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Przy ul. Padlewskiego (nieopodal stacji uzdat-
niania wody) zostanie posadzonych 150 drzew 
liściastych i 50 krzewów liściastych, natomiast 
przy ul. Leszczyńskiego (okolica Alei Świętego 
Wojciecha) – 18 drzew liściastych i 1053 krze-
wy liściaste. Powstaną w ten sposób prze-
strzenie rekreacyjne, dzięki którym zadbamy 
o poprawę jakości powietrza w mieście.
Szacunkowy koszt realizacji zadania 
(wraz z przygotowaniem terenu i nadzorem 
inwestycyjnym) wynosi 400 000 zł. Miasto 
Mława pozyskało od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego dotację w wysokości 200 000 
zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021 (zadanie: Poprawa jakości 
powietrza na terenie Miasta Mława poprzez 
utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I). 
Nasadzenia drzew i krzewów powinny zostać 
sfinalizowane jesienią 2021 r.
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Bardziej zielono 
Miasto Mława pozyskało 200 000 zł dotacji  

od Samorządu Województwa Mazowieckiego 
na utworzenie dwóch nowych terenów zielonych. 
Nowe parki powstaną przy ulicach Padlewskiego

 i Leszczyńskiego.

Tereny zielone, skwery i parki to ulubione
miejsca rekreacji mieszkańców Mławy

FOt. Magdalena Grzywacz

DLA ZAWODOWCÓW I AMATORÓW. 
O stadionie i bazie sportowej przy SP 7 piszemy na str. 2

ZMIANY NA PIŁSUDSKIEGO I GDYŃSKIEJ?
Nasz wniosek do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – str. 3

Intensywnie posuwają się do przodu 
prace wykończeniowe dworca zintegro-
wanego. Obiekt, który miał być oddany 
do użytku w kwietniu br., jest jeszcze 
w budowie z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy. Część komponentów, 
zamówionych za granicą, nie dotarła 
do Mławy na czas ze względu na prze-
stoje spowodowane epidemią COVID-19. 
Z tego względu, na prośbę wykonawcy, 
został podpisany aneks przesuwający 
termin oddania obiektu na czerwiec 
2021 r.
Roboty przebiegają zgodnie z harmono-
gramem. Po obsadzeniu okien, ułożeniu 
instalacji i zamontowaniu windy, wy-
konawca układa glazurę oraz montuje 
urządzenia sanitarne i elektryczne. Koszt 
inwestycji to 4 359 950 zł. Już wkrót-
ce pasażerowie będą korzystać z tego 
obiektu.

Wraz z końcem czerwca mają zakończyć 
się prace związane z budową nowe-
go odcinka Alei Świętego Wojciecha, 
łączącego ulice Sienkiewicza i Płocką. 
Zupełnie nowy trakt biegnący częściowo 
wzdłuż linii kolejowej E65 będzie stano-
wił szybkie połączenie dzielnicy Wólka 
z wjazdówką na drogę krajową nr 7 
(ul. Płocka). Będzie także stanowił dobry 
szlak komunikacyjny dla autobusów 
dalekobieżnych, dla których przystanki 
i miejsca postojowe zostały urządzone 
przy dworcu zintegrowanym i centrum 
handlowym Stacja Mława. Przypomnij-
my, że główną ideą zagospodarowania 
przestrzeni na zapleczu Osiedla Książąt 
Mazowieckich było stworzenie bazy 
dla podróżujących z Mławy oraz dla osób, 
które poruszają się po Polsce pociągami 
oraz autobusami i właśnie w Mławie 
mogłyby zmieniać środek transportu. 
Budowa nowego odcinka Alei Świętego 

Wojciecha to także uruchomienie zupeł-
nie nowych obszarów miasta. W sąsiedz-
twie drogi, która jest w pełni uzbrojona 
(zainstalowano sieć odwodnieniową, 
zbudowano oświetlenie, jezdnie, chodni-
ki i ścieżki rowerowe), będą powstawały 
budynki mieszkalne i zakłady pracy. 
Koszt realizacji zadania to 11 021 000 zł. 
Miasto uzyskało na ten cel dofinansowa-
nie w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie 5 163 753,79 zł.
Burmistrz Miasta Mława systematycz-
nie realizuje plan przebudowy układu 
komunikacyjnego Mławy. Przygotowuje-
my się do złożenia wniosku o dofinanso-
wanie kolejnego, trzeciego już odcinka 
Alei Świętego Wojciecha, który będzie 
odchodził z nowo budowanego ronda 
przy ul. Płockiej w kierunku ulicy 
Smolarnia.

Magdalena Grzywacz

Dworzec zintegrowany 
i drugi odcinek Alei Świę-
tego Wojciecha są już na 

finiszu. Zgodnie z planem 
obie inwestycje zakończą 

się 30 czerwca br.

do dworca
Aleją
do dworca
Aleją FOt. Andrzej Dusiński

Aleja Świętego Wojciecha – etap II. 
Droga jest zbudowana z pełną 
infrastrukturą: chodnikami, ścieżkami 
rowerowymi, oświetleniem.

FOT. Kamil Przytulski

Już wkrótce nasz dworzec zintegro-
wany będzie obsługiwał podróżnych
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Bez zmian pozostaną obszar 
Strefy Płatnego Parkowania, 
liczba parkometrów i to, 
że niepełnosprawni mogą bez-
płatnie korzystać ze wszyst-
kich miejsc postojowych. 
Zmienią się natomiast opera-
tor i obowiązujące w strefie 
stawki za parkowanie.

Co zmieni się w SPP?
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Z pięćdziesięciu groszy 
do złotówki od 1 sierpnia 
2021 r. wzrośnie opłata 
za pierwsze pół godziny 
parkowania. 
Za pierwszą godzinę zapłaci-
my 2 złote (obecnie 1,50 zł), 
za drugą – 2,30 zł, za trzecią 
– 2,50 zł. Każda kolejna 
to koszt 1,50 zł. 
Wzrosną też koszy opłat abo-
namentowych. Za abonament 
miesięczny w całej strefie 
zapłacimy 70 zł (dotychczas 

50 zł), natomiast lokatorski, 
przy miejscu zamieszkania – 
15 zł (obecnie 5 zł). Miesz-
kańcy domów położonych 
w strefie będą mogli skorzy-
stać z dodatkowej ulgi kupu-
jąc abonament roczny – jego 
koszt wyniesie 150 zł.
Obszar strefy tak jak dotych-
czas będzie obejmować 430 
miejsc postojowych, w tym 
23 przeznaczone tylko dla 
niepełnosprawnych. Dotych-
czasowe parkometry zastąpią 

nowe, przystosowane 
do płatności kartą i płatności 
mobilnych. Tak jak dotych-
czas – będzie ich 23.
Miasto rezygnuje z przetargu 
i wyłaniania podmiotu 
zewnętrznego, który prowa-
dziłby strefę. Od 1 sierpnia 
br. zadanie to przejmie 
spółka miejska – Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe Sp. z o. o. 

MAGDALENA GRZYWACZ

Kazimierz Lewandowski 
Mławianinem Roku 2020

Większością głosów członków kapituły tytułu Mławianin Roku, 
to zaszczytne wyróżnienie za rok 2020 otrzymał Kazimierz Lewan-
dowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Mławie. Gratulujemy!

Kazimierz Lewandowski jest 
rodowitym mławianinem 
i aktywnym społecznikiem 
odznaczonym w 2013 roku 
medalem Zasłużony dla 
Miasta Mława. Od kilkudzie-
sięciu lat aktywnie udziela 
się społecznie, pracując 
na rzecz miasta i jego miesz-
kańców oraz pielęgnowania 
historii i dziedzictwa kul-
turowego Mławy i regionu. 
Swoją działalnością promuje 

postawy patriotyczne 
i kulturotwórcze, zwłaszcza 
wśród lokalnej młodzieży. 
Dba o rozwój harcerstwa 
nie tylko na gruncie lokal-
nym, lecz także współpracu-
jąc z zastępami 
z całej Polski. W 2020 r., 
w 100. rocznicę wydarzeń, 
zaangażował się 
w działania mające na celu 
uczczenie walczących 
na ziemi mławskiej bohate-

rów wojny polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. Z jego inicjatywy 
i dzięki jego staraniom, 
w południowej pierzei Sta-
rego Rynku w Mławie stanął 
głaz z poświęconą im tablicą 
pamiątkową, Rada Miasta 
Mława natomiast 18 sierp-
nia 2020 r. przyjęła uchwałę 
upamiętniającą broniących 
wolności Polski uczestników 
walk 1920 roku. 
Kandydaturę Kazimierza 

Lewandowskiego do tytułu 
Mławianin Roku 2020 
zgłosili Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowalew-
ski i Starosta Mławski Jerzy 
Rakowski. Termin i miejsce 
wręczenia aktu przyznają-
cego tytuł i pamiątkowej 
statuetki św. Wojciecha 
ze względu na dynamicznie 
rozwijającą się sytuację 
epidemiczną nie są jeszcze 
znane. KN

KAZIMIERZ LEWANDOWSKI 
– MŁAWIANIN ROKU 2020
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Na płycie głównej boiska 
MOSiR-u została wysiana 
trawa. Aura sprzyja za-
biegom związanym 
z tworzeniem nowej na-
wierzchni – murawa uko-
rzeniła się i prawidłowo 
rośnie. Pracująca na zle-
cenie miasta firma wylała 
już podbudowę betonową 
bieżni i przygotowuje się 
do ułożenia nawierzchni 
z kauczuku. Przypomnij-
my, że na stadionie przy 
ul. Kopernika powstają 
6-torowa bieżnia okrężna 
o długości 400 m, rzut-
nia do pchnięcia kulą, 
skocznie do skoku w dal 
i trójskoku oraz do sko-
ków wzwyż i o tyczce. 
Mławski stadion będzie 
miał certyfikat PZLA, co 
oznacza, że w Mławie bę-
dzie można organizować 
zawody lekkoatletyczne 
wysokiej rangi. 

Intensywnie są prowa-
dzone także roboty przy 
Szkole Podstawowej 
nr 7. Prawdopodobnie już 
w czerwcu br. przebudo-
wane obiekty sportowe 
będą gotowe do odbioru, 
a od września będziemy 
mogli korzystać z obiek-
tów w obydwu lokaliza-
cjach. 
Na przebudowę obiektów 
sportowych otrzymali-
śmy prawie 4  800  000 zł 
dofinansowania z Mini-
sterstwa Sportu i Tury-
styki w ramach programu 
Sportowa Polska – Pro-
gram rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej. 
Zadanie realizujemy 
od 2019 roku. Jego cał-
kowity koszt wynosi 
11 690 000 zł, a tegorocz-
ny wydatek to 6  520  000 
zł.

MAGDALENA GRZYWACZ

Kończymy przebudowę obiektów na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie oraz przy Szkole 
Podstawowej nr 7. Być może we wrześniu będziemy grać 
w piłkę na boiskach.

Dla zawodowców 
i amatorów

TRWA PRZEBUDOWA STADIONU NA TERENIE 
MŁAWSKIEGO MOSIR-U

OD WRZEŚNIA UCZNIOWIE SP7 
BĘDĄ KORZYSTALI Z ODNOWIONEJ 

BAZY SPORTOWEJ FO
T. 
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Czekamy 
na dofinansowanie 
od Marszałka

Burmistrz Sławomir Kowalewski 
złożył wnioski do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
o dofinansowanie przebudowy 
dwóch ulic: Studzieńca i Ciecha-
nowskiej. 

Pierwszy z wniosków złożyliśmy 
w kwietniu br., drugi miesiąc 
później. Wsparcie finansowe 
przebudowy ulicy Studzieniec, 
która leży w bliskim sąsiedztwie 
obszaru rekreacyjnego miasta, 
ma uzasadnienie w kwestii 
bezpieczeństwa, ale także 
dla promocji walorów Mazowsza. 
Bo właśnie ta ulica już wkrótce 
będzie wiodła do Pokazowej 
Zagrody Żubrów, która powstaje 
przy ulicy Krajewo.
Żubry to jeden z najstarszych ga-
tunków zwierząt żyjących na kuli 
ziemskiej i polski symbol ochrony 
przyrody uznawany za zagrożony 
ze względu na niewielką liczeb-
ność populacji. Dzięki współpracy 
z Lasami Państwowymi Mława 

wzbogaci ofertę rekreacyjną 
miasta i regionu, proponując 
nową atrakcję. 
W ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomierne-
go rozwoju województwa mazo-
wieckiego Miasto Mława złożyło 
także wniosek o dofinansowanie 
przebudowy ul. Ciechanowskiej. 
To kolejna już próba uzyskania 
wsparcia na tę ważną i potrzebną 
inwestycję (wcześniej miasto 
starało się o dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
– wówczas jednak wniosek nie zo-
stał rozpatrzony pozytywnie).
Przychylenie się Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego 
do naszych próśb zapewni oso-
bom korzystającym z obszarów 
rekreacji oraz mieszkańcom 
domów usytuowanych przy uli-
cach Studzieniec i Ciechanowska, 
większy komfort i bezpieczeń-
stwo. Czekamy na pozytywną 
odpowiedź pana Marszałka. 

KSM

Ulica Studzieniec będzie prowadziła 
do Pokazowej Zagrody Żubrów

FOT. ARCHIWUM UMM



W wyznaczonym terminie wśród 
projektów zgłoszonych do Bu-
dżetu Obywatelskiego Mazowsza 
(BOM) znalazły się dwa, wiążące 
się z realizacją inwestycji na tere-
nie Mławy. Pierwszy z nich dotyczy 
budowy traktu pieszo-rowerowe-
gow ciągu drogi wojewódzkiej 544 
na odcinku ul. Piłsudskiego, mię-
dzy skrzyżowaniami z ulicami Gra-
niczną i Kościelną. – To jest ciąg 
do stacji kolejowej i przydałoby 
się wybudować tam trakt pieszo-
-rowerowy, który usprawniłby 
komunikację, a przede wszystkim 
sprzyjałby ruchowi rowerowemu, 
ponieważ ścieżka, która biegnie 
od centrum miasta wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 544 ulicą Piłsudskie-
go, kończy się na ulicy Granicznej 
– uzasadnia Marian Wilamowski.
Druga propozycja dotyczy także 
budowy traktu pieszo-rowerowe-

go i również w drodze 544, jednak 
na ulicy Gdyńskiej. Nowa inwesty-
cja miałaby pojawić się na odcin-
ku między skrzyżowaniami ulicy 
Gdyńskiej z ulicami Żuromińską 
oraz LOK. – Realizacja tych dwóch 
projektów sprawiłaby, że powstał-
by naturalny ciąg między centrum 
miasta a ulicą LOK, która prowadzi 
do zalewu Ruda, gdzie Mławianie 
odpoczywają – wyjaśnia wniosko-
dawca. We wniosku radny Wila-
mowski wskazał dodatkowo, że 
ulica Gdyńska jest drogą bardzo 
obciążoną ruchem i nie posiada 
żadnej infrastruktury dla pieszych 
oraz rowerzystów. W związku z tą 
propozycją priorytetowe są jednak 
względy bezpieczeństwa – w prze-
szłości na Gdyńskiej dochodziło 
do wypadków z udziałem pie-
szych.
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Nawet 400 
szczepień 
dziennie!
Miasto Mława uruchomiło Punkt 
Szczepień Powszechnych w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 
4 przy ul. Granicznej 39. Jest on 
współtworzony z placówką dzia-
łalności leczniczej Famar sp. z o.o.
Po weryfikacji dokonanej przez 
Mazowiecki Odział Wojewódzki 
NFZ punkt został uwzględniony  
w wykazie tworzonym i publiko-
wanym przez Dyrektora Mazo-
wieckiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ w ramach Narodowego 
Programu Szczepień. Tym samym 
decyzją Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 12 maja 2021 r. Burmistrz 
Miasta Mława zobowiązany jest 
zapewnić wsparcie organizacyjne, 
techniczne lub organizacyjno-
-techniczne, związane z tworze-
niem punktu. 
Samorząd dołożył wszelkich sta-
rań, aby jak najszybciej uruchomić 
punkt. Zgodnie z założeniami, dwa 
zespoły szczepienne przez sześć 
dni w tygodniu od poniedziałku 
do soboty od 9:00 do 20.00 mają 
wykonywać nawet 400 szczepień 
dziennie (liczba wykonywanych 
sczepień zależna jest od ilości 
otrzymywanych dostaw szczepio-
nek). Rejestracja pacjentów trwa.

OS

Krócej 
ze Smolarni
Droga łącząca ulice Smolarnia 
i Grzebskiego ma kluczowe zna-
czenie na mapie komunikacyjnej 
południowo-wschodniego rejonu 
miasta – ułatwi poruszanie się 
mieszkańców osiedla.
Nowa droga o nawierzchni z kostki 
betonowej i jezdni o szerokości 
6 m biegnie od budynku przy 
ul. Smolarnia 6 do ul. Grzebskiego. 
Inwestycja objęła budowę chod-
nika i parkingu na 18 miejsc po-
stojowych. Wykonano kanalizację 
deszczową i kanalizację sanitarną 
oraz oświetlenie uliczne. Ważnym 
elementem inwestycji była 
budowa pod nową ulicą przepustu 
z rury karbowanej o przekroju 
łukowo-kołowym, rozpiętości 
210 cm i wysokości 145 cm.
Droga jest już oddana do użytku.

KSM

Trwa przebudowa ulicy Ojca Bernarda Kryszkiewicza 
w Mławie (na zdjęciu). W zakres przewidzianych prac 
wchodzą wykonanie przyłączy wodociągowych, przyka-
nalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi 
z kostki betonowej wraz z chodnikami po obu stronach.
Na zlecenie miasta wykonawcą zadania jest Mławskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. 
Prace powinny zostać ukończone do 30 lipca 2021 r.

KSM

Nowe nawierzchnie
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Boisko przy SP3 odnowione
Modernizacja boiska spor-
towego przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 dobiegła końca. 
Zakres prac objął wymianę 
wyposażenia boiska (będzie 
ono służyło głównie do piłki 
ręcznej z bramkami, 
ale dodatkowo zostało wypo-
sażone w cztery kosze 
do koszykówki, dzięki czemu 
powstały dwa miniboiska 
do koszykówki), wymianę 
nawierzchni na poliureta-
nową syntetyczną EPDM, 
modernizację odwodnienia 
liniowego wraz z rozbiór-
ką odwadniających koryt 
betonowych i utwardzeniem 

kostką betonową terenu po-
między boiskiem sportowym 
a trybuną, budowę ogrodze-
nia panelowego malowanego 
proszkowo na trzech krawę-

dziach oraz montaż siatki 
piłkochwytów. Koszt zadania 
wyniósł 247 153,74 zł.
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W trakcie realizacji zadania 
w ul. Kolejowej odnaleziono 13 
pocisków artyleryjskich kaliber 
75 mm z II wojny światowej 
i wprowadzono stały nadzór 
saperski nad budową. Odtąd 
prace postępują tam znacznie 
wolniej. Ekipa budowlana 
rozpoczęła roboty równolegle 
na ul. Podmiejskej. Układanie 
nitki kanalizacji sanitarnej 
może potrwać tam do końca 
czerwca.
Od 10 maja br. trwają też prace 
związane z budową fragmen-
tów sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Batalionów Chłop-
skich i Batorego. W związku 
z tym występują utrudnienia 

w ruchu drogowym: jedno-
stronne zwężenie jezdni, 
a w razie potrzeby ruch waha-
dłowy (za kierowanie ruchem 
odpowiedzialny jest wykonaw-
ca robót).  
Przypomnijmy: miasto realizu-
je to zadanie w ramach więk-
szego projektu pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mła-
wa”. Wartość tego projektu, 
obejmującego prawie 30 km 
sieci kanalizacyjnej na terenie 
Mławy, to prawie 26 000 000 zł. 
Zgodnie z planem budowa kana-
lizacji na Zatorzu ma potrwać 
do końca października br.

MG

Trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej na tzw. Zato-
rzu. Budowlańcy pracują 
na ulicach Podmiejskiej i 
Kolejowej, a wkrótce roz-
poczną roboty w ulicach 
Batorego i Batalionów 
Chłopskich.

KANALIZACJA 
na Zatorzu

UKŁADAMY 30 KM 
SIECI KANALIZACYJNEJ 

NA TERENIE MŁAWY
FOt. Archiwum UMM

Pomysły związane z budową dwóch traktów 
pieszo-rowerowych przy drodze wojewódzkiej 
544 zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Ma-
zowsza radny miasta Marian Wilamowski.

mieszkańców, aby poparli nasze 
– mławskie – wnioski. Od wielu lat 
czekamy na remont i moderni-
zację drogi wojewódzkiej, tak jak 
czekamy na obwodnicę zachodnią 
– podkreśla burmistrz Sławomir 
Kowalewski.

Przypomnijmy: zgodnie z regula-
minem BOM-u propozycje inwe-
stycyjne zgłaszane do Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza mogą 
dotyczyć jedynie projektów reali-
zowanych na nieruchomościach, 
do których tytuł prawny posiadają 
województwo i jego jednostki 
organizacyjne, wojewódzkie osoby 
prawne lub spółki, w których woje-
wództwo jest udziałowcem 
lub akcjonariuszem. Na terenie 
Mławy kryterium to spełnia jedy-
nie droga wojewódzka 544. Jeśli 
wnioski radnego przejdą pozytyw-
nie etap weryfikacji , na mławskie 
projekty będą mogli głosować 
od 23 sierpnia do 19 września 2021 
r. wszyscy obywatele Mazowsza.

MAGDALENA GRZYWACZ

Wnioskodawca liczy na to, 
że oba projekty przejdą pomyślnie 
weryfikację w urzędzie mar-
szałkowskim, a później zostaną 

poparte głosami mieszkańców. 
Swoje poparcie zadeklarował 
już burmistrz Sławomir Kowa-
lewski. – Zachęcam wszystkich 

Zmiany
 
na Piłsudskiego 
i Gdyńskiej?
Pomysłodawcą budowy ciągów pieszo-rowerowych jest Marian Wilamowski, 
radny miasta i mieszkaniec Zatorza

FOT. Magdalena Grzywacz
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W kwietniu i maju Burmistrz Miasta Mława Sławo-
mir Kowalewski przekazał dwanaściorgu par medale 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Poświadczające ich otrzymanie legitymacje wręczała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie Ma-
rzena Lipińska. Ze względu na ograniczenia sanitarne 
związane ze stanem epidemii, spotkania z każdą z par 
odbywały się indywidualnie w gabinecie burmistrza.

Medale od prezydenta zostały przyznane państwu Irenie 
i Janowi Orłowskim, Zofii i Janowi Sadowskim, Jadwidze 
i Zbigniewowi Miałkim, Wiesławie i Czesławowi Wiśniew-
skim, Teresie i Zdzisławowi Majranom, Krystynie i Stanisła-
wowi Kowalskim, Anieli i Józefowi Piotrkowskim, Leokadii 
i Władysławowi Jarzębskim, Halinie i Andrzejowi Kalinow-
skim, Marii i Markowi Chlastoszom, Barbarze i Stanisła-
wowi Węgierskim oraz Reginie i Wiesławowi Czuprynom. 
Każda z par ma za sobą co najmniej pięćdziesięcioletni staż 
małżeński. Jakie są ich recepty na tak długie i szczęśliwe 
pożycie? Odpowiedzi na to pytanie podczas spotkań w ratu-
szu padały różne. Jak podkreślali dostojni jubilaci, ważne są 
m.in. wzajemne zaufanie, umiejętność odnajdywania kom-
promisów, szacunek, empatia i troska o partnera. Trzeba być 
też wyrozumiałym, nie dawać się rutynie, nie narzekać 
i robić swoje. – Czerpiemy wzorce z miłości naszych rodzi-
ców. Ta miłość pozostaje w naszym małżeństwie. To jest też 
kwestia przeorganizowania reguł matematyki: bo teraz już 
nie jesteśmy dwoje, lecz jedno; nie mieszkamy razem, lecz 
jesteśmy razem; nie mówimy do siebie tylko rozmawiamy 
ze sobą – mówił podczas jednego ze spotkań pan Stanisław 
Kowalski.
Przypominamy, że osoby zamieszkałe na terenie miasta, 
które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim i są zainteresowane otrzymaniem medalu za długo-
letnie pożycie małżeńskie, mogą się zgłaszać do tutejszego 
Urzędu Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów w parku miejskim). 
Prosimy, aby zabrać ze sobą dowody osobiste, w celu spo-
rządzenia wniosku do Prezydenta RP o przyznanie medalu. 
Jubilatów mogą również zgłaszać osoby z rodziny.

KRZYSZTOF NAPIERSKI

MIŁOŚĆ 
podważa zasady 

matematyki
IRENA I JAN ORŁOWSCY LEOKADIA I WŁADYSŁAW JARZĘBSCY

HALINA I ANDRZEJ KALINOWSCY

MARIA I MAREK CHLASTOSZOWIE

BARBARA I STANISŁAW WĘGIERSCY

 JAN SADOWSKI

JADWIGA I ZBIGNIEW MIAŁCY

WIESŁAWA I CZESŁAW WIŚNIEWSCY

TERESA I ZDZISŁAW MAJRANOWIE KRYSTYNA I STANISŁAW KOWALSCY ANIELA I JÓZEF PIOTRKOWSCY REGINA I WIESŁAW CZUPRYNOWIE

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski

fot. Krzysztof Napierski
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Dzwoni rachmistrz? 
Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku 
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodzie-
wać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość 
będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funk-
cjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis 
internetowy oraz spis przez telefon za pośred-
nictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 
279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmacniają 
rachmistrzowie telefoniczni – kontaktują się oni 
z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza 
spisowego. 
Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano 
do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie 
będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu 
w formie bezpośredniej rozmowy. 

 Od czego rozpocznie się rozmowa? 
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz 
spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu 
numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respon-
denta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, 
a nie osoba podszywająca się pod niego.
Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia 
się oraz podania instytucji, z której dzwoni. 
Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer 
identyfikatora służbowego. 

 Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek 
poinformować o dostępnych metodach weryfikacji 
swojej tożsamości. Można to zrobić: 
– na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.
gov.pl/formularz/, – poprzez infolinię spisową 
22 279 99 99.
Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza 
o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru 
PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien 
wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można 
uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

 O co będzie pytać rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać 
po kolei pytania formularza spisowego – ich treść 
jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-
-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on 
wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, 
oszczędności, numer konta, posiadane nierucho-
mości, sposób spędzania wolnego czasu, 
czy planowane wyjazdy i ich terminy. 
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań 
spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowia-

dać na to pytanie”. Pojawia się ona w częściach 
formularza dotyczących niepełnosprawności, 
wyznania religijnego oraz związków niesformali-
zowanych. 

 Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez 
rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić 
udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania 
się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię 
spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić 
tożsamości rachmistrza można się wyjątkowo 
rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, 
możliwie szybki termin rozmowy.  

 Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać 
poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, 
że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się 
pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić 
o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej 
lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spiso-
wym. Można też zawiadomić policję – na taką 
okoliczność warto zanotować numer telefonu, 
z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrze-
żony). Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony 
przez nas rachmistrz okazał się oszustem. 

 Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia 
z oszustem, warto pamiętać, że równolegle 
ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania 
ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc 
dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowe-
go NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu 
statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. 
Warto wesprzeć działania statystyki publicznej 
i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych 
służą przecież całemu społeczeństwu. 
Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań 
ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsa-
mość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu należy 
skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo 
z Urzędem Statystycznym w Warszawie.
Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą 
wszystkie niezbędne informacje o terminach 
i zakresie poszczególnych badań na stronie inter-
netowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-
-ankietowe/ 
Ze względu na sytuację epidemiczną badania 
ankietowe do odwołania są realizowane przez 
pracowników statystyki publicznej wyłącznie 
telefonicznie.

GUS

ROZDALIŚMY

1000 
drzew
1000 
drzew

Okazja była dobra – Światowy Dzień Ziemi 
(przypada 22 kwietnia), a cel również szla-
chetny – dbałość o jakość powietrza w Mławie. 
Aby ją poprawić, przekazaliśmy mieszkańcom 
1000 sadzonek drzew liściastych, a Burmistrz 
Miasta Mława zachęcał, byśmy wspólnie dbali 
o to, czym oddychamy. – Nie wystarczy, że jako 
miasto dofinansujemy wymianę pieców, sami 
pozbieramy śmieci i zasadzimy tysiące drzew 
lub krzewów. Musimy wszyscy przekonać się, 
że środowisko, w jakim żyjemy, to nasza wspól-
na sprawa – uważa Sławomir Kowalewski. Dla-
tego w tym roku z okazji Światowego Dnia Ziemi 
rozdaliśmy 1000 drzew liściastych różnych 
gatunków. Drzewa te dobrze pochłaniają spaliny 
i pyły zawieszone, oczyszczając atmosferę. 
Sadzonki odbierali indywidualnie mieszkańcy, 
ale także przedszkolaki w grupach, mieszkańcy 
osiedli i wspólnot. Akcja zyskała bardzo dobry 
odbiór. Ludzie chętnie sięgali po klony jawory, 
wiązy, jarzębiny, rokitniki, grady i dęby. Aby 
umożliwić wszystkim chętnym otrzymanie wła-
snego drzewka, akcję prowadziliśmy przez kilka 
dni, kontynuując ją do godziny 18:00.

BURMISTRZ SŁAWOMIR KOWALEWSKI ZAPOWIEDZIAŁ, ŻE AKCJA 
„POSADŹ DRZEWO” BĘDZIE KONTYNUOWANA W PRZYSZŁOŚCI

FOT. WGK, Krzysztof Napierski

Rozdawanie mieszkańcom Mławy sadzonek w ramach 
akcji „Posadź drzewo” to element większej kampanii 
Burmistrza Miasta Mława – „Dbajmy o powietrze”. 
Poza wymianą pieców węglowych na bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła (od 2017 roku przeznaczyliśmy 
na ten cel ponad 1 550 000 zł), realizujemy wiele 
inicjatyw, które mają przełożenie na poprawę jakości 
powietrza. Zamontowaliśmy czujniki zanieczyszczeń 
w trzech lokalizacjach Mławy, zakładamy w mieście 
nowe zieleńce i sadzimy rośliny absorbujące zanie-
czyszczenia (o tym w artykule poniżej).
Przekazanie mieszkańcom do dyspozycji 1 000 drzew 
to pomysł, który zyskał aprobatę Mławian i z pew-
nością doczeka się kolejnych odsłon w przyszłości. 
– Cieszymy się, że ludzie coraz bardziej świadomie 
podchodzą do środowiska. Mamy nadzieję, że wkrót-
ce przełoży się to także na ograniczenie podrzucania 
śmieci do przydrożnych śmietników, wyrzucania ich 
do lasów i na pola – podsumowuje Monika Kucka, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

MAGDALENA GRZYWACZ

Forsycje i pigwowce posadzono na skwe-
rze przy ul. Napoleońskiej. Na skarpie 
przy Mariackiej zazieleniły się już klony, 
a róże na skwerach Alei Świętego Wojcie-
cha zaakceptowały swoje nowe miejsce. 
Nowe nasadzenia realizowane przez Mia-
sto Mława wpisują się w kampanię burmi-
strza „Dbajmy o powietrze”.
Wiosną na naszych skwerach i w parku 
posadziliśmy przeszło 44 000 kolorowych 
bratków rabatowych. Za chwilę zastąpią 
je kwiaty letnie: begonie stale kwitnące, 
aksamitki i inne rośliny miododajne. 
Jednak kwitnące kobierce, które są po-
żytkiem dla pszczół i cieszą nasze oczy, 
to tylko część działań miasta związanych 
z dbałością o zieleń.
Strzeliste klony pospolite pojawiły się przy 
Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Mariacka), 
a przy Alei Świętego Wojciecha zasadzono 
180 krzewów róży Rote Hannover. Klony, 
o obwodach od 12 do 14 centymetrów, 

posadzone zostały na skarpie przy  szkol-
nym ogrodzeniu od strony ul. Mariackiej. 
Kosztowały miasto ponad 4 500 zł. – Drze-
wa liściaste w większym stopniu niż igla-
ste absorbują spaliny i pyły zawieszone, 
dlatego zależy nam na tym, aby jak naj-
więcej takich właśnie nasadzeń pojawiało 
się w przestrzeni miasta – podkreśla Mo-
nika Kucka, Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta Mława. 
Zmienił się także obszar przy zejściu 
z Wiaduktu Szreńskiego, gdzie posadzono 
180 krzewów róży gatunku Rote Hannover, 
która tworzy dywanową rabatę. Odporne 
na warunki atmosferyczne i przesusze-
nia, ale niezwykle ozdobne krzewy będą 
kwitły od czerwca do października. Róża 
Rote Hannover bardzo dobrze znosi ulicz-
ne zanieczyszczenia: spaliny, kurz, smog, 
zasolenie. Koszt posadzenia tych roślin 
wyniósł około 4000 zł.
Nowe nasadzenia przy ulicy Napoleoń-

skiej wykonali pracownicy Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Mławie, 
które zarządza budynkami mieszkalny-
mi usytuowanymi w sąsiedztwie skweru. 
Tuż przy siłowni zewnętrznej posadzono 
ogółem 40 pigwowców czerwonych i 15 
krzewów forsycji. Za kilka lat – gdy się roz-
rosną, zlokalizowane w pobliżu ruchliwej 
drogi krzewy będą stanowiły naturalną 
ochronę dla osób korzystających 
z siłowni przed spalinami i pyłami zawie-
szonymi. Krzewy dobrze asymilują zanie-
czyszczenia i są tolerancyjne na działanie 
substancji wykorzystywanych w związku 
z utrzymaniem dróg (np. soli). 
Warto wspomnieć, że w przestrzeni mia-
sta pojawiło się także 1000 nasadzeń 
drzew liściastych, które rozdaliśmy z oka-
zji Światowego Dnia Ziemi. 

MAGDALENA GRZYWACZ

Dbamy o zieleń

PRZY ALEI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA ROSNĄ KRZEWY RÓŻANEKRZEWY FORSYCJI PRZY NAPOLEOŃSKIEJ ROZKWITNĄ 
WKRÓTCE TAK, JAK TE PRZY UL. DR ANNY DOBRSKIEJ
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Pracownicy Mławskiego Przedsię-
biorstwa Drogowo-Mostowego na 
zlecenie Burmistrza Miasta Mława 
położyli nową nawierzchnię z szero-
kich na 3 metry płyt betonowych 
na studwudziestodziewięciometro-
wym odcinku ul. Działkowców. 
Wcześniej w tym miejscu utworzyło 
się spore zagłębienie, w którym po 
opadach deszczu zbierały się znacz-
ne ilości wody, a z czasem powsta-
wały utrudniające przemieszczanie 
się dziury. Problem rozwiąże nowa 
nawierzchnia. Jej dodatkową zaletą 

FOT. Krzysztof Napierski

są utworzone po jej bokach spady, 
dzięki którym deszczówka będzie spły-
wała na pobocza.Łączny koszt wykona-
nych prac to ok. 70 000 zł brutto.

KN

Po Działkowców 
suchą stopą
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Zapraszamy do skorzystania z usług, inicjatyw i wydarzeń 
organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii dla Miasta Mława na 2021 rok. 

Mławianie mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego. 
Prawnicy przyjmują: w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 39 
w każdy poniedziałek w godz. 15:30-16:30 (ze względu na obostrzenia 
wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego obecnie dyżury 
stacjonarne nie odbywają się – zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 
604 134 984), w lokalu przy ul. Mariackiej 20 (wejście od strony plebanii 
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski) w każdy wtorek od godz. 14:30 
do 17.30 oraz w lokalu przy ul. Padlewskiego 13 w każdą środę od godz. 
15:00 do 17:00. Umówić się na spotkanie z prawnikiem można pod nrem 
tel. 23 654 56 38 w. 411/410, osobiście przy ul. 18 Stycznia 4/25 bądź 
bezpośrednio u prawnika.

Ze wsparcia psychologa można skorzystać w dwóch miejscach: w lokalu 
przy ul. Mariackiej 20 (wejście od strony plebanii) w każdy wtorek 
od godz. 16:00 do 18:00 oraz w lokalu przy ul. Padlewskiego 13 w każdy 
czwartek od godz. 16:00 do 18:00. Umówić się na spotkanie z psycholo-
giem można pod nrem tel. 23 654 56 38 w. 411/410, osobiście 
przy ul. 18 Stycznia 4. lok 25, bądź bezpośrednio u terapeuty.

Do działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu 
Burmistrz Miasta Mława powołał Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Dyżury jej członków odbywają się co dwa ty-
godnie – w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – od godziny 16:15 do 
18:00 przy ul. Padlewskiego 13. Wniosek o skierowanie na obowiązkowe 
leczenie odwykowe może złożyć do komisji członek rodziny 
lub jakakolwiek inna osoba, organizacja lub instytucja. Kontaktować 
się z komisją można za pośrednictwem pracownika Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława: w siedzibie wydziału 
przy ul. 18 Stycznia 4 lok. 25 bądź pod nrem tel. 23 654 56 38 wew. 412.

W lokalu przy ul. Mariackiej 20 swoją siedzibę ma Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „Droga”. Proponuje działania mające na celu 
propagowanie trzeźwego stylu życia, integracji w rodzinie oraz pomoc 
osobom uzależnionym i współuzależnionym. Spotkania z członkami 
stowarzyszenia i specjalistami odbywają się w każdą niedzielę od godz. 
16:00 (w innych dniach tygodnia po telefonicznym umówieniu się pod 
nrem 511 318 056).

Zachęcamy także do aktywności ruchowej. Modną i zdrową formą spę-
dzania wolnego czasu są zajęcia aerobowe, dzięki którym zwiększamy 
swoją odporność na stres, poprawiamy wydajność w pracy i zdolności 
regeneracyjne organizmu. Paniom proponujemy aerobik w dwóch 
grupach wiekowych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego 
trenera i dostosowane do możliwości oraz potrzeb grupy. Odbywają się 
dwa razy w tygodniu z możliwością wyboru tylko jednego dnia, w lokalu 
przy ul. Mariackiej 20: w poniedziałki oraz środy w godzinach 
18:00-19:00 dla starszych pań oraz od 19:00-20:00 dla młodszych pań 
(obecnie, ze względu na obostrzenia sanitarne, w formule online). Zapi-
sywać się można w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Mława (ul. 18 stycznia 4 lok. 25) lub u instruktora (tel. 732 192 361).

Ciekawą formą spędzania czasu wolnego i doskonałym środkiem anty-
stresowym są zajęcia rozciągająco-relaksacyjne. Ćwiczenia poprawiają 
gibkość oraz pobudzają przemianę materii. Dzięki nim mięśnie stają się 
mocniejsze, a ciało stabilniejsze i sprawniejsze. Poprawia się także funk-
cjonowanie układu krwionośnego i oddechowego, co skutkuje lepszym 
dotlenieniem organizmu, a tym samym lepszą koncentracją i sprawno-
ścią intelektualną oraz mniejszą podatnością na zmęczenie. Ćwiczenia 
prowadzi wykwalifikowany instruktor. Realizacja zajęć jest uzależniona 
od wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Planujemy prowadzić 
je dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki od godz. 18:30 do 20:00 
w lokalu przy ul. Mariackiej 20.

OS

Skorzystaj z usług 
oferowanych w ramach 

profilaktyki

ĆWICZENIA NA ZDROWIE
Leki i alkohol jako antidotum na stres? Zdecydowanie nie 
polecamy, zwłaszcza jeśli są ze sobą łączone. Takie środki 
mogą tylko zrujnować zdrowie i wprawić w jeszcze większe 
przygnębienie lub depresję. Zamiast nich proponujemy się 
rozruszać. Ćwicz razem z nami – nic tak nie poprawia samo-
poczucia jak sport i solidna dawka endorfin!

Miasto Mława organizuje w tym roku cykl zajęć profilaktycznych 
online prowadzonych przez fizykoterapeutę Mariusza Krzemińskiego 
oraz burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Filmy można obejrzeć 
na stronach internetowych www.mttv.pl i www.mlawa.pl 
oraz w mediach społecznościowych. W pierwszych trzech odcin-
kach fizykoterapeuta udowodni, jak doskonałym sposobem 
na poprawę nastroju i kondycji oraz znakomitą alternatywą 
dla używek jest aktywność fizyczna. W trzech kolejnych swoim 
bogatym doświadczeniem podzieli się z amatorami jazdy na rowerze 
i zdradzi kilka patentów na bezpieczne czerpanie frajdy z tej formy 
aktywności burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski – były zawodo-
wy kolarz klubów Jurand Ciechanów i CWKS Legia Warszawa. 
Projekt realizowany w ramach kampanii społecznej Burmistrza 
Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna”.
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Ćwiczenia prowadzi 
Mariusz Krzemiński
FOT. MTTV

 Miejski Dom Kultury w Mławie zrealizuje program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniu od nar-
kotyków „Recepta na długowieczność”. Na spotkaniach edukacyjnych seniorzy dowiedzą się o negatywnych 
skutkach nadużywania substancji psychoaktywnych, uspokajających, nasennych i przeciwbólowych. 

 Miejski Dom Kultury w Mławie już teraz zaprasza na wydarzenie artystyczne, które odbędzie się w listo-
padzie. Będzie to Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2021 – impreza o charakterze 
profilaktycznym z kampanią przeciwdziałającą alkoholizmowi. 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” zorganizuje dla dzieci i młodzieży 
„Wakacje z MAXEM”. W lipcu, podczas zaplanowanych czterech spotkań profilaktycznych na terenie mław-
skich placówek oświatowych, pokaże ciekawą alternatywę dla gier komputerowych, czyli  zajęcia sportowe, 
zabawy podwórkowe i rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława zaprasza dzieci i młodzież na pozalekcyjne zajęcia z piłki nożnej.  
W ich trakcie chce pokazać, jaką ciekawą alternatywą dla spędzania czasu wolnego mogą być treningi 
połączone z edukacją psychologiczno-terapeutyczną. Organizatorzy zapraszają przede wszystkim młodzież, 
która nie brała udziału do tej pory z żadnych innych dodatkowych zajęciach sportowych. 

 Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW” zrealizuje projekt pod nazwą „Trzymaj formę”. Zaprasza dzieci 
i młodzieży na zajęcia sportowe (aikido, brazylijskie Jiu-Jitsu), warsztaty, zajęcia ze specjalistami, zajęcia 
rekreacyjne i edukacyjne, podczas których będzie promować styl życia wolny od nałogów.

 Klub Pływacki Płetwal Mława zaprasza na sportowe wydarzenie, przewidziane dla ponad 300 osób, 
pod nazwą „Biegi Mławskie”. Planowane są: półmaraton (21 km), bieg na 10 km i bieg na 5 km. Wytyczona 
zostanie atestowana trasa, a pomiar czasu będzie mierzony elektronicznie. Przewidziane są kategorie 
indywidualne, drużynowe oraz rodzinne. 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” zaprasza młodszych sportowców do aktywnego spędzenia wakacyjnego 
czasu. Dla dzieci z klas I-III zostanie zorganizowany obóz sportowo-rekreacyjny w Rybnie. Zaplanowano zaję-
cia sportowe, promocję zdrowego odżywiania, pogłębianie wiedzy na temat używek i wsparcie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem. 

 Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar” zrealizuje rodzinny spływ kajakowy po Wkrze pod hasłem 
„Jesteśmy wolni od nałogów, nie hejtujemy”. Na zakończenie spływu zaplanowano integracyjne ognisko 
połączone z aktywnością fizyczną.

 Klub Sportowy POWER Basket zachęca do uczestnictwa w zajęciach sportowych z piłki koszykowej i rekre-
acyjnych. Proponuje treningi szkoleniowe w grupach wraz z promowaniem nauki wyrażania emocji bez hejtu 
i wdrażanie zasad współżycia fair play. W ramach budżetu przewidziane są nagrody za udział w rozgrywkach.

 Klub Sportowy „Marlin” Mława zaplanował do realizacji projekt pod nazwą „Wolni od nałogów – nakrę-
ceni na sport”. To cykl otwartych zajęć, jako formy promowania zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży 
z uwzględnieniem działań profilaktycznych i idei fair play. W planach jest organizacja aktywnej imprezy 
plenerowej z udziałem „gwiazdy sportu”.
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Burmistrz Miasta Mława zaprasza na wydarzenia i inicjatywy zaplanowane w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Sport, muzyka 
 i profilaktyka

Spotkania, warsztaty 
i kompleksowa pomoc

Dzienny Dom Senior+ po zawieszeniu funkcjonowania związanym 
z pandemią wrócił do swojej statutowej działalności w pełnym zakresie.

Dzienny Dom Senior+ świadczy usługi socjalne dla osób powyżej 60. roku 
życia zamieszkałych w Mławie. Oferuje podopiecznym codziennie ciepły 
posiłek, zajęcia z prawnikiem, zajęcia plastyczne z terapeutą oraz zajęcia 
z fizjoterapeutą i psychologiem – także indywidulanie dla każdego z se-
niorów. Ponadto placówka daje możliwość korzystania z usług socjalnych, 
takich jak pranie, gotowanie i pomoc w sprawach dnia codziennego świad-
czona przez wykfalifikowanego opiekuna osób starszych. Podopieczni 
mogą korzystać również z warsztatów kulinarnych, muzycznych i eduka-
cyjnych oraz zajęć organizowanych na świeżym powietrzu. Przewidziane 
jest dla nich także świadczenie usługi „Teleopieki”, tj. zdalnego wezwania 
pomocy w razie zasłabnięcia bądź innej sytuacji kryzysowej związanej 
ze stanem zdrowia za pomocą posiadanej interaktywnej opaski i przycisku 
„SOS”.
Obecnie Dzienny Dom Senior + posiada 15 wolnych miejsc. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców Mławy po 60. roku życia, którzy chcieliby 
skorzystać z usług placówki!
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Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego, postanowiono dofinansować 
10 profilaktycznych zadań. Zachęcamy do udziału w inicjatywach dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów 
i całe rodziny. Przewidziane są bezpłatne zajęcia sportowe, szkoleniowe, spotkania edukacyjne, wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe, uspołeczniające i aktywizujące – wszystkie prowadzone pod hasłem: „Spójrz 
trzeźwo – Mława jest piękna!”.



sowanie wymiany źródła ogrzewania 
z budżetu Miasta Mława. Do tej formy 
wsparcia kwalifikowane są koszty: za-
kupu kotła gazowego kondensacyjnego 
co najmniej klasy A z osprzętem, stero-
waniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą służącego do ogrzewania 
w systemie c. o., materiałów instala-
cyjnych służących modernizacji źródła 
ogrzewania w tym układów powietrzno-
-spalinowych służących do doprowadze-
nia powietrza do komory spalania oraz 
odprowadzenia spalin z komory spalania 
kotła gazowego, zakupu zbiornika ciepłej 
wody użytkowej z osprzętem oraz zaku-
pu usługi demontażu źródła ciepła zasi-
lanego paliwem stałym i usługi montażu 
kotła gazowego wraz z włączeniem 
go do systemu grzewczego i podłącze-
niem do instalacji gazowej. Modernizację 
źródeł ciepła można przeprowadzić 
na terenie nieruchomości ogrzewanej 
paliwem stałym, położonej na terenie 
Mławy.
Osoby zainteresowane otrzymaniem 
dotacji celowej z budżetu Miasta Mława 
mogą składać wnioski do Burmistrza 
Miasta Mława od 17 czerwca do 30 
września. Nabór będzie prowadzony 
w trybie otwartym, 
a informacja o jego rozpoczęciu zosta-
nie podana do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Mława oraz tablicy informacyjnej 
przed ratuszem. Formularz wniosku 
będzie można pobrać ze strony urzędu 
lub otrzymać w kancelarii ratusza. 
W tej ostatniej będą także przyjmowane 
wypełnione wnioski.
Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, 
złożenie wniosku nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji celowej. 
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie 
z kolejnością ich wpływu. W przypadku 
wyczerpania się środków finansowych 
przeznaczonych w budżecie Miasta 
Mława na dotacje celowe w danym 
roku kalendarzowym, niezrealizowane 
wnioski nie podlegają rozpatrywaniu 
w latach następnych.
Przypomnijmy, że od 2017 r. na dotacje 
celowe na wymianę źródeł ciepła Mia-
sto Mława przekazało ponad 1 550 000 
zł. Z pomocy tej skorzystało 265 właści-
cieli nieruchomości na terenie Mławy.
Osobom zainteresowanym złożeniem 
wniosków o dotację w programie 
„Czyste powietrze” lub o dotację celo-
wą z budżetu Miasta Mława udzielą po-
mocy pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Mława. 
Zainteresowani konsultacją w sprawie 
dotacji mogą zgłaszać się do ratusza 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-10:00.

KRZYSZTOF NAPIERSKI, EDWARD JUDZIAK

INFORMATOR MIEJSKIBIULETYN URZĘDU MIASTA MŁAWA 7

WANDALE KOSZTUJĄ 
NAS WSZYSTKICH

NIE CHCĄ ODDAWAĆ 
ŚMIECI MIASTU?

Ponad 3000 zł kosztowała miasto wymiana pięciu potłuczo-
nych przez wandali szyb we wiatach przystankowych 
przy ul. Piłsudskiego w Mławie. Apelujemy, aby mienie pu-
bliczne traktować jako własność wspólną, naszą – zbudowa-
ną, kupioną i postawioną za nasze własne pieniądze, mogącą 
służyć nam oraz przyszłym pokoleniom. Jeśli obserwujemy 
przypadki niszczenia tej własności, informujmy o tym odpo-
wiednie służby: policję (tel.: 112 lub 997) bądź straż miejską 
(tel.: 986 lub 23 654 64 34).

KSM

Mimo że Miasto Mława 
regularnie odbiera wysta-
wiane przed posesje 
i posegregowane odpady 
oraz nieustannie edukuje 
mieszkańców w zakresie 
ekologii oraz utrzymania 
czystości i porządku, wciąż 
mnóstwo śmieci trafia tam, 
gdzie nie powinno – m.in. 
na chodniki, do rowów czy 
lasów. Mamy nadzieję, że 
podejmowane coraz częściej 
społeczne akcje wpisują-
ce się w nurt sprzątania 

świata przemówią jednak do 
wyobraźni tym, którzy wciąż 
popełniają wykroczenia 
w tym zakresie. Apelujemy: 
dbajmy o czystość naszego 
otoczenia!                           KN

fot. Straż Miejska w Mławie

Na sesji 18 maja 2021 r. miej-
scy radni przyjęli uchwałę, 
w myśl której mieszkańcy 
mogą się ubiegać o dofinanso-
wanie wymiany źródeł ciepła. 
W połączeniu z możliwościa-
mi, jakie daje program „Czy-
ste powietrze” Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z którego 
mławianie chętnie korzystają, 
mogą oni uzyskać na wymianę 
pieców dofinansowanie w wy-
sokości nawet 90 proc. kosztów 
kwalifikowalnych!

Zachęcamy mieszkańców prowadzą-
cych termomodernizację budynków 
jednorodzinnych do korzystania 
z obu wspomnianych form wsparcia – 
programów wojewódzkiego, w ramach 
którego można otrzymać do 60 proc. 
kosztów kwalifikowalnych, i miejskie-
go, który daje możliwość uzyskania 
dotacji w wysokości 30 proc. kosztów 
kwalifikowalnych. 
Jak duże benefity z takiego połączenia 
można otrzymać? Rozważmy przykład 
wnioskodawcy, który planuje inwesty-
cję za maksymalną kwotę kwalifiko-
walną, od której jest liczona dotacja 
celowa z budżetu Miasta Mława – 
czyli 15 000 zł – i składa wnioski 
o dotacje w ramach obu wymie-
nionych programów. Z „Czystego 
powietrza” może on otrzymać – jeśli 
prowadzi gospodarstwo jednoosobowe 
z miesięcznym dochodem netto 
do 1960 zł lub wieloosobowe z mie-
sięcznym dochodem netto do 1400 zł 
na osobę – dotację w wysokości 60 proc. 
kosztów kwalifikowalnych, czyli 9000 
zł. 30-procentowa dotacja celowa 
z budżetu Miasta Mława wyniosłaby 
natomiast 4500 zł. Daje to w sumie 
wsparcie w wysokości 13 500 zł, 
co oznacza, że beneficjent z własnej 
kieszeni musiałby dołożyć zaledwie 
1150 zł (cały czas mowa o kosztach 
kwalifikowalnych). Z kolei wniosko-
dawca uprawniony do podstawowej 
kwoty dotacji w programie „Czyste 
Powietrze” (przy założeniu, że jego 
dochód roczny za rok poprzedzający 
rok złożenia wniosku nie przekroczył 
100 000 zł) może otrzymać zwrot 
30 proc. kosztów kwalifikowalnych, 
czyli 4500 zł z NFOŚ-u i tyle samo 
z budżetu Miasta Mława, dzięki 
czemu jego wkład własny przy łącz-
nej kwocie dofinansowania 9000 zł 
wyniósłby 6000 zł (koszty kwalifiko-
walne).
Mławianie chętnie aplikują o środki 

NA TERMOMODERNIZACJĘ 
dofinansowania z dwóch źródeł

na termomodernizację budynków jedno-
rodzinnych z programu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (w Urzędzie Mia-
sta Mława mogą uzyskać profesjonalną 
pomoc w przygotowaniu wniosków 
o dotacje, a także – później – wniosków 
o płatność). Tylko w 2021 roku z terenu 
Mławy złożono do programu „Czyste 
Powietrze” 32 wnioski na termomoder-
nizację, w tym 13 do podstawowego po-
ziomu dofinansowania (30 proc. kosztów 
kwalifikowalnych) i 19 do podwyższone-
go poziomu dofinansowania 
(60 proc. kosztów kwalifikowalnych) 
- na kwotę 553 318,30 zł (stan na 18 
maja). W ramach wnioskowanej kwoty 
inwestorzy zamierzają wymienić 27 ko-
tłów węglowych na kotły gazowe, wybu-
dować 13 przyłączy gazowych, wymie-
nić 1 piec typu „śmieciuch” na kocioł 
ekologiczny zasilany paliwem stałym, 
zmodernizować 8 instalacji centralnego 
ogrzewania, zainstalować na dwóch 
nieruchomościach panele fotowoltaicz-
ne, wykonać docieplenia 14 budynków 
mieszkalnych, wymienić stolarkę okien-
ną w 9 budynkach oraz wymienić drzwi 
zewnętrzne w 11 budynkach.
Dzięki podjętej wczoraj przez radnych 
Miasta Mława uchwale w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów wy-
miany źródeł ciepła w ramach ograni-
czania niskiej emisji na terenie Miasta 
Mława, już niebawem można też będzie 
wnioskować o 30-procentowe dofinan-

Już 265 właścicieli nierucho-
mości położonych w Mławie 
skorzystało z miejskiego do-
finansowania wymiany pieca 
węglowego na bardziej ekolo-
giczny

FOT. Krzysztof Napierski

Miasto jest dla ludzi – to nowa kampania Burmistrza Miasta Mława, 
która stawia sobie za cel zwrócenie uwagi na mieszkańców i ich po-
trzeby. W pierwszej odsłonie chcemy pobudzić do refleksji kierowców, 
którzy nie zawsze myślą o innych użytkownikach ruchu. 

Bohaterkami naszej kampanii są sześcioletnia Ola Rybka oraz Zofia 
Treder, inwalidka, która porusza się na wózku. Ola słusznie wnioskuje, 
że jest ważniejsza od samochodów. Dziewczynka nie wie, czemu auta 
parkują na chodnikach, uniemożliwiając jej przejście. Natomiast Zofia 
Treder jasno przedstawia problem, z którym borykają się osoby nie-
pełnosprawne. Bariery architektoniczne i brak wyobraźni kierowców 
zastawiających chodniki samochodami sprawiają, że życie osób z nie-
pełnosprawnościami jest bardziej uciążliwe.
Prosimy wszystkich kierowców – zwracajcie uwagę, gdzie parkujecie 
samochody. Pomyślcie, czy wasze auta nie będą przeszkodą dla pie-
szych, którzy chcą chodnikiem dotrzeć do celu!
Kampania radiowa rusza w czerwcu 2021 r. Zachęcamy do słuchania 
spotów na antenie Radia 7.
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Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej przy-
gotowuje się do otwarcia wystawy 
„Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej” 
organizowanej z okazji Europejskich 
Dni Archeologii. Wernisaż zaplano-
wano na godz. 10:00 w piątek 
18 czerwca. O szczegółach placów-
ka poinformuje wkrótce na swojej 
stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych. 
Już dziś zapraszamy!

KN

ARCHEOLOGIA ZIEMI 
ZAWKRZEŃSKIEJ

fot. MZZ

fot. PXHERE

PIKNIK
ARCHIWALNY

Archiwum Państwowe w Warsza-
wie Oddział w Mławie zaprasza 
na Piknik Archiwalny z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Archiwów 
przypadającego corocznie 
9 czerwca. Piknik odbędzie się 
w sobotę 12 czerwca 2021 roku, 
w godzinach 11:00-18:00 na 
terenie oddziału przy ulicy Naru-
towicza 3. Dla przybyłych gości 
zaplanowano szereg atrakcji – 
szczegóły na stronie www.mlawa.
pl/artykul/zapraszamy-na-piknik-
-archiwalny.                           PK, KN

Zachęcamy do letniego wypoczyn-
ku w Mławie. Miasto przygotowało 
dla swoich mieszkańców oraz gości 
szereg atrakcji: potańcówki, Dni 
Mławy oraz uroczystości rocznico-
we Bitwy pod Mławą: piknik mili-
tarny i koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Wszystko na świeżym 
powietrzu i z zachowaniem aktual-
nych wymogów sanitarnych.

Pierwszy tydzień czerwca to począ-
tek koncertowego lata w mieście, 
które zapowiada się obiecująco, jeśli 
weźmiemy pod uwagę obowiązują-
ce jeszcze do niedawna obostrzenia 
uniemożliwiające udział w wydarze-
niach kulturalnych. Miejski Dom Kul-
tury w Mławie już 5 czerwca zaprasza 
na plenerową potańcówkę na estra-
dzie w parku (godz. 17:00), 
a nazajutrz – na koncert peruwiań-
skiego zespołu Los Companieros 
(godz. 18:00). W następnych tygo-
dniach – następne koncerty. Wszyst-
ko wskazuje na to, że koncertowe 
lato rozpoczyna się na dobre.
Początek kolejnego miesiąca to tra-
dycyjne Dni Mławy, organizowane 
co roku w weekend poprzedzający 
rocznicę nadania grodowi praw miej-
skich (13 VII 1429). 
W tym roku będą one połączone 
z pierwszą częścią obchodów 140. 
rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mławie (główne 
obchody planujemy na październik). 

Jak lato, 
to tylko 
w Mławie!

Do miasta po raz kolejny zjadą samochody tuningowane. 
Na zdj. auta przy pływalni MOSiR-u podczas Dni Mławy w 2019 roku

Na zlecenie Burmistrza 
Miasta Mława Sławomira 
Kowalewskiego, pracow-
nicy miejskiej spółki Wod-
-Kan zamontowali na rogu 
ulic Żeromskiego i 3 Maja 
stylizowany hydrant prze-
ciwpożarowy. Ma on przypo-
minać o miejscu, w którym 
niegdyś mieściła się siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Inicjatywa wpisuje się w ob-
chody 140-lecia jednostki.

Korzystamy z niej od dwóch lat i pewnie na-
wet się nad tym nie zastanawiamy – bo jeśli 
kanalizacja działa sprawnie, to nikt o niej nie 
myśli. I tak powinno być. Tymczasem wie-
le samorządów boryka się z ważnymi choć 
mało popularnymi problemami, jakimi są 
ścieki. Burmistrz Sławomir Kowalewski jest 
zapraszany na konferencje (stacjonarnie 
i on-line) do urzędów i miast, był nawet 
w Sejmie RP. Opowiada o mławskim przy-
padku PPP i zachęca do korzystania z for-
muły, na której dobrobyt zbudowały Europa 
Zachodnia i część Azji. Formułę tę polecają 
także Premier RP i jego ministrowie, do-
strzegając potencjał we współpracy róż-
nych środowisk w dążeniu do wspólnego 
celu. Mławska umowa dotycząca gospodarki 
wodnej i ekologii jest zawarta na 33 lata. To 
jedna z najdłuższych umów w formule PPP 
podpisanych w Polsce.
Związek SUEZ-u z Mławą jest więc mocny 
i trwały. Pielęgnując go i dbając o dobre re-
lacje, obie strony postanowiły uczcić, malu-
jąc z okazji 5-lecia współpracy mural. Nowe 
dzieło powstanie na szarej ścianie budynku 
Towarzystwa Sportowego Relaks 
w mławskim parku. Jego twórcą będzie 
Adam Walas, który jest autorem wielu prac 
wielkoformatowych w przestrzeni miast, 
a w Mławie stworzył mural „Nawidzę” 

przy ul. Powstańców Styczniowych. Prace 
nad realizacją nowego zadania rozpoczną się 
pod koniec czerwca. Zachęcamy mieszkań-
ców do udziału w tym projekcie, bo będzie to 
możliwe! Pracy będą bowiem towarzyszyły 
warsztaty, których uczestnicy zdobędą wie-
dzę i doświadczenie wprost od mistrza. Jak 
wziąć udział w warsztatach? Napiszcie 
do nas mail na adres: info@mlawa.pl z dopi-
skiem „Mural” w tytule lub na profil FB 
M Miasto Mława i przekonajcie nas w trzech 
zdaniach, że właśnie Wy powinniście wziąć 
udział w warsztatach. Na zgłoszenia czeka-
my do 20 czerwca. Uwaga – liczba miejsc 
ograniczona!
Warto przypomnieć, że poza ochroną środo-
wiska i gospodarką wodną to właśnie kultura 
i sztuka są tymi płaszczyznami, na których 
współpraca miasta z SUEZ WODA przebiega 
rewelacyjnie. Dzięki wsparciu SUEZ WODA 
zorganizowaliśmy Mławskie Champs-Ély-
sées, ogólnopolską konferencję „Razem dla 
środowiska” oraz  dwukrotnie Victor Young 
Jazz Festival Mława. Dzięki mecenatowi
SUEZ-u kolejna edycja festiwalu już 
we wrześniu. A póki co burmistrz Sławomir 
Kowalewski i prezes Tomasz Strzelecki wraz 
z całym zespołem SUEZ WODA wspólnie 
zachęcają – namalujmy razem mural!

Magdalena Grzywacz

1 lipca minie 5 lat, odkąd Miasto Mława rozpoczęło współpracę z firmą SUEZ WODA. 
W tym czasie podpisaliśmy wzorcową w skali kraju umowę w formule Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego, a SUEZ WODA wybudował dla miasta nowoczesną oczyszczalnię ścieków 
oraz rozpoczął jej 30-letnią eksploatację. Co ważne, spółka zatrudnia mieszkańców Mławy, 
a jej siedziba została przeniesiona do naszego miasta.

M u r a l 
w prezencie

Adam Walas zaprojektuje kolejny 
mławski mural – tym razem w parku 
miejskim

W sobotę 10 lipca już od godz. 9:00 
zapraszamy do centrum miasta na 
Jarmark Wojciechowy z pokazami 
samochodów tuningowanych i od-
restaurowanych oraz zabytkowych 
i współczesnych motocykli, wozów 
strażackich, a także festiwalem food 
trucków. 
Na godz. 10:00 w parku miejskim 
zaplanowano otwarcie wystawy „Su-
perbohaterowie – 140-lecie powsta-
nia OSP”, a na 11:00 – odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej i stylizowanego 
hydrantu na chodniku przy ul. Że-
romskiego. Od 15:00 do 19:00 nato-
miast zapraszamy na kolejną edycję 
Holi Festivalu  w parku miejskim o 
godz. 16:00 rozpocznie się parada 
motocyklowa ulicami miasta (start 
i finisz w centrum). Tegoroczne Dni 
Mławy zwieńczą w niedzielę 11 lipca 
wernisaż wystawy plenerowej Grupy 
Nieformalnej Mława Miasto Zabytko-
we „Byli, przybyli, są” na skwerze przy 
pomniku św. Wojciecha na Starym 
Rynku oraz koncert zespołu Babsz-
tyl z pochodzącym z Mławy liderem 
Zbyszkiem Hoffmanem na estradzie 
plenerowej w parku miejskim (godz. 
18:00).
Przymierzamy się także do organiza-
cji obchodów 82. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i Bitwy pod Mławą. 
W piątek 27 sierpnia chcemy zapro-
ponować mieszkańcom i gościom 
piknik militarny oraz koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Sytuacja związana 
z zachorowaniami na COVID-19 jest 
obecnie na tyle korzystna, że mo-
żemy wstępnie planować te wyda-
rzenia, ich odbycie się zależy jednak 
oczywiście od sytuacji epidemicznej 
i związanych z nią obostrzeń pod ko-
niec sierpnia.                               KN, BR

Hydrant 
na jubileusz

Piękny stylizowany czerwony hydrant 
ozdobiony herbem Miasta Mława sta-
nął w piątek 23 kwietnia na chodniku 
przy ul. Żeromskiego – tuż przy bu-
dynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, gdzie 
w ubiegłych stuleciach mieściła się 
strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Urządzenie – w pełni sprawne 
i gotowe, by służyć strażakom 

w ewentualnych akcjach gaśni-
czych – zamontowali w piątek 
23 kwietnia pracownicy Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i 
Oczyszczalni Ścieków „WOD-
-KAN” Sp. z o.o. w Mławie. 
Uczestniczyli w tym ważnym 
momencie Prezes zakładu Ma-
rek Dusiński oraz Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie st. bryg. 
Zbigniew Kąpiński. Przy hy-
drancie zostanie zamontowana 
grawerowana płyta chodnikowa 
z informacją o urządzeniu zain-
stalowanym na pamiątkę 140. 
rocznicy powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mławie 
oraz o budynku, w którym 
w latach 1881-1981 mieściła się 
jej pierwsza strażnica. „Informa-
cja ta adresowana jest głównie 
do dzieci i młodzieży, które nie 
pamiętają czasów, kiedy to Straż 
Pożarna w Mławie stacjonowała 
w wyżej wymienionym budynku. 
U pozostałych zaś osób obudzi 
wspomnienia” – wyjaśniają 
druhowie OSP Mława.
Uroczyste odsłonięcie hydrantu 
zostanie dokonane 10 lipca br., 
podczas Dni Mławy.
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