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• Kanalizacja także za torami
W środę 4 grudnia br. Burmistrz Mia-
sta Mława podpisał aneks do umowy 
o dofinansowanie realizacji projektu 
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mława”, 
zgodnie z którym rozszerzony zostanie 
zakres rzeczowy realizacji projektu.

W  ramach zadania, planu-
jemy wybudować kana-
lizację sanitarną w części 

obszaru tzw. „Zatorza”, który obejmie 
ulice: Płońską, Podmiejskią, Szreń-
ską, Batalionów Chłopskich, część 
Batorego,  Malinowskiego, Bienia, 
Kolejową, Grzybową oraz część uli-
cy Niecałej.

Podpisany aneks stanowi zwień-
czenie wielomiesięcznych starań. 
Pierwsze rozmowy w  tej kwestii 
Burmistrz Miasta Mława podjął 
w czerwcu 2018 r., kiedy w wyniku 
przeprowadzonych postępowań 
przetargowych okazało się, że koszt 

realizacji wszystkich zaplanowa-
nych w ramach projektu zadań bę-

dzie niższy od kalkulacji przyjętej  
we wniosku o dofinansowanie. 

Aby rozszerzyć zakres rzeczowy 
projektu, konieczne było „włącze-
nie” do obszaru Aglomeracji Mława 
terenów położonych po zachodniej 
stronie linii kolejowej. Ta czynność 
wymagała zgody organu stano-
wiącego, jakim jest Rada Miasta 
Mława. W związku z tym, przyjętą 
Uchwałą nr IV/40/2018 Rady Mia-
sta Mława z dnia 18 grudnia 2018 
r. dokonaliśmy wyznaczenia obsza-
ru Aglomeracji Mława, dla którego 
opracowana została dokumentacja 
techniczna i uzyskaliśmy pozwole-
nia na budowę.

Z  uwagi na zwiększony zakres 
rzeczowy zadania, czas zakoń-
czenia realizacji projektu został 
wydłużony do 31 marca 2022 r. 
Rozpoczęcie robót budowlanych 
zaplanowane jest na wiosnę 2020 
roku, a szacunkowy koszt kolejnego 
etapu robót to około 10 milionów 
zł. PW

Aneks do umowy burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał 4 grudnia br.

Ciepłych, rodzinnych, inspirujących 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz uśmiechu na każdy dzień nowego 2020 roku
życzą

Lech Prejs
Przewodniczący Rady Miasta

Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława
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• Będą zmiany w podatkach

•  Rozpoczęliśmy przebudowę 
ulicy Mariackiej

Od nowego roku bez zmian pozostają 
stawki podatków od budynków i grun-
tów pod działalność gospodarczą. 
O sześć procent natomiast w stosunku 
do roku obecnego wzrosną stawki 
podatków od nieruchomości  
dla budynków mieszkalnych, budyn-
ków i gruntów pozostałych.

Stawki podatków nie wzrastały 
w Mławie od 2014 roku (zmieni-
ła je uchwała z 27 listopada 2013 

roku), mimo że Minister Finansów każ-
dego roku w swym obwieszczeniu publi-
kował podwyżki stawek maksymalnych, 
zgodnie ze wskaźnikiem inflacji poda-
wanym przez GUS. Stawka podatku  
za 1 metr kwadratowy od stycznia 2020 
roku wyniesie 77 groszy –  to wzrost  
o  4 grosze od metra w  stosunku do 
stawek obowiązujących od 2014 roku. 
Stawka za jeden metr powierzchni 
budynków pozostałych (czyli np. wol-
nostojących budynków gospodarskich 
i garaży) wyniesie 7,89 zł – o 6 procent, 
czyli  44 grosze więcej niż dotychczas.

Dla budżetu domowego to niewiel-
ka różnica. Zgodnie z naszą symulacją 
przygotowaną dla 130-metrowego 
budynku mieszkalnego z  garażem  
na działce o powierzchni 600 m kw., 
koszt podatku od nieruchomości wzroś-

nie w skali roku o 32 złote, czyli 2,66 zł 
miesięcznie. Dla właścicieli mieszkań 
o powierzchni 50 metrów kwadrato-
wych z pięciometrową piwnicą – pod-
wyżka oznacza wzrost kosztów o 2 złote 
i 20 groszy rocznie.

Nie zmieniają się natomiast stawki 
podatków od nieruchomości, które 
mają największy udział procentowy 
w  podatku od nieruchomości, wpły-
wającym do kasy miasta. Dotyczą one 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. Stawki podatków od budynków 
i gruntów pod działalność nie zmieniły 

się od 2017 roku i  odpowiednio wy-
noszą: 22,00 zł, 7,39 zł. W ten sposób 
miasto kontynuuje politykę wspierania 
przedsiębiorczości i tworzenia korzyst-
nych warunków do prowadzenia tutaj 
działalności gospodarczej.

Poziom wzrostu stawek podatko-
wych uwzględnia ogólną sytuację go-
spodarczą, a  szczególnie zmieniające 
się uwarunkowania finansów publicz-
nych. Przewidywany skutek podwyżki  
dla budżetu miasta wyniesie ok. 170 
tys. zł.

 Magdalena Grzywacz

Prace w ulicy Mariackiej obej-
mą budowę i  przebudowę 
kanalizacji deszczowej i sani-

tarnej, budowę oświetlenia, usunię-
cie kolizji sieci gazowej i elektrycznej  
oraz branży teletechnicznej, a  na-
stępnie budowę elementów branży 
drogowej, tj. przebudowę chodni-
ków, miejsc postojowych, terenów 
zielonych oraz przebudowę jezdni 
ulicy. Zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami pomiędzy inwestorem i wyko-
nawcą robót, będą one prowadzone 
odcinkowo. W następujących po sobie 
etapach będą wprowadzane ograni-
czenia w  ruchu kołowym pomiędzy 
kolejnymi skrzyżowaniami.

W etapach wykonywania robót 
wymagających zamknięcia jezdni, 
wprowadzone zostanie oznakowa-
nie informujące o  zamknięciu drogi  
bez przejazdu poprzecznego. Na od-
cinkach zamkniętych dla ruchu zosta-
nie dopuszczony dojazd mieszkańców. 
Piesi będą się poruszać ciągiem pieszym 
po jednej stronie ulicy. Pojazdy budowy 
będą mogły poruszać się mimo ograni-
czeń w organizacji ruchu po całej ulicy 
Mariackiej. Na czas prowadzenia robót 
czasowej likwidacji ulegną dwa przy-
stanki autobusowe zlokalizowane po-
między ulicami Świętej Anny i Sportową.

Przewidywany okres zajęcia 
pasa drogowego upływa w  paź-

dzierniku 2020 roku. W związku 
z utrudnieniami w ruchu, kierow-
ców i  pieszych prosimy o  cierp-
liwość i   zachowanie szczegól-
nej ostrożności.

Przypomnijmy, że na gruntowną 
przebudowę ulic Mariackiej, Ordona, 
Świętej Anny, Wysokiej, Witwickiego 
i Łojewskiego Wojewoda Mazowiecki 
przyznał Miastu Mława prawie 6,5 
miliona zł dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Rozpoczynane właśnie prace na Ma-
riackiej są pierwszym etapem reali-
zowanych obecnie zadań mających  
na celu poprawę spójności komuni-
kacyjnej miasta. oprac. KN

Rozpoczęły się prace 
związane z przebudową 
ul. Mariackiej 
w Mławie. W związku 
z tym na Osiedlu 
Książąt Mazowieckich 
można spodziewać się 
utrudnień i ograniczeń 
w ruchu. Prace będą 
etapowane w taki 
sposób, aby umożliwić 
dojazd aut  
oraz dojście pieszych  
do budynków 
mieszkalnych i usługowych 
w najbliższym rejonie.

•  Do kiedy uiszczamy podatki  
i inne opłaty

DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
-  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc  

poprzedni

DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
-  podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych  

za miesiące od lutego do grudnia

DO 31 STYCZNIA 2020
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych za styczeń

DO 15 LUTEGO 2020
- I rata podatku od środków transportowych*

DO 15 MARCA 2020
- I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych**

DO 31 MARCA 2020
-  roczna opłata od posiadania psów (w przypadku powstania obowiąz-

ku jej zapłacenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku)

-  roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów innych niż zabudowa-
ne na cele mieszkaniowe

DO 15 MAJA 2020
-  II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycz-

nych*

DO 15 WRZEŚNIA 2020
-  III rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycz-

nych*
- II rata podatku od środków transportowych**

DO 15 LISTOPADA 2020
-  IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycz-

nych*

*  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września 2020 r., podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (I rata) oraz do 15 

września (II rata).

** W przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazo-

wo w terminie do 15 marca roku podatkowego.

Aby uniknąć opłat manipulacyjnych i  naliczanych odsetek, 
pamiętajmy o  terminach uiszczania opłat z  tytułu dzierżawy  
oraz opłat za umieszczenie urządzenia w  pasie drogowym, 
określonych w umowach zawartych z właścicielem danej działki. 

Od stycznia 2019 r. wprowadzono indywidualne konta bankowe, 
na które powinno się wpłacać należności z  tytułów: podatku  
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, 
opłat za gospodarowanie odpadami. Numery indywidualnych 
rachunków bankowych zostały przekazane mieszkańcom 
w  2019 r. Osoby prawne nie otrzymują decyzji podatkowych,  
więc o numerze rachunku do regulowania podatku od nieruchomości 
są informowane pismem od Burmistrza Miasta Mława.

Opłat: od posiadania psów, z  tytułu użytkowania wieczystego, 
z tytułu dzierżawy i za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, 
dokonujemy na konto Urzędu Miasta Mława: 70 1090 2604 
0000 0001 3379 7826 (Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,  
06-500 Mława; bank: Santander Bank Polska S.A., ul. Lelewela 1, 
06-500 Mława).

Wszystkie wymienione wyżej płatności można także regulować go-
tówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Mława. UMM

Nowe stawki podatków miejscy radni uchwalili podczas sesji 19 listopada br.
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•  Reprezentuję interesy Mławy

Magdalena Grzywacz: - Dobiegł końca 
pierwszy rok Pana czwartej kadencji. 
Czym różni się ona od poprzednich?
Burmistrz Sławomir Kowalewski: - To 

nieprawdopodobne, że minął już rok! 
Tempo pracy jest ogromne. Wyzwań 
jest bardzo dużo, dużo także zrealizo-
wanych zadań, pomysłów, wniosków 
mieszkańców. Jestem przekonany, 
że wszyscy zauważają inwestycje i  re-
monty, które są realizowane w naszym 
mieście, zarówno ze środków własnych, 
jak i tych zewnętrznych. Otrzymujemy 
dofinansowanie ze środków unijnych 
i środków rządowych – jesteśmy w tym 
skuteczni, dlatego też przedsięwzięć, 
o  które wnioskują mieszkańcy, jest 
coraz więcej. Pracując przy realizacji 
zadań, pracujemy także nad planem 
na kolejne lata. Pamiętamy jednak,  
że plan podlega zmianom, pojawiają 
się nowe uwarunkowania, zagrożenia,  
ale bywa, że także nowe możliwości. Je-
steśmy elastyczni i wszystko projektuje-
my w taki sposób, aby mieszkańcom żyło 
się lepiej w naszym mieście. Ci, którzy 
przyjeżdżają do Mławy, zauważają, że 
tu jest fajnie, że jest dynamika i sym-
patyczna atmosfera. Niektórzy nawet 
zazdroszczą nam tego. Wiem, że na do-
bry wizerunek miasta pracują wszyscy 
mieszkańcy i wszystkim dziękuję.

- Panie Burmistrzu, jakie działania, 
jakie zdarzenia 2019 roku sprawiają, 
że myśląc o nich, czuje Pan wciąż zado-
wolenie, jest Pan z nich dumny?
- Mam wiele powodów do zadowo-

lenia. To, o  czym warto pamiętać, to 
fakt, że od stycznia 2019 roku Mławska 
Komunikacja Miejska jest obsługiwa-
na przez spółkę miejską –  Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.  
Ten pomysł zrodził się w naszych gło-
wach z  chwilą, gdy firma MOBILIS 
skończyła swoją działalność i to zapewni-
ło sprawne funkcjonowanie transportu 
publicznego. W tym roku minęło 5 lat 
funkcjonowania MKM-ki, z czego bar-
dzo się cieszymy. 

Kolejny powód do dumy, to  oczysz-
czalnia ścieków wybudowana w formu-
le Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
Tego nam zazdroszczą samorządy w całej 
Polsce. Jesteśmy pod tym względem je-
dyni. Inni chcą nas naśladować i życzę 
im powodzenia w tym zakresie. Uczest-
niczyłem w tym roku w 8 konferencjach. 
Byłem zaproszony przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, przez różne sto-
warzyszenia, organizacje i samorządy, po 
to, żeby mówić o sytuacji, którą sfinali-
zowaliśmy 2 lipca tego roku w Mławie.  
Przy tej okazji dziękuję radnym po-
przedniej kadencji, radnym, którzy wy-
kazali się odwagą, determinacją i wyra-
zi zgodę, aby burmistrz mógł wyłonić 
partnera prywatnego. Byli świadomi, 
że to najlepsze rozwiązanie. Dzięki ta-
kiej decyzji nowa oczyszczalnia o war-
tości ponad 50 mln zł mogła powstać 
w  Mławie bez udziału środków włas-
nych. Mamy to!

Poza tym realizujemy drogi, budujemy 
dworzec zintegrowany – jest to zadanie 
wieloletnie, które wraz z centrum han-
dlowym zostanie dokończone w przy-

szłym roku. Jako miasto wspieramy 
także bardzo potrzebne budownictwo 
jedno- i  wielorodzinne realizowane  
przez mieszkańców Mławy. 

Cieszę się, że kolejny rok funkcjonują 
„nasze” duże przedsiębiorstwa, ale także 
średnie, małe oraz mikro firmy rodzin-
ne. Świadczą one różne usługi, produ-
kują ważne, potrzebne rzeczy, które 
znajdują swoich nabywców. 

W  naszym mieście przybywa ludzi.  
To jest bardzo ważna i dobra informacja. 
Obserwujemy, że różne gminy, miasta 
wyludniają się, ale Mławian przybywa. 
Zjawisko to świadczy o  atrakcyjności 
miejsca, o tym, że jest tu praca i  tętni 
życie. Przybywa również dzieci, a moim 
zdaniem to one są naszym najlepszym 
powodem do dumy i największym skar-
bem.

- A czy w mijającym roku odnotował 
pan jakąś porażkę?
- Gdyby się głębiej zastanowić,  

na pewno jakieś były, ale nie spektaku-
larne. Irytuje mnie, gdy coś się opóźnia. 
Opóźnienia w  inwestycjach odbieram 
trochę jako porażkę. Często są to sytu-
acje niezależne ode mnie i moich decy-
zji. Mamy do czynienia z obiektywnymi 
przyczynami, które spowalniają realiza-
cje, np. czas przygotowania dokumenta-
cji, trudności z wyłonieniem wykonaw-
cy, czy też problemy z  zakończeniem 
projektów w terminie. Zawsze chciał-

bym realizować wszystko jeszcze szyb-
ciej i w większym zakresie. Dlaczego?  
Bo oczekiwania mieszkańców są bardzo 
duże i trzeba działać szybko, choć wiem, 
że wszystkiego nie zrealizujemy.

Sen z powiek samorządowców spędza 
gospodarka odpadami. Po zmianie wo-
jewódzkiego Planu Gospodarki Odpa-
dami, odpady komunalne nie mogą już 
trafiać na pobliskie składowisko. Dlatego 
nasze odpady są wywożone w miejsca 
oddalone od Mławy, co generuje dodat-
kowe koszty transportu. W całej Polsce 
rosną opłaty pobierane na składowi-
skach odpadów, w tym opłata za gospo-
darcze korzystanie ze środowiska (opłata 
marszałkowska). Wszystko to przekłada 
się na wzrost opłat dla mieszkańców. Nie 
jest to problem lokalny. Obserwujemy 
to, co dzieje się w Polsce i u nas w powie-
cie. Tendencja jest rosnąca.

- Przed nami nowy rok i nowe wy-
zwania. Jaki będzie? Czego możemy 
się spodziewać?
- To będzie trudny rok. Przygotowa-

liśmy projekt budżetu, który aktualnie 
jest analizowany przez Radnych Mia-
sta Mława. Będę prosił, aby 17 grudnia 
został przyjęty do realizacji na kolejny 
rok. Wydatki z budżetu będą ponosić 
Burmistrz Miasta Mława, dyrektorzy 
mławskich jednostek oraz naczelnicy 
wydziałów. Zawsze przygotowujemy 
budżet gospodarnie –  bardzo rozsąd-

nie, odpowiedzialnie i – co bardzo ważne 
– realnie.  

Widzimy trudności w  perspektywie 
roku 2020 i lat kolejnych, rosnące – nie-
stety – wydatki bieżące, które powodu-
ją nasze obawy. W całym kraju są one 
spowodowane podwyżkami i wzrostem 
różnych kosztów. W związku z tym ma-
leje nam kwota nadwyżki operacyjnej, 
ale wciąż chcemy realizować ważne  
dla mieszkańców inwestycje.

- Można więc powiedzieć, że mimo 
obiektywnych, ogólnopolskich 
trudności samorządów, nasze miasto 
stawia na rozwój. Co chciałby pan 
zrealizować w 2020 roku?
Otrzymaliśmy dofinansowania na 

dwie drogi, Mariacką i Wysoką, wraz 
z przyległymi ulicami; na infrastrukturę 
sportową na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz przy Szkole 
Podstawowej nr 7; oraz na kontynu-
ację budowy kolektorów sanitarnych  
na terenie aglomeracji Miasta Mława. 
To bardzo ważne zadania. Dofinanso-
wania wynoszą od 50 do 80 procent, 
reszta to wkład własny miasta. Przetar-
gi w części już rozstrzygnęliśmy, część 
czeka na ogłoszenie.

Na liście naszych marzeń i  priory-
tetów są także: drugi etap budowy 
Alei Świętego Wojciecha, czyli połą-
czenia ulic Sienkiewicza i  Płockiej, 
oraz budowa żłobka przy Zespole 

Placówek Oświatowych nr 2. Żłobek 
na 75 miejsc ma powstać w  prężnie 
rozwijającej się dzielnicy miasta – na 
Wólce. Złożyliśmy wnioski o  dofi-
nansowanie naszych projektów. Oba 
już są po wstępnej ocenie, czekamy 
na kolejne rozstrzygnięcia, licząc,  
że otrzymamy na ich realizację pie-
niądze. Mławie zarówno pierwsza jak 
i druga inwestycja są bardzo potrzeb-
ne. Uznaliśmy, że skoro mamy możli-
wość uzyskania środków finansowych,  
to będziemy się o nie ubiegać. Bez udzia-
łu funduszy zewnętrznych żadna z tych 
inwestycji nie byłaby możliwa do rea-
lizacji.

Pamiętamy też o modernizacji dróg  
na terenie miasta, szczególnie tam,  
gdzie zostały ułożone kolektory sanitar-
ne, a mieszkańcy podłączyli swoje domy 
do sieci. Te drogi są obecnie projekto-
wane i planowane w kolejnych latach  
do realizacji. 

- Aleja świętego Wojciecha – w do-
tychczasowym kształcie – została 
zrealizowana przy udziale środków 
z Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych. Liderem „naszego” RIT-u jest 
Ciechanów. Jak układają się Pana 
relacje z prezydentem tego miasta?
- Nasze relacje układają się poprawnie, 

nawet dobrze. Każdy z nas reprezentuje 
interesy swojego miasta i interesy swo-
ich mieszkańców. Jestem przekonany,  
że rozmawiając, mamy szansę na poro-
zumienie. Sensacje, które ostatnio obie-
gły nasze miasta i dotarły do społeczeń-
stwa, są wyolbrzymione. Wciąż jesteśmy 
na etapie negocjacji, ale prowadzimy 
dialog – i to jest najważniejsze. Przed-
stawiłem stanowisko Mławy w sposób 
zdecydowany i być może to przyczyniło 
się do rozpoczęcia konstruktywnych 
rozmów. Liczę, że także nasze miasto 
będzie mogło wnioskować o zgłoszenie 
inwestycji do RIT-u. To dobrze rokuje. 

- Na zakończenie – Panie Burmistrzu, 
czego my – Mławianie możemy sobie 
życzyć? Czego Pan chciałaby życzyć 
mieszkańcom na nadchodzące Święta 
i nowy, 2020 rok?
- Z okazji jubileuszu 10-lecia współ-

pracy byliśmy ostatnio we włoskim 
miasteczku Moscufo na święcie gór-
skich zespołów dudziarzy. Goszczony  
przez burmistrza tego miasta, Claudia 
De Collibusa, zobaczyłem na ścianie 
w jego domu fotografię Ojca Pio. Zapyta-
łem, czy Moscufo leży daleko od miejsca, 
gdzie żył i działał ten Święty. W ten spo-
sób rozpoczęliśmy rozmowę na temat 
historii wspomnianej fotografii. Oka-
zało się, że należała ona do nieżyjącej 
już Mamy Claudia. Zdjęcie błogosławił 
papież Benedykt i dla rodziny burmi-
strza Moscufo stanowi ono dużą war-
tość. Mimo moich protestów Claudio 
– człowiek niezwykle szczodry i otwarty 
– zdjął fotografię ze ściany i przekazał 
mi ją dla mieszkańców Mławy z  cie-
kawą dedykacją: „Niech ręka Ojca Pio  
ma w swej opiece mieszkańców Mławy, 
tak, jak czuwa nad naszym miastem”. 
I tego możemy sobie życzyć.

Ponadto – nie będę oryginalny – ży-
czę Państwu zdrowia, spokoju, radości  
oraz wszelkiej pomyślności. Bardzo waż-
na jest pomyślność w rodzinie i sukcesy 
zawodowe –  tego z  całego serca życzę 
wszystkim mieszkańcom Mławy. 

- Dziękuję za rozmowę.
 Magdalena Grzywacz

Wywiad z Burmistrzem 
Miasta Mława 
Sławomirem 
Kowalewskim

Sławomir Kowalewski prezentuje fotografię Świętego Ojca Pio

„Niech ręka Ojca Pio ma w swej 
opiece mieszkańców Mławy, tak, jak 
czuwa nad naszym miastem” napisał 
Claudio De Collibus w dedykacji dla 
mieszkańców Mławy

Na liście naszych marzeń i priorytetów jest także budowa drugiego etapu Alei Świętego Wojciecha – mówi burmistrz 
Sławomir Kowalewski
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Rok 2019 rozpoczęliśmy kon-
certowo – tradycyjnym Kon-
certem Noworocznym w hali 

widowiskowo-sportowej I  Liceum 
Ogólnokształcącego. Występujący 
artyści – Anna Fabrello, Robert Szprę-
giel, Paweł Stawiński, Aleksandra Wi-
wała i Klasyczny Kwintet Dęty Favori 
– przyciągnęli do „Ogólniaka” ponad 

1000 osób. Tak dobrze rozpoczęty rok 
– 590. w historii miasta – musiał upły-
nąć pod znakiem wielkich wydarzeń 
kulturalnych i świętowania z pompą. 
Tak też się stało. W lutym nagrodzi-
liśmy naszych najlepszych reprezen-
tantów podczas XVII Gali Sportu; 
w  kwietniu obchodziliśmy „imieni-
ny” patrona miasta – św. Wojciecha  

– oraz gratulowaliśmy ks. dr. Kazimie-
rzowi Ziółkowskiemu tytułu Mławia-
nina Roku 2018; w maju odwiedza-
liśmy placówki kulturalne oraz – po 
raz drugi w historii – mławski ratusz 
podczas Nocy Muzeów; natomiast 
w lipcu bawiliśmy się na Dniach Mła-
wy i Summer City Festivalu, podczas 
którego wystąpili Adam Rudnicki, 
Miasto Wewnętrzne, Mezo, Smo-
lasty, Kamil Bednarek oraz – w spe-
cjalnym bloku tematycznym „Planeta 
Disco” – Weekend, Jorgus, Respect, 
Sensation i  David Tavaré. W  czasie 
Dni Mławy podziwialiśmy także 
piękne samochody tuningowane wy-
stawione na zlocie aut THE EVENT 
Mławski Festival 2019, przedstawie-
nie o początkach miasta wystawione 
w miejskim parku i zapierający dech 
w piersiach teatr ognia. Zainteresowa-
ni brali także udział w Jarmarku Woj-
ciechowym i konkursie plastycznym 
„Mława – moje miasto”. 

W związku z obchodami 590. rocz-
nicy nadania Mławie praw miejskich, 
wyjątkowy wymiar miały również 
uroczystości z  okazji świąt narodo-
wych 3 maja i  11 listopada. Powód 
do świętowania ma także w tym roku 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, ob-
chodzące 90. rocznicę powstania. 
Z tej okazji w placówce w 2019 r. ob-
rodziło w nowe wystawy i wydarzenia 
(obecnie w  sali wystaw czasowych 
możemy podziwiać wyjątkową eks-
pozycję szopek krakowskich), ale nie 
zabrakło także tych, które zdążyły się 
już wpisać w kalendarz stałych imprez 
organizowanych przez instytucję, ta-
kich jak Piano Day (marzec) i Dzień 
Wolnej Sztuki (kwiecień). Wielkim 
sukcesem okazały się pierwsza edycja 
Victor Young Jazz Festivalu Mława, 
podczas której w październiku w kinie 
Kosmos wystąpiły ze swoimi zespo-
łami takie gwiazdy jak Zbigniew Na-
mysłowski i Kuba Stankiewicz, oraz 

towarzyszący jej konkurs plastyczny 
dla dzieci „Malowanie muzyką”.

O tym, że mławianie cenią sobie ak-
tywny wypoczynek, świadczyła duża 
jak co roku frekwencja podczas letnich 
koncertów i potańcówek w parku miej-
skim oraz na wydarzeniach sportowych, 
zwłaszcza Mława Biega i Święcie Ro-
werów (czerwiec) oraz Biegu Niepod-
ległości (listopad). Tego lata ruszyliśmy 
także z nową akcją promującą czytel-
nictwo –  pod hasłem „Poczytajmy, 
posłuchajmy” w  parku odbywały się 
spotkania, podczas których wolonta-
riusze czytali przybyłym do miejskiego 
ogrodu miłośnikom literatury fragmen-
ty książek. W przygotowaniu akcji Mia-
sto Mława wsparły Miejska Biblioteka 
Publiczna i bank BNP Paribas.

W tym roku samorząd miejski  
oraz mławianie jak zwykle łączyli 
przyjemne z  pożytecznym. Mijające 
dwanaście miesięcy upłynęło pod 
znakiem wielkich inwestycji i dużych 

To był wyjątkowy rok – 590. w historii naszego 
miasta! Mijające dwanaście miesięcy przeżyliśmy, 
świętując okrągłą rocznicę nadania Mławie praw 
miejskich, rozpoczynając nowe ważne dla grodu 
inwestycje, biorąc udział w mnóstwie wydarzeń 
kulturalnych i sportowych oraz odnawiając relacje 
z europejskimi miastami partnerskimi. Zachęcamy 
do obejrzenia naszej fotorelacji – przeżyjmy to 
jeszcze raz!

• 2019. Ważne inwestycje i wielkie świętowanie

Styczeń. Koncert Noworoczny

Kwiecień. Przed Wielkanocą park ozdobiły barwne pisanki

Maj. Druga edycja Nocy Muzeów w mławskim 
ratuszubarwne pisanki Czerwiec. Mławskie Święto Rowerów Lipiec. Otwarcie nowej oczyszczalni ścieków

Lipiec. Spektakl o początkach miasta w ramach 
Dni Mławy

Luty. XVII Gala Sportu

Kwiecień. Uroczystość Mławianin Roku 2018

Marzec. Piano Day w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

Kwiecień. Szczęśliwi beneficjenci dofinansowania na wymianę pieca
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pozyskanych przez ratusz dofinanso-
wań. W lipcu oddano do użytku nową 
oczyszczalnię ścieków wybudowaną 
w  formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego, której całkowity koszt 
–  47 milionów zł netto –  został po-
niesiony przez firmę SUEZ (partnera 
prywatnego inwestycji) przy wsparciu 
pożyczki otrzymanej z  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Nieco wcześniej 
ruszyły prace terenowe przy budowie 
dworca zintegrowanego, który powi-
nien być gotowy jeszcze w 2020 roku. 
W ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych miasto otrzymało prawie  
6,5 miliona zł dofinansowania  
na gruntowną przebudowę ulic 
Mariackiej, Ordona, Świętej Anny, 
Wysokiej, Witwickiego i Łojewskie-
go. Zmieni się także baza sportowa  
–  na przebudowę stadionu i  infra-
struktury przy Szkole Podstawowej 
nr 7 Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało miastu dokładnie 4 milio-
ny 772 tysiące 300 zł dofinansowania. 
We wrześniu odebrano technicznie 
trzeci z pięciu budynków socjalnych 
przy ul. Komunalnej (klucze do lo-
kali burmistrz Sławomir Kowalewski 
wręczył mieszkańcom w listopadzie). 
Z ważnej inwestycji – profesjonalnego 
studia nagrań – cieszy się od niedaw-
na Miejski Dom Kultury. Przygoto-
wujemy się też do otwarcia Dziennego 
Domu Seniora, który powinien zacząć 
funkcjonować na początku przyszłe-
go roku.

Dbamy o  czystość środowiska. 
W  tym roku już po raz trzeci do-
finansowywaliśmy mieszkańcom 
wymianę pieców węglowych  
na ekologiczne źródła ciepła – od 2017 
r. taką pomoc otrzymało już ponad 
200 mławian. Zakład Wodociągów, 
Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków 
„Wod-Kan” zatrudnił u siebie… mał-

że! Te piękne i pożyteczne stworzenia 
dbają o czystość wody, która trafia do 
naszych kranów, w stacji uzdatniania  
przy ul. Padlewskiego. Tego roku dzię-
ki wsparciu Miasta Mława zostało 
także usuniętych 101 ton wyrobów 
zawierających azbest.

W 2019 r. miasto zainaugurowało 
bezpłatne szkolenia dla mieszkańców 
– kursy obsługi komputera i bezpiecz-
nego korzystania z internetu (w ramach 
projektu „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego”) oraz lekcje języ-
ka polskiego dla cudzoziemców (w ra-
mach kampanii społecznej „Zamieszkaj 
w Mławie”). Świętowaliśmy też piąte 
„urodziny” Mławskiej Komunikacji 
Miejskiej, której pierwszy autobus 
wyjechał w trasę 10 października 2014 
r. A  skoro już o  świętowaniu mowa 
–  w  okresach oczekiwania na te naj-
większe, Wielkanoc i Boże Narodzenie, 
miasto ozdobiły odpowiednio: wielkie 
barwne pisanki pomalowane przez ucz-
niów mławskich szkół oraz efektowne 
iluminacje świetlne w parku i na słupach 
lamp wzdłuż kilku najważniejszych ulic.

Odnowiliśmy relacje z dotychczaso-
wymi miastami partnerskimi Mławy 
–  macedońską Krivą Palanką, wło-
skim Moscufo i  litewskim Raseiniai 
– oraz podpisaliśmy umowę partner-
ską z nowym: niemieckim Viernheim. 
Przedstawiciele wszystkich czterech 
gościli w Mławie podczas sierpniowych 
obchodów 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i Bitwy pod Mławą, 
kiedy to wraz z burmistrzem Mławy 
Sławomirem Kowalewskim podpisa-
li międzynarodowy Manifest Pokoju. 
Delegacje z Mławy również wizytowały 
w tym roku każde z tych miast.

To był ważny i dobry rok dla nasze-
go miasta. Jaki będzie kolejny? Mamy 
nadzieję, że jeszcze lepszy!

Krzysztof Napierski 

Lipiec. Zlot samochodów tuningowanych podczas Dni Mławy

Sierpień. Rekonstrukcja nalotu bombowego na Mławę

 

Październik. Victor Young Jazz Festival Mława ‘19

Grudzień. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… dwo-
rzec zintegrowany!

 Listopad. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Grudzień. Dzienny Dom Seniora gotowy, wkrótce nabór 
uczestników zajęć

Lipiec. Smolasty – jedna z gwiazd Summer City Festivalu  Sierpień. Spotkanie z cyklu „Poczytajmy – posłuchajmy”

Sierpień. Podpisanie międzynarodowego Manifestu Pokoju Wrzesień. Koncert Kapeli z Targówka w miejskim parku
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•  Parkowanie wciąż 
problematyczne

•  Płyta „Po Śladach” wśród najlepszych 
albumów 2019 roku na świecie 

•  Nowa twarz  
„Zamieszkaj w Mławie”

•  Będzie nowa droga  
do Kauflandu

Płyta „Po śladach” zespołu Janusz 
Prusinowski Kompania (jego lider 
– mławianin – jest jedną z twarzy 
kampanii „Zamieszkaj w Mła-
wie”) zajęła 15. miejsce wśród 
stu najlepszych albumów listy 
Transglobal World Music Chart. 
Zestawienie tworzą krytycy mu-
zyczni z całego świata, głosując na 
te spośród nowych wydawnictw 
fonograficznych, które zrobiły 
na nich największe wrażenie. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! IP

Miasto Mława rusza z nową edycją 
kampanii społecznej „Zamieszkaj 
w Mławie”. Jednym z wspierających 
ją artystów jest Rafał Sielawa, znany 
jako RX – światowej sławy produ-
cent muzyczny i kompozytor muzyki 
filmowej, laureat jednej platynowej 
i dziesięciu złotych płyt. Tej jesieni 
w kinach możemy zobaczyć film  
ze ścieżką dźwiękową, której jest 
autorem – „Proceder”.

RX (RX Produkcja) jest pro-
ducentem muzycznym, kom-
pozytorem muzyki filmowej 

Global Studio oraz DJ’em, reprezen-
tującym szeregi RPS Enterteyment 
–  wytwórni legendy polskiego rapu 
Rycha Peji. Jako producent i DJ de-
biutował w głównym nurcie w 2003 
roku, wynaleziony jako muzyczny 
talent przez rapera Tede, współpra-
cuje z absolutną czołówką muzyczną 
polskich raperów. Jest laureatem 
10 złotych oraz 1 platynowej płyty  
oraz autorem całej ścieżki dźwięko-
wej do największego hitu filmowego 
jesieni w  Polsce –  filmu „Proceder”, 
wielokrotnie nominowanego do pre-

stiżowych nagród takich jak Złote 
Lwy (Festiwal Filmów Fabularnych 
w  Gdyni), TOFIFEST w  Toruniu  
czy Warszawskiego Festiwalu Filmo-
wego (jednego z 15 festiwali kategorii 
A obok Cannes, Tokio, Moskwy etc. 
liczących się do Oscarów).

RX regularnie uczestniczy w  kon-
certach, trasach koncertowych rape-
rów, wydarzeniach charytatywnych, 
największych festiwalach hip-ho-
powych, jak również wydarzeniach 
specjalnych, jak na przykład Festi-
wal Niepodległa na Krakowskim 
Przedmieściu z  okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 2019, gala 
rozdania nagród MTV (wystąpił tam 
u boku Donatana i Cleo) czy Przysta-
nek Woodstock 2017 u boku orkiestry 
symfonicznej PawBeats’a.

Przypomnijmy, że nasze miasto 
w  ramach kampanii „Zamieszkaj 
w  Mławie” promują w  Polsce i  na 
świecie także tacy artyści jak akor-
deonistka Inga Piwowarska, muzycy 
i kompozytorzy Janusz Prusinowski, 
Kuba Stankiewicz i  Miro Kępiński  
oraz wokalistka i  instrumentalistka 
Małgorzata Megitza Babiarz. IP

Ruszyły prace przy budowie drugiej 
drogi dojazdowej do sklepu Kaufland 
i sąsiadujących z nim obiektów han-
dlowych przy al. Piłsudskiego w Mła-
wie. Nowy trakt, o który zabiegali 
mieszkańcy, rozładuje potężne korki, 
jakie często tworzą się na jedynej 
obecnie drodze dojazdowej do skle-
pów. Uliczka będzie się łączyć z drogą 
wojewódzką w okolicy centrum han-
dlowego Stop Shop. Inwestycja jest 
efektem trwających od kilku lat starań 
burmistrza Sławomira Kowalewskie-
go i prywatnych przedsiębiorców, 
którzy realizują budowę. IP

O zatrzymywaniu samochodu 
na chodniku mówi artykuł 
47. Prawa o  ruchu drogo-

wym. Jak w  nim czytamy, „dopusz-
cza się zatrzymanie lub postój na 
chodniku kołami jednego boku lub 
przedniej osi pojazdu samochodowe-
go o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 2,5 t, pod warun-
kiem że: 1) na danym odcinku jezdni 
nie obowiązuje zakaz zatrzymania  
lub postoju; 2) szerokość chodnika 
pozostawionego dla pieszych jest 
taka, że nie utrudni im ruchu i  jest  
nie mniejsza niż 1,5 m; 3) pojazd 
umieszczony przednią osią na chod-
niku nie tamuje ruchu pojazdów  
na jezdni”. Jeśli chodnik jest wy-
starczająco szeroki, kierowcy wolno 
jeszcze więcej: „Dopuszcza się, przy 
zachowaniu warunków określo-
nych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub 
postój na chodniku przy krawędzi 
jezdni całego samochodu osobowe-
go, motocykla, motoroweru, roweru 

lub wózka rowerowego. Inny pojazd 
o  dopuszczalnej masie całkowitej  
nieprzekraczającej 2,5 t może być 
w całości umieszczony na chodniku 
tylko w  miejscu wyznaczonym od-
powiednimi znakami drogowymi” 
– mówi Prawo o ruchu drogowym.

Ze zwyczajnej niewiedzy może wy-
nikać często obserwowane parkowa-
nie pojazdów poza miejscami wyzna-
czonymi w  strefach zamieszkania,  
co – w myśl kodeksu drogowego – rów-
nież jest wykroczeniem. Oczywistym 
natomiast wydaje się konieczność 
przestrzegania znaków B-35 – zakaz 
postoju (unieruchomienie pojazdu 
na czas dłuższy niż 1 minuta) i B-36 
– zakaz zatrzymywania się. Kierow-
cy powinni także pamiętać o zakazie 
parkowania w odległości mniejszej niż  
10 metrów od skrzyżowania 
–  w  przeciwnym razie ich po-
jazd będzie ograniczał widocz-
ność innych uczestników ru-

chu. Nie można także parkować  
na terenach zielonych, gdyż niszczy 
się wówczas roślinność.

O parkowanie z  wyobraźnią proszą 
kierowców strażnicy miejscy i  bur-
mistrz Sławomir Kowalewski (ostatnio 
podczas listopadowej sesji rady mia-
sta). Apel w tej sprawie opublikowała  
6 grudnia br. Komenda Powiatowa 
Policji w Mławie. „Przepisy ruchu dro-
gowego to nie „wymysł” tylko sposób 
zapewnienia bezpieczeństwa. Nie je-
steśmy na drodze sami, pamiętajmy 
o innych kierowcach i pieszych. W ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy, mieszkańcy 
korzystający z aplikacji Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłosili 31 
przypadków nieprawidłowego parkowa-
nia na terenie miasta i powiatu mław-
skiego. Mławska drogówka zapowiada 
bezwzględne mandaty dla kierowców, 
którzy lekceważą przepisy dotyczące 
parkowania” – czytamy na stronie in-
ternetowej KPP. KN

Na terenie Mławy 
dużym problemem 
jest niezgodne 
z przepisami ruchu 
drogowego parkowanie 
samochodów. 
Strażnicy miejski 
i policjanci wielokrotnie 
spotykają podczas 
swoich patroli pojazdy 
stojące w miejscach 
niedozwolonych 
– w tym poza obszarami 
wyznaczonymi do tego 
w strefach zamieszkania 
i na wąskich chodnikach. 
Takie praktyki powodują 
utrudnienia dla innych 
uczestników ruchu 
i mogą skutkować 
mandatem.

Auto uniemożliwiające przejście pieszym

Samochód parkujący na ścieżce rowerowej
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Rafał RX Sielawa promuje Mławę w kraju i za granicą
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• Witajcie w Mławie!

•  Pomagajmy bezdomnym 
– reagujmy!

• Uczymy się polskiego

Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski zainaugurował kampanię 
promocyjną skierowaną  
do najmłodszych mieszkańców Mławy 
i ich rodziców. Każdy nowo narodzony 
mławianin otrzyma zestaw upomin-
ków od burmistrza.

W ramach kampanii „Witaj 
w Mławie!” rodzice, którzy 
od stycznia 2020 r. będą 

rejestrowali w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Mławie narodziny swoich po-
ciech, otrzymają w prezencie oryginal-
ne, kolorowe osłonki przeciwsłoneczne 
na szybę samochodu z wesołą grafiką 
i nazwą kampanii (patrz: zdjęcie po-
wyżej). Do każdej osłonki będzie do-
łączony list z gratulacjami i życzeniami 

od burmistrza oraz zestaw materiałów 
promocyjnych ufundowanych przez 
Miasto Mława. Pakiety upominków 
będą wręczane rodzicom do wyczer-
pania dostępnych zapasów.

- Cieszymy się, że mieszkańcy Mła-
wy decydują się na powiększanie ro-
dzin oraz że tak wiele nowych osób 
decyduje się zamieszkać w  naszym 
mieście i  związać z  nim przyszłość 
swoich dzieci. Dzieci są dla nas naj-
ważniejsze –  to nasza przyszłość. 
Dla każdego z przychodzących tutaj 
na świat maluszków i jego rodziców 
przygotowaliśmy pakiety powitalne 
– mówi burmistrz Sławomir Kowa-
lewski i zaprasza po odbiór upomin-
ków do pałacu ślubów w  miejskim 
parku. KN

Jak co roku w sezonie zimowym, 
Miasto Mława intensyfikuje działania 
mające na celu pomoc osobom bez-
domnym, zagrożonym bezdomnością, 
starszym i ubogim. Mieszkańców, któ-
rzy mają informacje o takich osobach, 
prosimy o kontakt. W ostatnich dniach 
do ośrodka dla bezdomnych odwieź-
liśmy dwie osoby, które wyraziły na 
to zgodę.

Aby bezdomnemu można 
było pomóc, odwożąc go do 
ośrodka, musi on wyrazić na 

to zgodę. Wielu jednak na to się nie 
decyduje i zimą możemy spotkać ich 
na ulicach i w okolicach pustostanów. 
W okresie niskich temperatur koczu-
jącym na terenie miasta bezdomnym 
grozi wychłodzenie, a w konsekwencji 
nawet śmierć. Nie bądźmy obojętni 
i reagujmy – przekazujmy odpowied-
nim służbom informacje o napotka-
nych bezdomnych, a  także znanych 
nam osobach zagrożonych bezdom-
nością, starszych i ubogich.

W dni robocze w godz. 8:00-16:00 
można się kontaktować w tej sprawie 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Mławie (ul. Narutowicza 6, 
tel.: 23 654 35 60 lub 23 654 27 69), 
natomiast w godz. 16:00 i 22:00 – ze 
Strażą Miejską w Mławie (ul. Padlew-
skiego 13, tel.: 23 654 64 34). W nocy 
(22:00-7:00) oraz w soboty, niedziele 
i święta kontaktować się można z Ko-
mendą Powiatową Policji w Mławie 
(ul. Sienkiewicza 2, 23 654 72 00).

Osoby bezdomne mogą znaleźć 
schronienie w Schronisku dla Osób 

Bezdomnych w  Miączynie Dużym 
w gminie Szreńsk (budynek nr 26), 
prowadzonym przez Stowarzysze-
nie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT”. 
Przyjęcia są dokonywane przez całą 
dobę. W tej sprawie można telefono-
wać pod 518 659 177 lub 513 716 095.

 KN, MOPS

• Mława jest kobietą

Rozpoczęliśmy już zajęcia z języka pol-
skiego dla obcokrajowców organizo-
wane w ramach kampanii społecznej 
„Zamieszkaj w Mławie”. Lekcje pro-
wadzą wolontariusze, którzy podpisali 
umowy z Burmistrzem Miasta Mława.

Grupy studentów dobrane  
pod kątem stopnia znajomo-
ści języka polskiego spotyka-

ją się raz w tygodniu na dwugodzin-
nych lekcjach w siedzibach jednostek 
Miasta Mława – Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej. Podczas zajęć 
rozwijają swoje kompetencje języ-
kowe w zakresie mówienia, pisania, 
rozumienia i czytania. Opracowany 
przez dydaktyków języka polskiego 
program nauczania przewiduje lek-
cje, dzięki którym uczestnicy opanują 
umiejętności w zakresie prawidłowe-
go rozróżniania i  wymawiania gło-
sek, posługiwania się słownictwem 
z określonych kręgów tematycznych, 
rozpoznawania i stosowania w prak-
tyce form i struktur gramatycznych, 
rozumienia popularnych frazeologi-
zmów, znajomości zasad ortografii 
i  interpunkcji, mówienia w  sposób 
zrozumiały w  codziennych sytua-
cjach, poprawnego stosowania for-
muł grzecznościowych, opisywania 
i porównywania osób, przedmiotów, 
miejsc i  sytuacji, budowania dłuż-
szych wielozdaniowych spójnych 
wypowiedzi, przedstawiania i  uza-
sadniania własnych opinii na dany 
temat, określania tematu i  intencji 

wypowiedzi, rozumienia tekstów 
pisanych i mówionych, odnajdowa-
nia w tekście potrzebnych informacji  
oraz tworzenia spójnych i zrozumia-
łych tekstów użytkowych. Zajęcia 
mają także na celu przekazanie stu-
dentom ogólnej wiedzy na temat 
Polski i Mławy – ich historii, tradycji 

i zwyczajów oraz zachęcenie do uczest-
nictwa w życiu kulturalnym miasta.

Lekcje języka polskiego są prowa-
dzone do lutego 2020 r., aczkolwiek 
– jeśli studenci i wolontariusze wyra-
żą wolę ich kontynuowania – będzie 
możliwość wydłużenia tego terminu 
do czerwca 2020 r.  KN

Każde nowo narodzone dziecko i jego rodzice otrzymają w prezencie 
taką osłonkę na szybę auta

Strażnicy miejscy regularnie patrolują 
newralgiczne miejsca
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Jedna z pierwszych lekcji w ramach kampanii „Zamieszkaj w Mławie”
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Wśród wspomnianych 
29  843 mieszkańców, 
14 091 to mężczyźni, na-

tomiast 15  752 –  kobiety (różnica 
ponad półtora tysiąca osób). Od 1 
stycznia do 9 grudnia br. odnotowa-

liśmy w  Mławie 288 urodzeń i  318 
zgonów. Na koniec 2018 roku Mła-
wę zamieszkiwało 29  825 osób za-
meldowanych na stałe, w tym 14 083 
mężczyzn i  15  742 kobiety (stan  
na 31 grudnia). W  ciągu całego 
minionego roku na świat przyszło  
337 małych mieszkańców Mławy, 
natomiast zmarło 325 mławian.

Jak pokazują statystyki, liczba 
osób, które chcą związać swoją 
przyszłość z naszym miastem, roś-
nie. Mława to dobre miejsce do ży-

cia, zachęcające m.in. bogatą ofertą 
mieszkaniową i szerokimi perspek-
tywami pracy, niskimi podatkami, 
bezpłatnymi przedszkolami, pręż-
nie działającymi placówkami kul-
turalnymi i sportowymi. W 2020 r. 
ruszy kampania Burmistrza Miasta 
Mława „Witaj w Mławie!”, w ramach 
której każdy nowo narodzony mła-
wianin i  jego rodzice otrzymają 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego po-
witalny zestaw upominków (patrz: 
osobny tekst). KN

W Mławie zameldowanych na stałe jest o ponad półtora tysiąca więcej 
kobiet, niż mężczyzn
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W Mławie przybywa 
mieszkańców. 9 grudnia 
br. zameldowanych 
na pobyt stały było 
nas 29 843 – o 18 
osób więcej, niż 31 
grudnia 2018 roku. 
Zameldowanych  
na pobyt czasowy 
jest obecnie 3888 
osób (ostatniego dnia 
zeszłego roku liczba  
ta wynosiła 1493).  
Po raz kolejny okazuje 
się też, że – jak mogłaby 
wskazywać na to 
sama nazwa miasta 
– Mława jest kobietą. 
Przedstawicielek płci 
pięknej mieszka tutaj 
znacznie więcej  
niż mężczyzn.

Policja: 997 lub 112 
Straż pożarna: 998
Straż miejska: 986
Pogotowie: 999
Bezpłatna, całodobowa 
linia telefoniczna o pomocy 
dla osób bezdomnych: 987
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Biuletyn przygotowany przez Urząd Miasta Mława.
Teksty i redakcja: Magdalena Grzywacz, Krzysztof Napierski, 

Mateusz Przybyszewski, Przemysław Więckiewicz. 

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

•  Szopki krakowskie  
w mławskim muzeum

Szopka krakowska to jedyna 
w swoim rodzaju opowieść o cu-
dzie Bożego Narodzenia, w któ-

rej jak w soczewce skupiają się typowe  
dla Krakowa tradycje, legendy, postacie 
i współczesne im problemy. Kokietują-
ca wzrok estetyka szopki, żywotność 
narracji i przede wszystkim jej kontekst 
społeczny zadecydowały, że w ubiegłym 
roku szopkarstwo krakowskie stało się 
pierwszym polskim wpisem na Liście re-
prezentatywnej niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie pełni wyjątkową rolę 
w kontekście szopkarstwa ze względu  
na znajdującą się tam najstarszą istnieją-
cą kolekcję szopek krakowskich na czele 
ze słynnym dziełem Michała Ezenekiera 
z XIX wieku. Z tej kolekcji liczącej ponad 
150 szopek, zostało wybranych 22, które 
były nagradzane na Konkursach na Naj-
piękniejszą Szopkę Krakowską w latach 
1949-2012.

Zostały one zaprezentowane w  róż-
nych kontekstach: od tych najstarszych 
po te całkiem nowe. Szopki jako sceny 
Bożego Narodzenia czy wyimki z życia 
Krakowa; jako świadectwa rodzinnych 
tradycji oraz międzypokoleniowego 
przekazu wiedzy i umiejętności. Szopki 
jako polityczne komentarze oraz an-
tidotum na chorobę i samotność, jako 
dzieła nie tylko ludzkich rąk, ale przede 
wszystkim serca.

Najstarszym eksponatem, który moż-
na podziwiać w Mławie, jest, wykonana 
przez krakowskiego murarza na po-
czątku XX w., kwintesencja szopki kra-
kowskiej – scenka Bożego Narodzenia  
pod słomianym daszkiem wsunięta po-
między dwie wieże bazyliki Mariackiej.

Zagorzały kibic klubu sportowego 
„Wisła” stworzył szopkę ze smokiem 
wawelskim, który zamiast ziać ogniem, 
trzyma na tacy koronę i podaje ją piłka-

rzowi jako należną „królowi strzelców”. 
Zaprezentowana została też anty-szop-
ka...

Autorkami wystawy są Agnieszka Mar-
czak i Małgorzata Oleszkiewicz. Ekspo-
zycja będzie gościć w MZZ do 25 lutego 
2020 r. Będą jej towarzyszyły warsztaty 
edukacyjne i oprowadzanie tematyczne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 23 564 33 48 lub 510 898 
864. MZZ, UMM

Od 6 grudnia 
w Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej 
jest dostępna dla 
zwiedzających 
wyjątkowa 
wystawa  „Szopki 
krakowskie z Muzeum 
Etnograficznego 
w Krakowie”. Ekspozycję 
będzie można podziwiać 
do 25 lutego 2020 r.

Szopka autorstwa Mariana Dłużniewskiego
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•  Świąteczna Mława

•  Koncert Noworoczny 
już niebawem

•   Najlepszy prezent 
na święta

Mława jak co roku rozbłysła świątecz-
nymi iluminacjami. Świecące w nocy 
ozdoby – wielka bombka, ramka na 
zdjęcia w rozmiarze XXL, lilie i lampki 
na słupach – cieszą oko kierowców 
i spacerowiczów odwiedzających cen-
trum miasta oraz przemieszczających 
się ul. Napoleońską.

Wzorem minionych lat, wiel-
ka, świecąca o  zmroku 
bombka, do której moż-

na wejść i  zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie, stanęła przed pomnikiem  
św. Wojciecha na Starym Rynku. W par-
ku natomiast nie brakuje chętnych do 
pozowania w ramce z napisem „Świą-
teczna Mława” oraz przy pięknych li-
liach posadowionych na klombie wzdłuż 
głównych alejek. Nie mogło też oczywi-
ście zabraknąć tradycyjnej mławskiej 

choinki, na której lampki wraz z przed-
stawicielami największej mławskiej fa-
bryki – LG Electronics – władze miasta 
odpaliły podczas Miejskich Mikołajek 
w piątek 6 grudnia o 17:00. 

Świątecznie zrobiło się także wzdłuż 
ważnych miejskich szlaków komuni-
kacyjnych. Efektowne ozdoby świetlne 

– w sumie 23 instalacje – pojawiły się 
na szczytach słupów oświetleniowych 
na ulicach Stary Rynek, 3 Maja i Napo-
leońskiej. Jak widać, Mława jest goto-
wa na Boże Narodzenie i przyjęcie św. 
Mikołaja. Cieszmy się tym pięknym, 
najbardziej rodzinnym świątecznym 
czasem w całym roku! KN

Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców na Kon-
cert Noworoczny 2020 roku. Jego 
poprzednie edycje zawsze cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wszystkich 
miłośników muzyki. 

Podczas koncertu wystąpią 
znakomici artyści, między 
innymi znani już mławskiej 

publiczności Anna Fabrello i Robert 
Szpręgiel. Ponadto zobaczymy i po-
słuchamy wspaniałych wirtuozów 
fortepianu: Janusza Tylmana i Cze-
sława Majewskiego. Na scenie wystą-
pią także: Tadeusz Melon, Wojciech 

Kowalewski, Mirosław Romejko, 
Dariusz Świnoga, Joanna Stefańska-
-Matraszek, Michał Gogolewski.

Repertuar muzyczny będzie bardzo 
urozmaicony. Usłyszmy zarówno lek-
kie brzmienia, takie jak „Przetańczyć 
z Tobą chcę całą noc” Anny Jantar czy 
„Brunetki, blondynki” Jana Kiepury, 
jak również muzykę klasyczną, np. 
„Czardasz” Montiego. 

Koncert Noworoczny odbędzie 
się w  sobotę 11 stycznia 2020 r. 
o  godz. 17:00 w  hali sportowej przy 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Mławie. 

 Mateusz Przybyszewski

Pamiątka z Mławy to najlepszy 
prezent na święta. Szeroki wybór 
upominków można znaleźć w Punkcie 
Informacji Turystycznej Miejskiego 
Domu Kultury. Punkt Informacji Tury-
stycznej prowadzi sprzedaż detaliczną 
pamiątek związanych z Mławą  
– m.in. wyrobów rękodzieła arty-
stycznego stworzonych na zajęciach 
prowadzonych w MDK-u, kubków, 
breloków, magnesów, widokówek, 
długopisów i monet kolekcjonerskich. 
W ofercie znajdziemy także publikacje 
książkowe i broszurowe, w tym prace 
poświęcone Bitwie pod Mławą, prze-
wodniki, plany miasta, zbiory wierszy 
i kalendarze.
Zapraszamy do domu kultury  
po suwenir z Mławy! KN

Efektowne ozdoby świąteczne pojawi-
ły na Starym Rynku

Wielka świecąca bombka w pobliżu 
pomnika św. Wojciecha
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Pamiątki z Mławy dostępne w Punk-
cie Informacji Turystycznej
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