawowych oraz uczniów klas IV-VIII 
SP (do niedawna w tej ostatniej swoje 
prace zgłaszali także gimnazjaliści). 
W każdej z tych grup wiekowych kon-
kurs cieszy się dużym zainteresowa-
niem – jury ocenia zwykle co najmniej 
50 prac (w zeszłorocznej edycji naj-

bardziej aktywne były dzieci z klas I-
-III – zgłosiły w sumie 88 prac).

Prace na tegoroczną edycję konkur-
su będziemy przyjmować w Urzędzie 
Miasta Mława do połowy listopada. 
Tradycyjnie zmagania będą prowa-
dzone dwuetapowo: najpierw naj-

lepsze prace swoich uczniów wybio-
rą poszczególne szkoły, a  następnie 
te zwycięskie wybierze spośród nich 
komisja powołana przez burmistrza. 
Przypominamy, że prace powinny być 
wykonane w technice płaskiej, umoż-
liwiającej przygotowanie projektu 
poligrafi cznego i druk. Szczegółowy 
regulamin konkursu opublikujemy 
wkrótce na stronie internetowej mia-
sta www.mlawa.pl.

Nagrodami w konkursie będą druk 
zwycięskich kartek wraz z życzenia-
mi świąteczno-noworocznymi bur-
mistrza Mławy i przewodniczącego 

rady miasta i ich wysyłka do insty-
tucji, organizacji i firm w kraju i za 
granicą oraz upominki rzeczowe. 
Podsumowanie konkursu odbędzie 
się podczas Miejskich Mikołajek 6 
grudnia br. KN

• Szopki krakowskie zawitają do Mławy

• Ratusz otwarty dla najmłodszych. 
     Zapraszamy!

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mła-
wie przygotowuje wystawę czaso-
wą złożoną z krakowskich szopek, 
pochodzących ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie. Dwa-
dzieścia dwie szopki wystawione 
będą wraz z towarzyszącymi im 
informacjami o historii szopek, o ich 
twórcach oraz materiałach, z jakich 
zostały wykonane. 

Ekspozycję będzie można po-
dziwiać od 6 grudnia 2019 r., 
kiedy to odbędzie się ofi cjalny 

wernisaż. Przez czas trwania wystawy 
czasowej (do 25 lutego 2020 r.) Muze-
um Ziemi Zawkrzeńskiej będzie orga-
nizowało także warsztaty edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży poświęcone hi-
storii szopek. Ponadto  w każdą sobotę, 
o pełnej godzinie, będą organizowane 
oprowadzania kuratorskie.  MP

Każdego roku pracownicy Urzędu 
miasta Mlawa oprowadzją po ratuszu 
kilkanaście wycieczek szkolnych 
i przedszkolnych. Dzieci poznają ważne 
miejsca na terenie urzędu, m.in. 
gabinet burmistrza, kancelarię, kasy, 
salę ślubów.  

Dzieci dowiadują się cieka-
wostek z historii miasta i ra-
tusza. Ciekawym punktem 

wizyty jest oglądanie galerii zdjęć 

dawnej Mławy oraz tryptyków „Drzwi 
do Mławy” autorstwa Zdzisława Kru-
szyńskiego, przedstawiających naj-
ważniejsze osoby z historii miasta oraz 
najbardziej rozpoznawalne mławskie 
budynki. 

Opiekunów grup dzieci zaintereso-
wanych zwiedzaniem ratusza prosimy 
o wcześniejszy kontakt z Wydziałem 
Komunikacji Społecznej i Medialnej 
pod numerem tel. 23 654 33 82 wew. 
104.  KN

Free Polish lessons for foreigners

Бесплатные уроки 

Если думаешь о том, 
что бы остаться в Млаве на дольше 

- научись польскому языку.

Мэр города Млава приглашает на бесплатные
 уроки польского языка для иностранцев,
 котрые будут проводиться волонтерами

- жителями Млавы.
 

Призываем вас принять участие. 
Вышли Е-mail со словом ТАК на адрес:

zamieszkajwmlawie@mlawa.pl

Консультации для иностранцев в каждый
 вторник с 15:00 до 18:00 и каждый

четверг с 8:30 до 11:30. Приглашаем!

Отдел Социальной и Медиальной 
Коммуникации Уженда Города Млава,

 (Stary Rynek 19), 
ратуш, каб.№5

              tел. 23 654 33 82 внутренний 103.

If you think about staying in Mława for longer 
– learn Polish.

The Mayor of Mława invites you to free
lessons for foreigners run by volunteers

– the citizens of Mława.

We encourage you to participate. 
Please send an e-mail with the word “YES”

 to the address zamieszkajwmlawie@mlawa.pl

We will send you an application form to
complete, and then invite you to a meeting.

Consultations for foreigners every Tuesday
 from 3:00 PM to 6:00 PM and every Tuesday

 from 8:30 AM to 11:30 AM. Welcome!

Department of Social and Media
Communication at the Town of Mława

 (address: Stary Rynek 19),
 town hall, room no 5

 tel. 23 654 33 82 ext. 104 or 103.

польского языка для иностранцев

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Świąteczna kartka od Burmistrza”. Liczby 
zgłaszanych co roku prac pokazują, że bożonarodzeniowe artystyczne zmagania młodych mławian cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem. Ile prac wpłynie tym razem? Zapraszamy do twórczej rywalizacji!

• Zrób świąteczną kartkę 
   od burmistrza!

Urząd miasta odwiedzili niedawno uczniowie klasy III d Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Mławie
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Praca Martyny Świgońskiej, nagrodzo-
na w 2018 r. w kategorii przedszkoli
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Pomysłodawcą organizacji 
w Mławie festiwalu poświę-
conego Victorowi Youngowi, 

kompozytorowi muzyki do ponad 
300 fi lmów, który 22 razy był no-
minowany do Oscara i  ostatecznie 
- niestety pośmiertnie –  otrzymał 
Nagrodę Akademii – był Kuba Stan-
kiewicz. Znany pianista wraz z Ewą 
Banaś (Fundacja For Art) kilka lat 
temu odwiedził burmistrza Sławo-
mira Kowalewskiego i opowiedział 
mu o Youngu, który wychowywał się 
w Mławie. Pomysł by zorganizować 

w mieście festiwal poświęcony oso-
bie Younga od razu zyskał aprobatę 
władz Mławy, jednak jego realiza-
cja wymagała czasu i determinacji. 
Ostatecznie 17 i 18 października br. 
przed mławską widownią wystąpiły 
tuzy polskiego jazzu – Zbigniew Na-
mysłowski z Przyjaciółmi oraz Kuba 
Stankiewicz Trio.

Zbigniewowi Namysłowskiemu 
towarzyszyli syn Jacek - puzoni-
sta, Kuba Stankiewicz, który grał 
na fortepianie, Andrzej Święs na 
kontrabasie oraz Marcin Jahr na 

perkusji. Interpretacje Namysłow-
skich  były żywiołowo przyjmowane 
przez publiczność. Kończący mu-
zyczne spotkanie dnia utwór „When 
I fall in love” (rozsławiony przez Nat 
King Cola) był jeszcze długo nucony 
przez słuchaczy.

Drugi dzień festiwalu należał do 
Kuby Stankiewicza, który wspól-
nie z Sebastianem Frankiewiczem 
(perkusja) i Wojciechem Pulcynem 
(kontrabas) przedstawił nastrojo-
we interpretacje utworów Victora 

Younga. Kuba Stankiewicz sięg-
nął po klasykę gatunku. Publicz-
ność usłyszała główne tematy fil-
mów „Love letters”, Summer love”, 
„Everything I do”, „Johnny Guitar”, 
czy – ulubiony utwór siostrzenicy 
Younga – „Alone at last”. Trio bi-
sowało m.in. świątecznym szlagie-
rem „It’s Christmas time again” 
i  zakończyło koncert nagrodzone 
przez publiczność długą owacją 
na stojąco.

Można przyjąć, że Victor Young Jazz 

Festival Mława stanie się stałą pozy-
cją w kalendarzu najważniejszych wy-
darzeń miejskich. Burmistrz Sławo-
mir Kowalewski już dziś zaprasza na 
jego drugą edycję jesienią 2020 roku.

Organizatorzy – Burmistrz Miasta 
Mława i Fundacja For Art – dziękują 
sponsorom Victor Young Jazz festi-
wal Mława, SUEZ Polska oraz Aten-
de Software, a  także Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego, który 
wsparł i współorganizował to wyda-
rzenie. Magdalena Grzywacz

• XVII Rockowania zbliżają się  
     wielkimi krokami!
17 listopada 2019 r. Mława rozbrzmi 
dobrą muzyką za sprawą organizowa-
nego już po raz siedemnasty festiwalu 
„Rockowania”. 

Festiwal odbędzie się 17 listopa-
da (niedziela) w sali kinowej 
Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie. Od godz. 13.00 do godz. 
17.30 zaplanowany jest Przegląd Ze-

społów Muzycznych. O godzinie 18.30 
nastąpi ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród. Całość zakończy się kon-
certem zespołu Another Pink Floyd, 
pierwszego polskiego „tribute band”, 
legendarnego zespołu Pink Floyd, bę-
dącym gościem specjalnym festiwalu. 

Zapraszamy wszystkich miłośników 
rocka w imieniu organizatora – Miej-
skiego Domu Kultury w Mławie. IP

Dwudniowy Victor Young Jazz Festival Mława ’19 ściągnął do kina Kosmos miłośników jazzu z Mławy i z całej Polski. 
W czwartek na scenie pojawił się Zbigniew Namysłowski, który wraz ze swoim kwintetem przypomniał legendarne 
kompozycje Younga. Drugi dzień festiwalu należał do Kuby Stankiewicza i jego trio.

• Jazzowo w Mławie

Drugiego dnia na scenie wystąpił Kuba Stankiewicz i jego Trio

Burmistrz Sławomir Kowalewski i Kuba Stankiewicz – dyrektor artystyczny VYJFM
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• Nie wchodzimy do fontann • Ruszyły bezpłatne szkolenia podnoszące 
   kompetencje cyfroweZamontowane na placu przy mławskim 

„handlowcu” fontanny służą przede 
wszystkim celom estetycznym. Wcho-
dzenie do nich może być niebezpieczne 
– zarówno do człowieka, jak i sprzętu, 
który może zostać uszkodzony.

Kilka tygodni 
temu kamery 
miejskiego mo-

nitoringu zainstalowane 
w  pobliżu „handlowca” 
uchwyciły osoby, które 
wchodziły do wspo-
mnianych fontann – dla 
zabawy, orzeźwienia lub 
w  celu zrobienia sobie 
pamiątkowego zdję-
cia. Prosimy, aby tego 
nie robić. Korzystanie 
z fontann w ten sposób 
może być niebezpieczne 
dla zdrowia (względy 
higieniczne, możliwość 
poślizgnięcia i upadku), 
a ponadto istnieje ryzy-
ko zniszczenia sprzętu. 
Ostatnio, prawdopodob-
nie na skutek opierania 

się jednej z osób nogą o dyszę fontan-
ny, element został uszkodzony. Pro-
simy o  odpowiedzialne korzystanie 
z elementów miejskiej infrastruktu-
ry – dla dobra własnego oraz w trosce 
o mienie nas wszystkich. KN

Przystąpiliśmy do realizacji bezpłat-
nych szkoleń w ramach projektu rea-
lizowanego przez Miasto Mława pn. 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowie-
ckiego”.

W październiku odbyły się 
pierwsze szkolenia z mo-
dułów: Kultura w  sieci 

i  Działam w  sieciach społecznoś-
ciowych. 

 Przypominamy, że proces rekrutacji 
jest ciągły i trwa do wyczerpania limi-
tu wolnych miejsc. 

Do udziału w szkoleniach zachęca-
my mławian oraz pozostałych miesz-
kańców Mazowsza zainteresowanych 
bezpłatnymi zajęciami poświęconymi 
efektywnemu i bezpiecznemu wyko-
rzystywaniu możliwości, jakie daje 
użytkownikom internet.

W szkoleniach mogą wziąć udział 
osoby, które w  dniu przystąpienia 
do projektu będą miały ukończony 
25. rok życia. W  ramach projektu 

zostanie przeprowadzonych łącznie 
25 dwudniowych szkoleń dla 12-oso-
bowych grup. Szkolenia prowadzone 
są na specjalnie zakupionych do tego 
celu laptopach. 

Po zakończeniu szkoleń, wspo-
mniany sprzęt komputerowy zo-
stanie przekazany do podległych 
Miastu Mława szkół, gdzie będzie 
wykorzystywany przy prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych.

Podczas szkoleń wszystkim ich 
uczestnikom zostanie zapewnione 
wyżywienie. 

To nic nie kosztuję! Wystarczy wy-
pełnić dokumenty aplikacyjne (moż-
na to zrobić w Biurze Projektu, ul. 18 
Stycznia 4  - lok. nr 25 - czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-16:00). Szczegóły na stronie in-
ternetowej miasta: mlawa.pl.

 Lidia Gniadek

Trujące substancje, którymi 
później oddychamy, dosta-
ją się do atmosfery przede 

wszystkim przy spalaniu odpadów. 
Ta czynność jest karalna i nazywana 
przez wielu „grzechem ekologicznym”.  
Musimy jednak pamiętać, że toksyny 
dostają się do atmosfery także wów-
czas, gdy stosujemy opał niskiej ja-
kości. Wyeliminowaniu problemu ma 
służyć obowiązująca od 1 lipca 2018 
roku uchwała antysmogowa Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. 
Przypominamy, że w  myśl zapisów 
dokumentu, w  piecach nie można 
używać: mułów i fl otokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem, węgla 
brunatnego oraz paliw stałych pro-
dukowanych z wykorzystaniem tego 
węgla, węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o  uziarnieniu 0-3 mm oraz 
paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 
20 proc. (np. mokrego drewna). 

„Warto wiedzieć, że kupując opał 
mamy prawo prosić o certyfi katy lub 
inne dokumenty potwierdzające od-
powiednie parametry zakupionego 
towaru. Co ważne zakup powinien 
mieć dowód sprzedaży (paragon lub 
fakturę). Ten dokument będzie do-
wodem w  trakcie przeprowadzania 
ewentualnych kontroli jakości sto-
sowanych paliw. Warto wiedzieć, że 
naruszenie przepisów uchwały może 
być ukarane mandatem 500 zł lub 

grzywną do 5000 zł” – czytamy w ko-
munikacie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała antysmogowa reguluje 
także terminy, w  jakich użytkowni-
cy powinni wymienić swoje kotły na 
węgiel lub drewno – na przykład te 
niespełniające wymogów dla klas 3, 4 
lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 
muszą zostać wymienione do końca 
2022 roku (szczegółowe informacje 
w tym zakresie można znaleźć na stro-
nie internetowej www.mazovia.pl). 

Jeśli chodzi o  wymianę pieców 
węglowych na bardziej ekologiczne 

źródła ciepła, mławianie są na pozy-
cji uprzywilejowanej. Od 2017 roku, 
w  ramach autorskiego programu, 
miasto dofinansowało wymianę 229 
pieców węglowych na gazowe. Pro-
gram co roku cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Niezależnie od tych 
działań, podejmowane są starania 
mające na celu ograniczenie emisji 
pyłów do atmosfery, emitowanych 
przez budynki wielorodzinne: 
buduje się nowe ciepłociągi i  wy-
konuje podłączenia do sieci PEC. 
Tam, gdzie odległość uniemożliwia 
podłączenie ciepła systemowego, 

piece kaflowe zastępują nowe sy-
stemy grzewcze.

Przypominamy też, że w  sezonie 
grzewczym należy w  szczególny 
sposób zadbać o kominy. Instalacje 
dymowa, spalinowa i  wentylacyjna 
powinny być poddawane okresowym 
kontrolom i czyszczeniu dokonywane-
mu przez uprawnionego kominiarza. 
Przypomina o tym w swoim komuni-
kacie Prezes Krajowej Izby Komi-
niarzy Marcin Ziombski: „Komin 
będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzchnię, może 

też być niezwykle groźny. Szczegól-
nie w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, ale eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się 
sadzy przekracza wówczas nawet 
1000 stopni Celsjusza! A  taki stan 
jest wielkim zagrożeniem dla miesz-
kańców” –  czytamy. Jak podkreśla 
autor komunikatu, regularne usu-
wanie zanieczyszczeń z  przewodów 
kominowych przez wykwalifi kowa-
nego kominiarza zabezpiecza przed 
powstaniem pożaru sadzy w kominie. 
Pamiętać o tym powinni właściciele 
i zarządcy budynków. KN, MG

Wchodzenie do fontann może być niebezpieczne
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Sezon grzewczy 
rozpoczęty. 
Przypominamy 
o konieczności 
używania w domowych 
instalacjach grzewczych 
odpowiedniego opału 
oraz regularnych 
kontroli kominów. 
Bądźmy eko – dla dobra 
nas wszystkich!
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Aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, powinniśmy stosować opał wysokiej jakości

• Bądź ekorozsądny!
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Za nami kolejne wielkie święto polskiego oręża i Mławy. W piątek 23 sierpnia 2019 r. uczciliśmy bohaterów II wojny światowej, 
zaapelowaliśmy o zgodę na świecie w międzynarodowym Manifeście Pokoju i obejrzeliśmy spektakularne widowisko „Nalot 
bombowy na Mławę”. Bez tych ludzi, fi rm i instytucji mławskie obchody nie odbyłyby się. Serdecznie dziękujemy!

• Bez nich nie byłoby 23 sierpnia

Rekonstruktorom biorącym udział 
w tegorocznej inscenizacji nalo-
tu bombowego na Stary Rynek 
burmistrz Sławomir Kowalewski 
podziękował na spotkaniu w kinie 
Miejskiego Domu Kultury w po-
niedziałek 21 października. Został 
wówczas wyświetlony świetny 
fi lm przygotowany przez Telewizję 
Mława. Można go obejrzeć w in-
ternecie – pod adresem youtu.be/
LxPahMj9AMA

REKONSTRUKTORZY CYWILNI

Wiesława Barbara Bartkowska 
Bogusław Bartkowski
Zofi a Bąk
Zuzanna Bąk
Agnieszka Bieranowska
Kornelia Bucholska
Piotr Bukowski
Kamila Czugaj
Sebastian Dejewski
Natalia Dunajska
Barbara Florysiak
Weronika Fydrych
Kaja Gastołek
Mariola Głażewska
Kinga Godlewska
Kacper Grudziński
Henryka Grzybicka
Mirosława Gułajska
Dawid Jankowicz
Krystian Jankowicz
Oskar Jankowicz
Gabriela Janowska
Adam Jaros
Nicola Jeziorska
Wioleta Jeziorska
Jan Jurczyński
Aleksandra Jurkiewicz
Oliwia Kaczerska
Kacper Kaczkowski
Dawid Kask
Aleksandra Kawczyńska
Julia Klonowska
Barbara Kosecka
Kazimierz Kruszewski
Karolina Kubich
Kornelia Kujawska
Magdalena Kunińska
Małgorzata Kunińska
Bartosz Kuniński
Grzegorz Kuniński
Halina Kurowska
Bożena Kwiatek
Maja Kwiatkowska
Jacek Kwiatkowski
Katarzyna Lewandowska
Jerzy Lis
Teresa Lis
Renata Ludwiczak
Małgorzata Łaszczych
Aleksandra Łucjanek 
Aleksandra Machałowska 
Gabriela Miączyńska
Maria Miączyńska 
Oliwia Miączyńska 
Klaudia Molągowska 
Mariusz Molągowski 
Leszek Myślak 
Monika Nowakowska 
Filip Nowakowski
Filip Ogrodowczyk
Kamila Pazderska
Edyta Piechocka
Adam Piechocki 
Marcin Piechocki 
Aleksandra Piotrkowska 

Oliwia Pisarkiewicz 
Wiktoria Pisarkiewicz
Magdalena Pryk 
Filip Pszczółkowski 
Janusz Pszczółkowski 
Zofi a Pydyn 
Zuzanna Reks 
Elżbieta Rzodkiewicz 
Ewa Rzodkiewicz 
Natalia Samson 
Oliwia Sawicka 
Maria Strużewska 
Paweł Strużewski 
Stanisław Strużewski 
Danuta Szadkowska 
Eliza Szczotka 
Jakub Szóstek 
Zuzanna Szpara 
Jakub Śliwczyński 
Dominik Świniarski 
Maria Świtoń 
Michalina Świtoń 
Dorota Tadrzyńska 
Dariusz Tadrzyński 
Mariusz Tarnożek 
Grażyna Tejs 
Henryk Walasek 
Lena Walczak 
Łukasz Walczak 
Marysia Walczak 
Damian Wierzbicki 
Wiktoria Więckowska 
Robert Więckowski 
Kacper Wodzyński 
Patrycja Wolańska 
Grzegorz Woliński 
Andżelika Wrotna 
Jolanta Wysocka 
Katarzyna Zakrzewska 
Wiesława Zakrzewska 
Mirosław Zbrzezny 
Wiesława Zmysłowska 
Edmund Zmysłowski 
Julia Żakowska 
Jacek Żywiec 
Mateusz Żywiec

REKONSTRUKTORZY SRH 79 PP 
STRZELCÓW SŁONIMSKICH 
IM. HETMANA LWA SAPIEHY

Tomasz Kowalski
Dariusz Krawczyk
Piotr Krośnicki

Adrian Niewiadomski
Kamil Pieńkosz
Łukasz Piotrowski
Zbigniew Ruszkowski
Zbigniew Żerański

SPONSORZY:

NOVAGO Sp. z o.o. – Sponsor 
Generalny;
Groupa Scotia Sp. z o.o. 
– Sponsor Główny;
Cedrob S.A. – Sponsor Główny;
Wipasz S.A. – Sponsor Główny;
Fermy Koźlakiewicz Sp.J.;
Progress Sp.J. Joanna i Paweł Sidwińscy;
Kambud Inwestycje Sp. z o.o. sp. k.;
Lech Wyszomirski Zakład Robót Bu-
dowlanych;
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe GRAMAX Sp. z o.o.;
Eurobud Ryszard Piłkowski;
Marian Tatera;
Autoservis Sp. z o.o.;
Fast Oil Plus Sp. z o.o. sp.k.;
Greg-Bud Development;
GSM Investment Sp. z o.o.;
Piekarnia - Cukiernia Szczepkowscy 
Sp. z o.o. sp.k.;
P.H.U. ALMAR;
PHU Transmik;
Zakład Pogrzebowy „Nieznański”;
XL Enegry Marketing Sp. z o.o.;
ARTEX HURT Sp. z o.o.;
PPHU Garol;
AgroArtim Sp. z o.o.;
Artimex S.A.;
Curtis Development Sp. z o.o.;
P.U.H. Elektra Sp. z o.o. Sp.k.
Bar Tradycja - Karczma Biesiadna;
Klinika Stomatologiczna Anident 
Irena Owczarek;
Polski Bank Spółdzielczy w Ciecha-
nowie.

ORGANIZATORZY:

Sławomir Kowalewski – Burmistrz 
Miasta Mława
Witold Lemański – Członek Hono-
rowy Sztabu Organizacyjnego
Magdalena Grzywacz – Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Medialnej UMM

Magdalena Cecelska – Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego UMM
Marzena Lipińska – Naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich UMM, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Andrzej Fafi ński – Inspektor 
Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Obronnych i Obrony Cywilnej
Marek Wysocki – Komendant Stra-
ży Miejskiej w Mławie
Grzegorz Ludwiczak – Straż Miejska 
w Mławie
Elżbieta Zembrzuska – Naczelnik 
Wydziału Środowiska UMM
Dariusz Nieznański – Naczelnik 
Wydziału Inwestycji UMM
Piotr Tomaszewski – Naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej UMM
Agnieszka Puzio-Dębska – Wydział 
Oświaty i Polityki Społecznej UMM
Beata Barwińska – Wydział Komu-
nikacji Społecznej i Medialnej UMM
Krzysztof Napierski – Wydział Komu-
nikacji Społecznej i Medialnej UMM
Piotr Jankowski – Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mławie
Andrzej Karpiński – Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji
Edyta Suszek – Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Mławie
Barbara Zaborowska – Dyrektor 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Sławomir Wietecha – Związek Har-
cerstwa Polskiego w Mławie
por. Mariusz Pacewicz – 20 Barto-
szycka Brygada Zmechanizowana
st. chor. Mikołaj Błogosławski 
– 20 Bartoszycka Brygada 
Zmechanizowana
ppłk Piotr Mikulski – 20 Bartoszy-
cka Brygada Zmechanizowana
płk Jerzy Sulima – 20 Bartoszycka 
Brygada Zmechanizowana
mjr Piotr Żygłowicz – 20 Bartoszy-
cka Brygada Zmechanizowana
mł. chor. Krzysztof Matczak 
– 20 Bartoszycka Brygada 
Zmechanizowana
st. chor. Grzegorz Kaliszczuk 
– 20 Bartoszycka Brygada 
Zmechanizowana
ppłk Mirosław Bembnowicz – Sztab 
Generalny Wojska Polskiego

ppłk Cezary Młynarczyk – Sztab 
Generalny Wojska Polskiego
płk Andrzej Bubek – 16 Pomorska 
Dywizja Zmechanizowana
ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Ciechanowie
kpr. Daniel Taras – 22 Baza Lotnicza 
w Malborku
kpt. Katarzyna Korus-Falkowska 
– 22 Baza Lotnicza w Malborku
Sławomir Cisowski – Komenda 
Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Artur Ryfi ński – Komendant Powia-
towy Policji w Mławie
Krzysztof Hincman – Komenda 
Powiatowa Policji w Mławie
Piotr Paluszak – Komenda Powiato-
wa Policji w Mławie
Zbigniew Kąpiński – Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie
Adam Gralewski  – Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie
Waldemar Rybak – Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mławie
Teresa Szulc – Samodzielny Pub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Mławie
Ewa Sztuba – Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Mławie
Dariusz Sowiński – Dyrektor Mław-
skiej Hali Sportowej
Krzysztof Dubojski – Prezes Mław-
skiego Przedsiębiorstwa Drogowo-
-Mostowego
Jan Stępka – Dyrektor Zakładu 
Usług Wodnych dla Potrzeb Rolni-
ctwa w Mławie
Henryk Kołakowski – Zakład Usług 
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 
w Mławie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Powiat Mławski;
Samorząd Województwa Mazowie-
ckiego;
Miejski Dom Kultury w Mławie;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mławie;
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie;
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Ludności Cywilnej Mława
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czer-
nickiej i Wójt Gminy Czernice Borowe
Dariusz Barłożek – Aeroklub Pół-
nocnego Mazowsza w Przasnyszu

PATRONI MEDIALNI:

Nasza Mława;
Mława Life;
Tygodnik Ciechanowski;
Tygodnik Gazeta Mławska;
Nowy Kurier Mławski;
Telewizja Mazury;
Mławski Tygodnik Telewizyjny;
Polska Zbrojna;
Polska Zbrojna Historia;
Polskie Radio RDC;
Radio 7;
TVP Historia;
Mówią Wieki;
Wspólnota;
Gazeta Wyborcza Płock;
Taktyka i Strategia. IP
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2 grudnia 2019 r. Muzeum Ziemi Za-
wkrzeńskiej będzie obchodziło okrągłą, 
90. rocznicę istnienia. Z tej okazji przy-
gotowało wiele akcji dla zwiedzających.

Obchody rozpoczną się 30 li-
stopada br. - będzie to dzień 
otwarty mławskiego mu-

zeum. W  godzinach między 10:00 
a 20:00 zwiedzający będą mogli bez-
płatnie obejrzeć wszystkie wystawy. 
W tym dniu odbędzie się również fi nał 
konkursu plastycznego, zorganizowa-
nego specjalnie na 90-lecie muzeum. 
Towarzyszyć mu będzie konkurs wie-
dzy „Czy znasz nasze Muzeum?”. Do-
datkowo odbędzie się muzeobranie, 
czyli podróż po wszystkich salach 
muzeum połączona z wykonywaniem 
przydzielonych przez organizatora 
zadań. Niewątpliwą atrakcją będzie 
również wystawa „Skarby Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej”, na której wy-
eksponowane zostaną niepokazywa-
ne dotychczas skarby naszej placów-
ki muzealnej.

Na 2 grudnia br. zaplanowane są 
ofi cjalne uroczystości 90-lecia mu-

zeum z  udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych, darczyńców 
muzeum, zaproszonych gości oraz 
muzealników z  ościennych placó-

wek. „Urodziny” muzeum zakończą 
się 6 grudnia wernisażem wystawy 
czasowej „Szopki krakowskie”. Orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają. MP 

Biuletyn przygotowany przez Urząd Miasta Mława.
Teksty i redakcja: Magdalena Grzywacz, Krzysztof Napierski, 

Mateusz Przybyszewski, Lidia Gniadek. 

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

• Zaczytaj się w historycznej Mławie!

• Na 11 listopada 
    wywieś 
    biało-czerwoną

• Odbicia Mławy

• Muzeum ma 90 lat• Co? Gdzie? Kiedy?

Uroczystości jubileuszowe MZZ poprowadzi dyrektor Barbara zaborowska

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Mławskiej ukazała się nową 
publikacja: „Album historyczny 
Mławy”. Książka została wydana ze 
środków Miasta Mława w ramach Ot-
wartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzi-
ctwa narodowego.

Publikacja ukazała się z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Drugą, 

niemniej ważną dla naszego miasta 
rocznicą, jest przypadające w  tym 
roku 590-lecie nadania praw miej-
skich. Album historyczny doskonale 
wpisuje się w te dwie ważne rocznice. 
Obejmuje bowiem  dzieje Mławy od 
początku jej powstania (sięga nawet 
do „głębokich korzeni”, jakimi są pra-
dzieje tej ziemi) do czasów obecnych.  
Pomyślany został nie jako ciągły wy-
kład dziejów Mławy, lecz jako kalen-

darium zdarzeń ważnych, jak rów-
nież mniej istotnych, ale ciekawych 
i dotychczas niepublikowanych. Tak 
jak w  albumach rodzinnych wkle-
jane były zdjęcia ilustrujące pewne 
zdarzenia, tak w  publikacji swoi-
stymi „zdjęciami” są opisane fakty, 
oczywiście zilustrowane ikonogra-
fi ą. Autorami książki są członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mław-
skiej: Przemysław Miecznik, Leszek 
Andrzej Arent, Lech Prejs, Andrzej 
Grochowski oraz Andrzej Grzym-
kowski.

W tym roku na rynku wydawniczym 
ukazała się też inna ciekawa pozycja: 
nowy plan miasta zrealizowany przez 
Wydawnictwo Klub Przedsiębiorców 
Integralis przy współpracy z Miejskim 
Domem Kultury w  Mławie. To do-
skonała propozycja dla pragnących 
zwiedzić nasze miasto gości oraz osób 
zainteresowanych historią Mławy – 
oprócz aktualnego planu grodu pub-

likacja zawiera bowiem także intere-
sujące ciekawostki dotyczące miasta 
oraz piękne zdjęcia. TPZM, MP, KN

Burmistrz Miasta Mława kon-
tynuuje akcję rozdawania 
biało-czerwonych  fl ag miesz-

kańcom Mławy. Osoby, które chciałby 
skorzystać z  propozycji burmistrza 
mogą zgłosić się do kancelarii urzędu 
i  odebrać nową fl agę (bez drzewca). 
Warunkiem jej otrzymania jest wypeł-
nienie formularza, w którym odbiorca 
zobowiązuje się do wywieszania otrzy-
manej fl agi podczas wszystkich świąt 
narodowych. 
Liczba fl ag jest 
ograniczona, 
do rozdania 
pozostało ok. 
200 egzem-
plarzy. Niech 
będzie bialo-
-czerwono! MP

Album fotografi czno-poetycki pod 
takim właśnie tytułem miał swoją 
premierę w Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
skiej. Z zamieszczonymi w publikacji 
fotografi ami Mławy autorstwa Krzysz-
tofa Micha i historiami Pawła Łęczuka 
znakomicie współbrzmią wiersze 
Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia.

Po wydaniu wspólnych ksią-
żek o  Kaliszu („One Day in 
Calisia – Odbicia Kalisza”), 

Warszawie („44 Odbicia Warszawy”) 
i  Grochowie („Odbicia Grochowa”), 
Krzysztof Mich i  Paweł Łęczuk po-
stanowili wybrać się na artystyczną 
wycieczkę do Mławy. W tej wyjątko-
wej literackiej i fotografi cznej podróży 
towarzyszy im Jarosław Trześniewski-
-Kwiecień. Co wyniknęło z takiego po-
łączenia sił twórczych?

„Odbicia Mławy” to wielowymiaro-
wy dialog przeszłości z teraźniejszoś-
cią. Migawka aparatu Krzysztofa 

Micha w  charakterystyczny sposób 
zamyka w kadrach odbicia budynków, 
miejsc, ludzi i sytuacji. Pozwala prze-
nikać się wzajemnie nie tylko obra-
zom, ale i historiom, które opowiada 
Paweł Łęczuk. Doskonałym uzupeł-
nieniem literackim „Odbić Mławy” 
jest cykl wierszy mławskich Jarosława 
Trześniewskiego-Kwietnia.

Wydawcą publikacji jest Zwią-
zek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. 
Książka powstała dzięki wsparciu fi -
nansowemu Miasta Mława w ramach 
otwartego konkursu ofert na kulturę 
w 2019 roku. MZZ, KN

Październik
Miejski Dom Kultury w Mławie

25 (piątek) Bal Seniora, Karczma 

Biesiadna w Dalni, godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna

24, 31 października (czwartki) 

„Jesienne opowieści” – czytanie 

wierszy i bajek jesiennych, 

rozmowy o jesieni, Filia nr 1, 

godz. 10:00

Październik Projekt „Mała książka 

– wielki człowiek” – Wyprawka 

Czytelnicza dla najmłodszych, 

oddział dla dzieci, Filia nr 1, Filia 

nr 2, godziny pracy biblioteki

Październik Wystawa „Stanisław 

Moniuszko”, czytelnia dla 

dorosłych, godziny pracy biblioteki

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

22 sierpnia – 30 października 

Wystawa plenerowa 

Podwórko’39, park miejski

22 sierpnia – 22 listopada 

Wystawa „Z wolności zabrany od 

swojej dziewczyny”

18 września  – 31 października, „Dopisz 

ich historię”, warsztaty, 8:00-14:00

18 września – 22 listopada „Listy 

do Adasia”, warsztaty, 8:00-14:00

18 września – 22 listopada „Listy do 

Beno”, warsztaty, 8:00-14:00

Listopad

Miejski Dom Kultury w Mławie

17 listopada (niedziela) XVII 

Rockowania, sala kinowa, 

godz. 13:00 

27 listopada (środa) Koncert 

Filharmonii Narodowej „Muzyczne 

Portrety – Marek Grechuta”, sala 

kina MDK, godz. 18:00 

Miejska Biblioteka Publiczna

4 listopada (poniedziałek) 

„Zaduszki poetyckie” – spotkanie 

wspomnieniowe, czytelnia dla 

dorosłych, godz. 17:00

5 listopada (wtorek) „Bajkowy 

zaczarowany świat” – z okazji 

Światowego Dnia Postaci z Bajek 

– czytanie dla dzieci z przedszkola, 

Filia nr 1, godz. 10:00 

12 listopada (wtorek) 

„Spotkanie w bajkowej 

krainie” – spektakl kukiełkowy, 

niespodzianki, słodycze z okazji 

Światowego Dnia Postaci 

z Bajek, oddział dla dzieci, 

godz. 9:30, 11:00 

14 listopada (czwartek) 

„Spacerek po Mławie” ph. „Wśród 

rzemieślniczej braci”, ulice miasta 

Mława, godz. 11:00

14 listopada (czwartek) Spotkanie 

autorskie z pisarką Anną Sakowicz, 

sala na piętrze, godz. 13:00 

29 listopada (piątek) Andrzejkowe 

spotkanie w bibliotece, Filia nr 1, 

godz. 8:00-10:00 

Listopad Akcja „podaruj 

pluszowego misia” – X edycja, 

Filia nr 1, godziny pracy biblioteki

Listopad Projekt „Mała książka 

– wielki człowiek” – Wyprawka 

Czytelnicza dla najmłodszych, 

Oddział dla dzieci, Filia nr 

1, Filia nr 2, godziny pracy 

biblioteki

Listopad Wystawa „Stanisław 

Moniuszko, czytelnia dla 

dorosłych, godziny pracy biblioteki 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

21 listopada (czwartek) fi nisaż 

wystawy „Z wolności zabrany od 

swojej dziewczyny”

30 listopada (sobota) Dzień 

otwarty, godz. 10:00-20:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

11 listopada (poniedziałek) 

Bieg Niepodległości, park miejski, 

godz. 13:00

21 listopada (czwartek) Dan-Bud 

Amatorska Liga Futsalu, LO, godz. 

18:00

23 listopada (sobota) Grand Prix 

Amatorów Tenisa Stołowego 

o Puchar Dyrektora MOSiR, SP nr 

6, godz. 10:00 IP
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