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Orszak Trzech Króli 
przeszedł ulicami Mławy

Do 2026 r. Mławska 
Komunikacja Miejska 
będzie bezpłatna Mędrcom ze Wschodu na trasie między 

kościołem pw. Ducha Świętego 
a estradą w parku miejskim towarzy-
szyli liczni wierni. 

Bez zmian pozostają zasady 
funkcjonowania MKM-ki. str. 2
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Niestety sprawdziły się przewidy-
wania dotyczące ogromnych pod-

wyżek cen gazu, węgla i prądu, co z kolei 
będzie miało wpływ na wzrost opłat czyn-
szowych. Niektórzy mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych będą płacić od stycznia na-
wet kilkadziesiąt procent więcej za ogrzanie 
swoich mieszkań. 
Sytuacja dotyczy przede wszystkim bloków 
podłączonych do kotłowni zasilanych gazem, 

ale też tych, które spalają węgiel. To skutek 
podwyżek cen obu paliw, ale też zwiększenia 
podatku VAT na gaz z O proc. do 23 proc. 
Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski 
spotkał się 14 grudnia 2022 r. z prezesami 
i zarządami spółdzielni „Zawkrze” oraz 
PEC-u (Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej). Rozmawiano m.in. o podwyżkach cen 
węgla oraz gazu i ich wpływie na wysokość 
czynszów płaconych przez mławian. Bur-

Na inwestycje 
przeznaczamy 
60 000 000 zł!

W 2023 roku kontynuujemy re-
alizację największych w historii 

miasta inwestycji. Przebudowa budynku 
Miejskiego Domu Kultury, termomoder-
nizacja biblioteki i muzeum, budowa III 
etapu Alei św. Wojciecha, rozbudowa ulicy 
Studzieniec, finalizacja budowy kanalizacji 

i wiele innych zadań, również jednorocz-
nych oraz tych realizowanych z innymi 
samorządami, to koszt blisko 60 000 000 
zł. Około 55 000 000 zł przeznaczamy w bu-
dżecie na zadania wieloletnie. Dobra infor-
macja jest taka, że większość z nich w tym 
roku będzie sfinalizowana. Oznacza to, że 

za kilka miesięcy będziemy mogli obejrzeć 
film w zmodernizowanym kinie Kosmos,  
pojechać przebudowaną ulicą Studzieniec 
czy odwiedzić odnowioną bibliotekę i mu-
zeum. 
Szczegółowo o wszystkich inwestycjach 
piszemy na str. 3. 

W niedzielę 15 stycznia upamiętnimy ofiary zbrodni doko-
nanej na Kalkówce 17 stycznia 1945 r. Uroczystości rocznico-
we rozpocznie o godz. 12:00 msza św. w kościele pw. Ducha 
Świętego. Następnie uczestnicy będą mogli przejechać cze-
kającym przy kościele autobusem na Kalkówkę, gdzie odbę-
dzie się oficjalna uroczystość z modlitwą, przemówieniami 
i złożeniem kwiatów u stóp pomnika-mauzoleum.
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mistrz poprosił, żeby zarządy „Zawkrza” 
i PEC-u porozumiały się.
– Szukajcie najkorzystniejszych rozwiązań 
dla mieszkańców, żeby wzrost cen był jak 
najniższy – zaapelował burmistrz. – Jeżeli 
uznacie, że to będzie dobrym rozwiązaniem, 
jestem gotowy przekazać spółdzielni spółkę 
PEC za złotówkę – zadeklarował szef miasta. 
Prezes spółki Krzysztof Jaros zaproponował 
spółdzielni rozwiązanie w postaci tymcza-
sowego wypowiedzenia umów dzierżawy 
kotłowni gazowych PGNiG Termice i pod-
pisanie umów dzierżawy ze spółdzielnią. 
Korzyści są takie, że PGNiG i PEC są trakto-
wane jako przedsiębiorca i płacą w związku 
z tym taryfy kształtujące się dziś na poziomie 
700-800 zł netto/MWh. W przypadku dzier-
żawy kotłowni przez spółdzielnię lub TBS, 
potencjalnie możliwa jest sprzedaż gazu 
w tzw. taryfie domowej, która aktualnie wy-
nosi 200 zł netto/MWh. 
Dodajmy, że to rozwiązanie okresowe, po-
nieważ system rządowy wsparcia taryfy do-
mowej wygasa i np. za rok sytuacja ulegnie 
odwróceniu i ponownie (tak jak już było 
w przeszłości) taryfa biznesowa będzie niż-
sza od domowej
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Władze Mławy 
zaniepokojone 

podwyżkami czynszów

Przebudowa ulicy 
Studzieniec zakończy 
się w tym roku
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Pamięci 
pomordowanych 
na Kalkówce Burmistrz spotkał się z przedstawicielami spółdzielni i PEC-u
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W tym sezonie akcję zimową rozpo-
częliśmy 19 listopada, kiedy w Mła-
wie spadł pierwszy śnieg. Miasto było 
dobrze przygotowane, ponieważ jesz-
cze przed sezonem zakupiliśmy 300 
ton soli drogowej i zabezpieczyliśmy 
600 ton mieszanki solnej w proporcji 
50/50 z piaskiem, którą standardowo 
w Mławie posypuje się drogi. 

Przypomnijmy, że na zlecenie Burmistrza 
Miasta Mława utrzymaniem dróg w okresie 
zimowym zajmuje się Mławskie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe. Jego pracow-
nicy dbają o przejezdność dróg gminnych. 
Ich łączna długość wynosi blisko 145 km. 
MPDM ma do dyspozycji dwie pługopia-
skarki, siewkę dużą ciągnikową oraz dwie 
koparkoładowarki wyposażone w pługi. 
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi odbywa 
się według standardu 3 i 4, co oznacza, że 
w pierwszej kolejności są odśnieżane ron-

da i wiadukty, a także dojazdy do szpita-
la, szkół, przedszkoli, komendy policji, 
urzędów, obiektów handlowych oraz 
dzielnicy przemysłowej.
Wraz z początkiem stycznia 2023 r. wy-
gasła umowa, na podstawie której miasto 
zajmowało się utrzymaniem zimowym 
dróg powiatowych. W związku z tym od 

nowego roku drogi powiatowe – prawie 
15 km – są odśnieżanie przez jednostkę 
powiatu.
Ulice powiatowe znajdujące się w obrę-
bie Miasta Mława to: Graniczna (od Ko-
ściuszki do Brukowej), Kościuszki, Lele-
wela, Napoleońska, Narutowicza, Nowa, 
Nowowiejska (od Ronda Solidarności 
do granic miasta), Padlewskiego, Płoc-
ka (od Ronda Popiełuszki do E7 starej), 
Podmiejska, Powstańców Styczniowych, 
Sienkiewicza, Szpitalna (od Piłsudskie-
go do Szpitalnej za posesją 32), Szreńska 
i Brukowa. 
Również przebiegające przez Mławę dro-
gi wojewódzkie o numerach 544 i 563 są 
zarządzane przez inny podmiot – Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Magdalena Grzywacz

To czas na złożenie deklaracji za śmieci

Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski podpisał z Prezesem 
Mławskiego Przedsiębiorstwa Dro-
gowo-Mostowego. Mariuszem Goź-
dziewskim umowę na kolejne cztery 
lata funkcjonowania Mławskiej Ko-
munikacji Miejskiej. Będzie ona działa-

ła na dotychczasowych zasadach.Przy-
pomnijmy – korzystanie z Mławskiej 
Komunikacji Miejskiej jest bezpłat-
ne dla osób uprawnionych do tego 
ustawowo oraz dla posiadaczy Karty 
Mławiaka. Tę ostatnią – również bez-
płatnie – można wyrobić w kancelarii 

Urzędu Miasta Mława. Pozostali pa-
sażerowie kupują bilety jednorazowe 
w cenach 4 zł (normalny) lub 2 zł 
(ulgowy) bądź miesięczne w cenach 
120 zł (normalny) lub 60 zł (ulgowy).
Mławska Komunikacja Miejska funk-
cjonuje już od 8 lat – pierwszy autobus 

wyjechał w trasę 10 października 2014 
r. – i cieszy się dużą popularnością. Ży-
czymy kolejnych bezpiecznych i kom-
fortowych przejazdów!

Krzysztof Napierski

Kolejne cztery lata komunikacji miejskiej bezpłatnej dla posiadaczy Karty Mławiaka
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Burmistrz Sławomir Kowalewski i prezes MPDM 
Mariusz Goździewski
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Zima na mławskich drogach

Fot. Wioletta Mikucińska

Stawki nie zmieniają się. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
wynoszą 12,5 zł od m sześc. 
wody. Rozliczenie jest prowa-
dzone wg zużycia za rok 2022. 
Od stycznia obowiązuje nowa 
umowa z firmą wywożącą 
śmieci. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiło Novago, dotych-
czasowy odbiorca. 
Ze względu na wzrost cen pa-

liwa i najniższego wynagrodze-
nia, zachowanie opłat wymagało 
pewnych zmian w harmonogra-
mie odbioru śmieci. 
– W okresie jesienno-zimowym, 
od października do marca, od-
biór szkła i papieru odbywa się 
raz w miesiącu, a nie dwa, jak 
w pozostałych miesiącach. Na-
sze analizy pokazują, że w tym 
okresie mniej jest tych frakcji 

Do 10 lutego mieszkańcy Mławy powinni 
złożyć w ratuszu tzw. deklaracje śmiecio-
we, czyli formularze informujące o tym, 
ile osób mieszka w danym gospodarstwie 
domowym i ile wody jest zużywane. 
Na tej podstawie są naliczane opłaty 
za wywóz śmieci. 

wytwarzanych. Nie są to odpady 
problematyczne, są bezzapacho-
we, dlatego mieszkańcy domów 
jednorodzinnych nie powinni 
mieć problemów z ich przecho-
waniem. A dzięki tej zmianie 
uzyskaliśmy lepszą ofertę – wy-
jaśnia zastępca burmistrza Szy-
mon Zejer.
Umowa z Novago została pod-
pisana na dwa lata. Zakłada od-
biór 11 000 ton śmieci rocznie. 
Formularz deklaracji znajduje 
się na stronie ratusza, można 
go także odebrać w kancelarii. 
Dla osób składających deklara-
cje miasto przygotowało niespo-
dziankę (szczegóły na str. 5).
Zachęcamy również do korzy-
stania z aplikacji przypominają-
cej o wywozie śmieci (szczegóły 
obok). 

Urszula Adamczyk

Mieszkańcy Mławy mogą już korzystać z darmowej 
aplikacji z harmonogramem odbioru odpadów 
w naszym mieście na poszczególnych ulicach. Apli-
kacja mobilna „Kiedy śmieci” posiada kilka funkcji, 
ale jedno główne zadanie: poinformować o zbliżają-
cym się terminie wywozu śmieci. 
Program można pobrać ze sklepów GooglePlay 
i AppStore – wchodząc na stronę wybranego 
lub korzystając z kodu QR na załączonej grafice. 
Po zainstalowaniu i określeniu miejsca odbioru 
śmieci, przypomni on użytkownikowi o tym, że jutro 
odbiór danej frakcji. Istnieje też możliwość zmiany 
powiadomienia o najbliższym odbiorze (1-5 dni) 
oraz ustawienia dodatkowego przypomnienia 
w dniu odbioru.

Chcesz wiedzieć, kiedy 
będą wywożone śmieci? 
           

W aplikacji zamieszczone są zasady prawi-
dłowej segregacji oraz słownik odpadów. 
Dostępne są również dane PSZOK-u oraz 
dodatkowe informacje, w tym terminy i zasa-
dy płatności. 
Aplikacja jest bezpieczna i nie wymaga 
od użytkownika podawania jakichkolwiek 
danych, w tym numeru telefonu. 

KSM

 Zainstaluj aplikację
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W lipcu 2022 r. złożyliśmy dwa wnioski do marszałka. Dotyczą one 
dofinansowania remontu ulic Okólnej i 20 Dywizji Wojska Polskiego. 
Minęło pół roku, a marszałek milczy. 

– Nasze wnioski zostawiono bez odpowiedzi. Czujemy się zlekceważeni. 
Brakuje nam reprezentanta w sejmiku Mazowsza, który będzie chodził 
za naszymi sprawami – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski. 
Inwestycje miały poprawić trudną sytuację na mławskich drogach, spowo-
dowaną brakiem obwodnicy zachodniej, której budowę marszałek obiecuje 
od 10 lat. Obecnie miasto jest połączone z drogą krajową nr 7 tylko jednym 
zjazdem – przez ulicę Warszawską. Codziennie tworzą się tam potężne 
korki. Żeby je ominąć, kierowcy jeżdżą innymi drogami. W efekcie kolejne 
nawierzchnie ulic rozpadają się, a mieszkańcy tracą poczucie bezpieczeń-
stwa. 
Rozbudowa ulic 20 Dywizji Wojska Polskiego i Okólnej znacznie poprawi-
łaby tę sytuację. Obie drogi są wygodnym dojazdem do punktów istotnych 
dla mieszkańców regionu – dzielnicy przemysłowej i drogi krajowej nr 7. 
Miasto Mława wnioskowało o dofinansowania o wartości 60 proc. tych za-
dań – kolejno o 2 400 000 zł i 3 600 000 zł. Obie realizacje planowo miały 
być rozłożone na 3 lata. Wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. 

KSM

CZY MAZOWSZE 
NAS LEKCEWAŻY?
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INWESTYCJE JEDNOROCZNE, KTÓRYCH ROZPOCZĘCIE 
I ZAKOŃCZENIE PLANUJEMY W TYM ROKU:

Wykup nieruchomości pod rozbudowę dróg i infrastruktury, m.in. w okolicach Alei św. Wojciecha, ulic Olesin, 
Studzieniec czy Kruczej – 943 000 zł.
Inwestycje związane z budynkami komunalnymi – 450 000 zł.
Zakup nowego wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 450 000 zł.
Projekt adaptacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do wymogów przeciwpożarowych – 100 000 zł.
Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych – 1 100 000 zł.
Modernizacja boiska przy SP nr 2 – 60 000 zł.
Podniesienie efektywności energetycznej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 100 000 zł.
Przygotowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia – 300 000 zł. 
Rozbudowa kanalizacji – 1 150 000 zł. 

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH SAMORZĄDÓW:

Dla powiatu mławskiego na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Nowej oraz na budowę mostu na rzece Seracz 
w Mławie wraz z drogą dojazdową – 4 230 000 zł. 
Dla województwa mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy” – 150 000 zł. 

Czy wiesz, że...

To jest rok rekordowych inwestycji!

Wieloletnie, jednoroczne, realizowane z innymi samorządami. Przedstawiamy przegląd inwestycji zaplanowanych 
w Mławie na ten rok. Przeznaczamy na nie blisko 60 000 000 zł.
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Lata realizacji – 2014-2023
Wartość całego projektu – 38 372 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 2 700 000 zł 
Wartość pozyskanego dofinansowania – 19 892 000 zł

W tym roku planowane jest jeszcze oddanie do użytku kanalizacji w uli-
cach: Batalionów Chłopskich, Batorego (część), Malinowskiego, Bienia, 
Kolejowej, Grzybowej, Niecałej (część), Moniuszki, Dworcowej (część), 
Łącznej, Ciasnej (część), Gdyńskiej (część), LOK (część), Tęczowej, Ni-
skiej, Żuromińskiej (część), Ceglanej i Roweckiego „Grota”.
W samym 2022 roku wykonano 12,9 km sieci. Ogółem w ramach realizo-
wanego projektu miasto wybuduje 41 km sieci kanalizacji i ok. 1600 przy-
kanalików, co umożliwi podłączenie ponad 4200 mieszkańców. W sumie 
skanalizowane zostanie 98,49 proc. Aglomeracji Mława.

Lata realizacji – 2021-2023
Wartość całego projektu – 4 200 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 1 047 000 zł 

Budynek przy ul. Lelewela 7 (dawna siedziba Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień), został kupiony przez miasto w 2021 roku. Obecnie mieści się w nim 
Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych. Po zaplanowanym w tym roku 
remoncie będzie siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace 
adaptacyjne wykona Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie.

Lata realizacji – 2021-2023
Wartość całego projektu – 4 200 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 7 100 000 zł 
Wartość pozyskanego dofinansowania – 2 983 000 zł

Zadanie obejmuje prace na odcinku o długości ok. 1800 metrów, od ul. Napo-
leońskiej do skrzyżowania z ulicami Piekiełko, Krajewo i Podborną. Wyko-
nane zostaną m.in.: droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 
5,5 m z dwumetrowymi chodnikami po obu stronach, sieć kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenie uliczne.

Lata realizacji – 2022-2023
Wartość całego projektu – 29 400 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 20 400 000 zł 
Wartość pozyskanego dofinansowania – 20 000 000 zł

Projekt obejmuje dwa zadania: rozbudowę i nadbudowę MDK-u i kina Ko-
smos (inwestycję rozpoczęto w ubiegłym roku) oraz termomodernizację 
budynku muzeum i biblioteki (prace ruszają w styczniu). 

Lata realizacji – 2022-2024
Wartość całego projektu – 31 630 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 14 572 000 zł 
Wartość pozyskanego dofinansowania – 27 401 000 zł

Prace są prowadzone na odcinku o długości 1080 m, od wylotu z ronda przy ul. Płockiej 
do drogi nr 7 z włączeniem ul. Smolarnia i ul. Zabrody. Zamówienie obejmuje wykona-
nie drogi, chodników oraz jednostronnej ścieżki rowerowej, a także budowę sieci: kana-
lizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Lata realizacji – 2018-2024
Wartość całego projektu – 13 593 000 zł
Kwota przeznaczona na inwestycję w 2023 r. – 2 366 000 zł 

W ramach projektu co roku realizowane są remonty i przebudowy kolejnych dróg 
na terenie Mławy. W 2022 roku były to m.in. ulice: Ciechanowska, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Wiejska czy Leszczyńskiego. W tym roku planowana jest przebudowa 
ul. Powstańców Wielkopolskich, zadanie warte blisko 4 400 000 zł. 
O 2 000 000 zł zawnioskowaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Realizacja tego konkretnego zadania jest uzależniona od pozyskanych środków. 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA

ZAKUP BUDYNKU PRZY UL. LELEWELA W MŁAWIE ORAZ JEGO ADAPTACJA 
DO FUNKCJI BIUROWO-ADMINISTRACYJNYCH

ROZBUDOWA UL. STUDZIENIEC W MŁAWIE

Budynek przy ul. Lelewela

Prace są wykonywane etapami

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ 
MIASTA MŁAWA (Miejski Dom Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Miejska Biblioteka Publiczna)

MDK zyskał nowe piętro

POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIASTA MŁAWA 
POPRZEZ BUDOWĘ TRZECIEGO ETAPU ALEI ŚW. WOJCIECHA

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA MŁAWA

Prace przy budowie III etapu ruszyły 
w listopadzie 2022 r.

Ulica Ciechanowska została przebudowana 
w 2022 r. 

Miasto od 2017 r. dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców-kopciuchów na ekolo-
giczne źródła ciepła. Do tej pory w sumie przeznaczono na ten cel: 

1 908 000 zł. W tym roku będzie to 200 000 zł.
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Od 10 stycznia 2023 r. na trzech 
mławskich ulicach – Dudziń-
skiego, Tuwima oraz Poświęt-
nej – obowiązuje nowa organi-
zacja ruchu.
Na ul. Dudzińskiego wyzna-
czono oznakowanie przejścia 
dla pieszych w rejonie skrzyżo-
wania ulic Willowej, Dudziń-
skiego i Powstańców Wielko-
polskich.
Na ul. Poświętnej ustawiono ozna-
kowanie pionowe B-35 „zakaz 
postoju” przy budynku Archi-
wum Państwowego.
Na ul. Tuwima ustawiono ozna-
kowanie pionowe B-36 „zakaz 
zatrzymywania się”  po lewej stro-
nie ul. Tuwima od skrzyżowania 
z ul. Olsztyńską do istniejącego 
parkingu oraz wprowadzono 
ograniczenie parkowania znakiem 
poziomym P-21a „powierzchnia 
wyłączona z ruchu” na wysokości 
budynku nr 5.
Prosimy o uwagę i stosowanie się 
do nowego oznakowania.

KSM

Zmiany 
w organizacji 

ruchu na trzech 
ulicach

W tym roku firma odbierająca 
odpady odbierze drzewka świą-
teczne bez spełnienia wymogu 
ich uprzedniego rozdrobnienia 
i umieszczenia w worku lub po-
jemniku wraz z bioodpadami.
Prosimy zatem o wystawianie 
choinek do odbioru w całości 
(bez rozdrabniania) w terminach 
odbioru bioodpadów. 
Uwaga! Dla budynków jedno-
rodzinnych w styczniu br. jest 
wyznaczony tylko jeden termin 
odbioru bioodpadów dla każdego 
z rejonów zgodnie z harmono-
gramem. Dla budynków wielo-
lokalowych, bez względu na ich 
położenie będzie to 25 stycznia.
Choinkę można również zawieźć 
do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Płockiej 102. 
Punkt jest czynny w poniedziałki 
i środy od 7.00 do 15.00, w piątki 
od 10.00 do 18.00 oraz w soboty 
od 8.00 do 12.00. 

KSM

Co zrobić 
z choinką 

po świętach?
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Budynek, w którym mieszczą się instytucje, przejdzie termomodernizację

W bibliotece są obecnie rozpisy-
wane plany pracy na czas remon-
tu. Pracownicy będą pracować 
w terenie – m.in. prowadząc 
zajęcia w szkołach i przedszko-
lach (w tym np. teatrzyki, głośne 
czytanie) – oraz wykonywać we-
wnętrzne prace administracyjne, 
m.in. związane z opracowywa-
niem i katalogowaniem zbiorów. 
W tym czasie czytelnicy mogą 
korzystać z księgozbioru filii nr 1 
przy ul. Granicznej 39. Przypomi-
namy, że można do niej dojechać 
Mławską Komunikacją Miejską, 
liniami 1 i 3. Filia jest otwarta 
dla czytelników w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki od 10.00 
do 17.00. 
Muzeum planuje zajmować się 

w tym czasie m.in. digitalizacją 
eksponatów (jest ich ponad 17 
000) w programie MONA; reali-
zacją projektów, na które dosta-
ło dofinansowania – „Powstanie 
Styczniowe na ziemi mławskiej” 
(dofinansowanie z Biura Progra-
mu Niepodległa) i „Mały festiwal 
Tekla Bądarzewska – pianistka 
z Mławy” (stuprocentowe dofi-
nansowanie z Fundacji Orlen); 
prowadzeniem warsztatów i lekcji 
muzealnych w szkołach; uczest-
nictwem w życiu kulturalnym 
miasta (w tym przygotowywa-
niem warsztatów i stoisk na im-
prezy stałe); przygotowywaniem 
publikacji poświęconej linii obro-
ny na pozycji mławskiej.

Krzysztof Napierski

W związku z planowanym remontem 
budynku przy ul. 3 Maja 5 w Mławie, 
od 2 stycznia 2023 r. mieszczące się 
w nim siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
skiej są tymczasowo niedostępne 
dla odwiedzających. Pracownicy obu 
placówek będą w tym czasie wykony-
wali swoje obowiązki.

Praca biblioteki 
i muzeum w czasie 
remontu
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Miasto kupiło sprzęt 
strażakom ochotnikom 

Jednostka przy ul. Piekiełko otrzy-
mała dwa dwuczęściowe ubrania 
specjalne FHR 08 MAX PL zgodne 
z OPZ KG PSP, dwa hełmy strażac-
kie DRAGON HT, ubranie kosza-
rowe czteroczęściowe POLIAMID, 
zestaw ratownictwa medycznego 
BOXMET OSP R1 oraz cztery od-
blaskowe pachołki drogowe. Łącz-
na wartość tego sprzętu to 8 786 zł.
Jednostce przy ul. Padlewskiego 
burmistrz przekazał spodniobuty 
MAX S-5, sześć par rękawic do ra-
townictwa technicznego CESTUS 
DEEP GRIP, rozpieracz kolumno-

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przekazał mławskim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej – przy ul. Padlew-
skiego i przy ul. Piekiełko – nowy sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej. Koszt zakupu wyniósł 41 250 zł, z czego 
21 250 zł stanowiło wkład Miasta Mława, natomiast 20 000 zł – dotację Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Sprzęt przekazał strażakom burmistrz 
Sławomir Kowalewski

Nowy samochód 
trafi do OSP

W budżecie Miasta Mława na 2023 r. przeznaczono 450 000 zł 
na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej przy ul. Padlewskiego.

* * *

Koszt wozu to blisko milion zło-
tych, dlatego miasto stara się o dofi-
nansowanie m.in. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz od Ko-
mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej. 
– Mamy już wstępne deklaracje 
o uzyskaniu tej pomocy, dlatego 
mam nadzieję, że do końca trzecie-
go kwartału tego roku OSP otrzy-
ma nowy pojazd – mówi burmistrz 
Sławomir Kowalewski. 
Samochód, którym strażacy-ochot-
nicy obecnie dysponują, jest już 
mocno wyeksploatowany. W ubie-

głym roku awaria na 3 miesiące 
wyłączyła go z użytkowania. 
OSP przez 9 miesięcy uczestni-
czyła w 165 akcjach! – Liczba 
zdarzeń pokazuje, jak ważny jest 
odpowiedni sprzęt. Zakup wozu 
jest bardzo potrzebny – zauważa 
burmistrz. 
W Mławie jest ponad 80 straża-
ków-ochotników, blisko 50 prze-
szkolonych, żeby nieść pomoc 
mieszkańcom naszego miasta i po-
wiatu mławskiego.

Urszula Adamczyk

wy R 410 LUKAS, zestaw podpór 
PT-1200 z akcesoriami, system 
szybkiej stabilizacji, kamerę ter-
mowizyjną Seek Reveal FirePro, 
maszt oświetleniowy EPISTAR 
100 LS, wspornik progowy WSP-S 
oraz detektor napięcia prądu prze-

miennego VOLT. Łączna wartość 
tego sprzętu to 32 464 zł.
Oficjalnego przekazania sprzętu 
strażakom dokonano w ratuszu. – 
Obyście używali go jak najrzadziej 
– życzył im burmistrz Sławomir 
Kowalewski.

Sprzęt specjalistyczny oraz środki 
ochrony osobistej strażaka współfi-
nansowano ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
w ramach zadania OSP-2022.

Krzysztof Napierski

Fot. KN

Czy wiesz, że... W roku 2022 autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej wykonały w sumie 21 047 
kursów i pokonały 298 119 kilometrów. 
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Zostaw deklarację na śmieci, 
zabierz torbę
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Ruszyła nowa kampania Burmi-
strza Miasta Mława „Czy wiesz, 
jak segregować?”. Jej celem jest 
rozwianie wątpliwości, do jakiej 
frakcji wrzucić ten czy inny od-
pad. W ramach kampanii osoby, 
które przyjdą do ratusza z nową 
deklaracją, otrzymają ekologicz-
ną torbę płócienną w jednym 
z sześciu wzorów. Na torbach 
umieściliśmy wskazówki do-
tyczące prawidłowej segrega-
cji. Korzystając z nich, wszyscy 
wzajemnie będziemy się eduko-
wać i przy okazji – liczymy na to 
– rzadziej sięgać po plastikowe 
jednorazówki. Torbę będzie mo-
gła otrzymać osoba, która po 15 

Wchodzimy w okres rozliczeń 
rocznych. Do końca lutego pra-
codawcy są zobowiązani prze-
kazać pracownikom informacje 
o uzyskanych przez nich docho-
dach oraz pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, a także wysokości 
potrąconych składek na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowot-
ne. Te informacje zawiera PIT 
11. Zanim na podstawie danych 
zapisanych w tym dokumencie 
wypełnimy roczne zeznanie po-
datkowe, warto pomyśleć o tym, 
aby rozliczyć się w Mławie. Jeśli 
zostawiasz swój podatek w na-
szym mieście, możesz czerpać 
z tego korzyści. Twoje pieniądze 
przeznaczymy m.in. na budo-
wę placów zabaw, ulic, chod-
ników, oświetlenia, obiektów 
sportowych. Dzięki nim nasze 
miasto będzie dalej prężnie się 
rozwijać. Możesz też osiągnąć 

osobiste korzyści – jako osoba, 
która opłaca podatek w Mławie 
otrzymujesz dodatkowe punkty 
przy rekrutacji Twojego dziecka 
do przedszkola i Kartę Mławia-
ka, która uprawnia do bezpłat-
nych przejazdów Mławską Ko-
munikacją Miejską oraz  zniżek 
u Partnerów Karty Mławiaka. 
To, jaki udział z twojego PIT-u 
trafia do budżetu miasta, mo-
żesz łatwo sprawdzić, wchodząc 
na stronę: https://nacoidamo-
jepieniadze.pl/budzet-miasta/
mlawa/2022.
Jeśli już zostawiasz swój poda-
tek w naszym mieście – jesteśmy 
z Ciebie dumni. Jeśli jeszcze 
tego nie robisz - dołącz do nas 
i rozlicz swój PIT w Mławie. 
To proste – w zeznaniu rocznym 
wpisz adres Urzędu Skarbowego 
w Mławie. 

Magdalena Grzywacz

 
Jeśli jesteś związany z Mławą, rozlicz w naszym mieście swój 
PIT i czerp z tego korzyści! Możesz liczyć np. na dodatkowe 
punkty przy rekrutacji dziecka do przedszkola i otrzymanie 
Karty Mławiaka, która uprawnia m.in. do darmowych prze-
jazdów Mławską Komunikacją Miejską.

stycznia 2023 r. przyniesie nową deklarację do Urzędu Miasta Mława. 
Uwaga! Liczba toreb ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. For-
mularz deklaracji jest dostępny na stronie miasta i w ratuszu.

Magdalena Grzywacz

Dla osób składających deklaracje przygotowaliśmy kolorowe torby 
w sześciu wzorach

PŁACISZ PODATKI W MŁAWIE? 
Możesz liczyć na osobiste korzyści!

Na czele orszaku pojechali konno 
jeździec z Gwiazdą Betlejemską oraz 
trzej mędrcy – Kacper, Melchior i Bal-
tazar. O bezpieczeństwo uczestników 
dbali funkcjonariusze służb mundu-
rowych.
Orszak przeszedł ulicami św. Anny, 
Ordona, Sienkiewicza, Wyspiańskiego 
i Żeromskiego, by dotrzeć do parku 
miejskiego. Po drodze wierni usłyszeli 
piękne kolędy w wykonaniu schol 
każdej z mławskich parafii. Na dwóch 
stacjach środkowych dające do my-
ślenia scenki ewangelizacyjne zagrali 
uczniowie miejscowych szkół. Es-
trada w parku natomiast „wystąpiła” 
w roli stajenki betlejemskiej, gdzie 
Maryja z Józefem opiekowali się na-
rodzonym Jezusem. Komu zaś doku-
czały chłód i głód, mógł się pożywić 
gorącym posiłkiem.
Organizatorami Orszaku Trzech Króli 
byli: Stowarzyszenie Pontyfikat Papie-
ża Jana Pawła II w Mławie oraz mław-
skie parafie, Stajnia Tarpan, Miejski 
Dom Kultury i Duszpasterstwo Ro-
dzin Diecezji Płockiej. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem sprawowali 
Biskup Płocki Szymon Stułkowski, 
Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski i Starosta Mławski Jerzy 
Rakowski. Konferansjerami podczas 
całego orszaku byli Marta i Paweł Sta-
wińscy.
Wydarzeniem towarzyszącym orsza-
kowi był koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Małej Armii Janosika. 
Zespół wystąpił w kościele pw. Matki 
Bożej Fatimskiej w sobotę 7 stycznia.

Krzysztof Napierski 

Orszak Trzech 
Króli przeszedł 
ulicami Mławy
Popularna od lat w wielu miastach inicja-
tywa tej zimy zawitała do Mławy – Orszak 
Trzech Króli przeszedł w piątek 6 stycznia 
2023 r. ulicami naszego miasta.

Fot. MG

Fot. KN

Fot. KN
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To najpopularniejsze 
imiona nadawane 
przez rodziców 
swoim pociechom. 
Kolejne miejsca 
zajmują Maja 
i Oliwia oraz Stani-
sław i Kacper. 

Mława w liczbach 
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          Dwa wnioski do BOM-u
Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Gdyńskiej oraz 
organizacja uroczystych obchodów 100-lecia MKS-u Mławianka 
Mława to dwa projekty zgłoszone przez burmistrzów Mławy 
do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w roku 2023.

Wciąż czekamy na budowę chodnika 
po prawej stronie ul. Piłsudskiego, 
który znalazł się wśród zwycięskich 
projektów BOM-u 2022 roku, a już 
zgłosiliśmy dwie nowe propozycje 
do realizacji przez Mazowsze. Pierw-
szą jest budowa ciągu pieszo-rowero-
wego w ulicy Gdyńskiej w Mławie. 
Ulica ta leży w ciągu drogi wojewódz-
kiej 544. Zakres inwestycji miałby ob-
jąć odcinek między skrzyżowaniami 
z ulicami Żuromińską i Ligi Obrony 
Kraju. 
– Poruszanie się wąskim poboczem 
jest od lat niebezpieczne dla miesz-
kańców ul. Gdyńskiej. W przeszłości 
dochodziło tam do różnych zdarzeń, 
także do wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym dla pieszego – uzasad-
nia wniosek burmistrz Sławomir 
Kowalewski. Uzyskanie dofinanso-
wania w wysokości 905 000 zł będzie 
szansą poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i spełnieniem wie-
loletnich marzeń mieszkańców. Re-
alizacja tego zadania pozwoli odse-
parować pieszych oraz rowerzystów 
od ruchu kołowego, w efekcie wyeli-
minuje niebezpieczeństwo kolizji.

Drugi z wniosków ma charakter 
nieinwestycyjny i dotyczy organiza-
cji uroczystych obchodów 100-lecia 
MKS-u Mławianka Mława. Założe-
niem projektu jest organizacja wy-
darzenia sportowo-rekreacyjnego na 
terenie MOSiR-u Mława, skierowa-
nego do mieszkańców północnego 
Mazowsza, którzy są kibicami piłki 
nożnej i będą chcieli wspólnie obcho-
dzić urodziny jednego z najstarszych 
klubów sportowych w regionie, który 
obecnie gra w 3 lidze PZPN. 
– Rok 2023 będzie jednym z najtrud-
niejszych dla miast w historii polskie-
go samorządu, dlatego szukam fun-
duszy zewnętrznych, by realizować 
miejskie cele. Uhonorowanie najstar-
szego klubu sportowego w mieście 
należy do jednego z najważniejszych 
w tym roku – uzasadnia burmistrz 
Sławomir Kowalewski. 
Oba wnioski w ekspresowym tempie 
zyskały poparcie mieszkańców Mła-
wy. Liczymy, że przejdą weryfikacje 
przez służby marszałka i wkrótce 
będziemy mogli na nie oddać głosy.

Magdalena Grzywacz

W 2022 r. urodziło się 
najwięcej Pol i Nikodemów

W sumie w minionym roku mławski Urząd Stanu Cywilnego wydał 375 
aktów urodzenia, o dwa mniej niż rok wcześniej.  Niestety zmarło 664 
mławian, to aż o 182 osoby więcej niż w roku 2021. Ślub zawarło 156 par, 
czyli o 44 mniej niż przed rokiem.  
31 grudnia 2022 r. w naszym mieście mieszkało 29 290 osób, 13 817 męż-
czyzn i 15 473 kobiety. To w sumie o 133 mieszkańców mniej niż 1 stycz-
nia 2022 r.
W trakcie roku zameldowało się na stałe w Mławie 332 mieszkańców 
innych miejscowości i 227 na pobyt czasowy oraz 1615 cudzoziemców 
(z wyłączeniem uchodźców). 

KSM

Pana przygoda z piłką nożną zaczęła 
się w Mławiance?
Można tak powiedzieć, chociaż zanim trafiłem 
do klubu, oczywiście grałem z kolegami. Cała 
Mława grała! My, czyli chłopaki 
ze Starego Rynku, rywalizowaliśmy z tymi 
z Płockiej, Warszawskiej czy Szpitalnej. 
Drużyny tworzyły się „naturalnie”. Tak na 
poważnie grą zająłem się dosyć późno, gdy 
poszedłem do szkoły średniej, do Budowlan-
ki. Tam zauważył mój talent nauczyciel WF-u, 
Roman Kuczyński i zapisał mnie do juniorów 
Mławianki. To był 1972 rok. Rok później gra-
łem już w seniorach. Wtedy to była jeszcze 
B klasa, to był też inny schemat poziomowań 
rozgrywek. Pierwszy poważny sukces osią-
gnęliśmy, gdy pan Kuczyński był trenerem 
i w 1978 roku awansowaliśmy po raz pierwszy 
do III ligi. To było coś wielkiego!

Ale odszedł Pan wtedy z klubu. 
Pod koniec lat 70. upomniało się o mnie 
wojsko. Poszedłem do Orzysza do plutonu 
sportowego i grałem tam w wojskowym 
klubie, który był w IV lidze. Oczywiście nie 
było przypadku w tym, że akurat tam trafiłem. 
Ściągano zawodników z różnych miejsco-
wości. Z Mławy był jeszcze ze mną jeden 
zawodnik – Janek Dobko, późniejszy trener 
Mławianki. Gdy dowódca naszego plutonu 
odchodził do Lublina, zaproponował przejście 
razem z nim. Tak trafiłem do Lublinianki, to 
był już klub na wysokim poziomie, piłkarze 
grali w III lidze. Po stanie wojennym przyją-
łem propozycję Motoru Lublin, grającego w 
ekstraklasie. Przez 3 lata tam grałem. To były 
czasy, gdy reprezentacja Polski osiągała 
ogromne sukcesy. I miałem wtedy zaszczyt 
rywalizować na jednym boisku z piłkarzami, 
którzy byli reprezentantami Polski. Uczyłem 
się od nich. Bardzo dobrze to wspominam. 
Po przygodzie w Lublinie dostałem propo-
zycję grania w Broni Radom. Byłem tam 2,5 
roku, awansowaliśmy do II ligi. W 1987 roku 
zdecydowałem się wrócić do Mławy. Mła-
wianka była wtedy w III lidze. W 1990 r. wyje-
chałem do Niemiec, do klubu FC Epterode. 

A po powrocie został pan trenerem. 
W 1993 r. zostałem grającym trenerem 
Mławianki. W 1996 r. byłem trenerem Wkry 

Żuromin, a w 2004 r., gdy Mławianka była 
w II lidze, byłem asystentem ówczesnego 
trenera. Ale nie byliśmy przygotowani na 
taką skalę korupcji. Trudno dzisiaj uwierzyć 
w to, co wtedy się działo w piłce nożnej. Gdy 
jechaliśmy na mecz, nie mówiono nam „uwa-
żajcie na przeciwnika”, ale „uważajcie 
na sędziów”. To było mocno demotywujące, 
a granie było nieprzyjemne. Po spadku z II ligi 
w 2005 r. odszedłem z klubu. 
Byłem trenerem w Działdowie, w Przasnyszu, 
na krótko wróciłem do Mławianki, trenowa-
łem też juniorów. Teraz nie zajmuję się już 
sportem, pracuję w innym zawodzie.  

Piłkarz, trener, kibic. Która rola wydaje 
się Panu najbliższa?
Trudno powiedzieć, ale chyba jednak piłkarz. 
Mławianka to było to pierwsze granie, czysta 
amatorszczyzna, awanse za uścisk dłoni 
prezesa. Ale to były lata młodości, świetnych 
ludzi, najlepiej się to wspomina. Bycie tre-
nerem to też była miła przygoda. A kibicem 
Mławianki byłem i będę zawsze! Jeśli jestem 
w Mławie, to jestem na każdym meczu. 

Wspomniał Pan o korupcji w piłce nożnej. 
Teraz jest lepiej?
Tak, moim zdaniem udało się tę dyscypli-
nę oczyścić. Chociaż oczywiście jeszcze 
czasem słyszymy o jakichś aferach. Ale to są 
sporadyczne sytuacje. I dzisiaj już do głowy 
nikomu nie przyjdzie, że sędzia może być 
przekupiony.

Jak Pan myśli, dlaczego dopiero w tym 
sezonie, po tylu latach, Mławiance udało 
się wrócić do III ligi?
Wiele czynników musiało się na to złożyć. 
Przecież Mławianka była już w okręgówce, 
w B klasie, w której zaczynałem karierę. Ale 
taka jest ta 100-letnia historia klubu – sinuso-
ida. Teraz zebrała się grupa fajnych działa-
czy, którzy koniecznie chcieli awansować, 
„bo Mławiance się należy”. Mamy bardzo 
dobrą kadrę z Maćkiem Rogalskim na czele. 
Świetną młodzież. Trenera Piotra Rzepkę. 
To wszystko ze sobą zagrało i się zazębiło. 
I się udało. 

Wspomniał pan o młodzieży. 
Mława ma piłkarski potencjał?
Na pewno młodzi mają dzisiaj w naszym mie-
ście idealne warunki do rozwoju. Gdy ja za-
czynałem, właśnie zbudowano stadion. Teraz 
został zmodernizowany. Ale ta infrastruktura 
się rozrosła – orliki, boiska, basen, za chwilę 
nowe korty. Trzeba docenić władze miasta, 
że stawiają na sport. Dużo dzieci i młodzieży 
gra, trenuje, ale wiadomo, że to jest często 
bardziej gra dla rozwoju, gdy przychodzi 
szkoła średnia wiele osób rezygnuje, 
bo nauka, inne zainteresowania. Ale zawsze 
jest większa szansa na wyłapanie talentów. 

A jak Pan ocenia 12. zawodnika Mławian-
ki, czyli kibiców?
Kibice w Mławie są świetni! Od lat. W latach 
70. przychodziły na mecze tysiące mławian. 
To była jedna z głównych rozrywek. W sobo-
tę czy w niedzielę po prostu chodziło się na 
stadion oglądać Mławiankę. Kibice jeździli też 
z nami na mecze. Prezesem klubu był wtedy 
pan Roman Greszta, który był dyrektorem 
PKS-u. Udostępniał autobusy, które zabierały 
kibiców. Na meczach zawsze rozlegały się 
śpiewy „Mławianka Mława to nasza duma 
i sława”. Albo na zawodników: „My nie mamy 
Laty z Mielca, ale mamy Mirka Strzelca” 
albo „My nie mamy Lubańskiego, ale mamy 
Pełkowskiego”. I tak też jest dzisiaj. Kibice są 
bardzo pozytywni, dopingujący i wspierający. 
To ważne dla drużyny, na pewno bardzo 
motywuje. 
Mławianka dla Mławy zawsze się liczyła. 
Bo od dziecka mieszkańcy chodzą na mecze, 
śledzą losy piłkarzy, o tym się rozmawia 
w domach. 

To czego możemy życzyć klubowi z okazji 
100. urodzin?
Następnych 100 lat. W III lidze lub wyżej. 
Żeby klub się rozwijał, żeby nie brakowało 
młodzieży, która chętnie będzie grała i działa-
czy, którzy będą chcieli się angażować. 
Niech Mławianka trwa. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Urszula Adamczyk

Mławianka 
Mława to nasza 
duma i sława

Rozmawiamy z Wiktorem Pełkowskim, byłym graczem 
i trenerem Mławianki Mława, związanym 
z klubem od 50 lat.

Fot. Mławianka MŁawa
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Biuletyn przygotowany przez 
URZĄD MIASTA MŁAWA

Magdalena Grzywacz, 
Urszula Adamczyk,
Krzysztof Napierski 

Kontakt: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
tel.: 23 654 33 82, mail: informator-miejski@mlawa.plINFORMATOR MIEJSKI Teksty i redakcja: 

Numer alarmowy – 112  |  Urząd Miasta Mława – 23 654 33 82  |  Komenda Powiatowa Policji – 23 654 72 11  |  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 23 654 33 85  | Straż Miejska – 23 654 64 34
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków – 23 654 60 70,  zgłaszanie awarii: 23 654 60 79, 664 158 871 (numery czynne całą dobę)  |  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 23 654 35 60

 

Jeden telefon 
może uratować 
czyjeś życie
Reagujmy,  gdy widzimy 
osoby bezdomne na terenie 
naszego miasta. Zima 
jest dla nich śmiertelnym 
zagrożeniem.  Informujmy 
odpowiednie służby o miejscu 
ich przebywania.
Jeśli spotkamy osobę po-
trzebującą pomocy, powin-
niśmy poinformować: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mławie (tel. 23 654 35 60), 
Straż Miejską w Mławie 
(tel. 986 lub 23 654 64 34) 
lub Komendę Powiatową 
Policji w Mławie (tel. 23 654 
72 11 lub 997). 

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

Dziś proponujemy Wam zabawę w tworzenie skrótek. 
Każdy, kto prześle lub przyniesie osobiście do Urzędu Miasta Mława 
(ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, z dopiskiem na kopercie lub karcie 
pocztowej: BAW SIĘ Z NAMI) rymowaną skrótkę, w której pojawia się 
Mława, będzie miał szansę wygrać zestaw atrakcyjnych gadżetów. 
Przyznamy jedną nagrodę główną (pracę jej laureata opublikujemy 
w jednym z najbliższych wydań „Informatora Miejskiego”) oraz dwa 
wyróżnienia (prace nie będą publikowane). Na Wasze skrótki czekamy 
do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mława). 
Nie zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska i adresu, na który 
będziemy mogli wysłać wygraną, oraz numeru telefonu kontaktowego. 
Trzymamy kciuki i życzymy owocnej twórczej pracy!

Czterdziestoośmiostronicowa 
polsko-angielska publikacja 
pod redakcją Magdaleny Grzy-
wacz ukazuje najciekawsze 
miejsca w Mławie – m.in. tutej-
sze zabytki (w tym ratusz, park 
miejski, kamienice secesyjne, halę 
targową, dom handlowy), obiekty 
rekreacyjne, kościoły, przedwo-
jenne budynki drewniane i murale 
– w obiektywie fotografów, którzy 
przekazali na potrzeby wydaw-
nictwa swoje zdjęcia. Autorami 
fotografii są Andrzej Dusiński, Pa-
trycja Jabłońska, Grzegorz Komur, 
Mariusz Możdżonek, Bartłomiej 
Ponikiewski, Alain Siwek, Dorota 
Tadrzyńska, Dariusz Tadrzyński, 
Andrei Zhyvaleuski oraz byli i 
obecni pracownicy Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Medialnej 

Urzędu Miasta Mława. Ciekawe 
informacje zawarte w poświęco-
nych obiektom artykułach pozwolą 
czytelnikom dowiedzieć się o tych 
miejscach wielu interesujących 
rzeczy. – Bardzo dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w tworzenie 
tej wartościowej książki – mówi 
Burmistrz Miasta Mława Sławomir 
Kowalewski.
Publikacja będzie wykorzysty-
wana do celów informacyjnych 
i promocyjnych Miasta Mława 
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Jej egzemplarze przekażemy 
mławskim bibliotekom – miejskiej 
i pedagogicznej – oraz szkołom. 
Zachęcamy do lektury!

Krzysztof Napierski

Przypominamy, że skrótka jest zadaniem szaradziarskim, w którym należy 
odgadnąć wyrazy różniące się od siebie jedną literą (kolejność pozostałych 
liter w tych wyrazach się nie zmienia).

A oto przykładowa skrótka podwójna, którą stworzyliśmy na potrzeby 
konkursu (nadsyłane skrótki nie muszą być podwójne):

TAKI Z NIEGO FILOZOF…
Pewien (Eu)geniusz w mieście swym – _ _ _ _ _ _
Siada z Platonem co dzień na _ _ _ _ _.
Mówi każdemu: „Mądry ja wielce”,
_ / _ _ _ to tylko, co dumę łechce.

Rozwiązanie: Mławie, ławie, a wie.

„Mława tak naprawdę” 
– już jest!

Pod koniec 2022 roku 
światło dzienne ujrzała 
nowa publikacja Mia-
sta Mława – książka 
„Mława tak naprawdę”. 
Dwujęzyczne wydawnic-
two prezentuje walory 
turystyczne miasta oraz 
zachęca do korzystania 
z ofert kulturalnych 
i sportowych.

Mławianka 
Mława to nasza 
duma i sława

Rozstrzygnięcie konkursu:
Konkurs na życzenia świąteczne wygrała Elżbieta Brzezińska. Gratulujemy!

Album zawiera archiwalny zbiór dotychczas niepu-
blikowanych fotografii Mławy wraz z opisem.
Zdjęcia zostały wykonane przez niemieckich żołnie-
rzy w okresie wybuchu II wojny światowej. Wykorzy-
stują technikę fotografii dziś już niemal nieużywaną 
– zdjęć czarno-białych wykonanych klasyczną 
metodą naświetlenia klisz. 
Po 1 września 1939 roku Mława zupełnie zmieniła 
swoje oblicze, zarówno wizualne, jak i administracyj-

ne. Szereg funkcjonujących przed tą datą założeń 
architektonicznych w wyniku działań wojennych 
przestało istnieć. Opublikowane w albumie zdjęcia 
są reliktem dawnego miasta, namacalnym dowodem 
przedstawiającym inną, w dużym stopniu nieistnieją-
cą dziś Mławę.
Stowarzyszenie przekazało albumy do mławskich 
szkół, podstawowych i średnich. 

SMMZ

Stowarzyszenie Mła-
wa – Miasto Zabytko-
we, dzięki wsparciu 
Miasta Mława, 
w ramach otwartego 
konkursu ofert 
w zakresie działań 
na rzecz kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury w 2022 r., wy-
dało album „Mławski 
wrzesień 1939 w nie-
mieckim obiektywie”.

Dawna Mława 
na nieznanych zdjęciach
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra w Mławie

31. Finał WOŚP-u odbędzie się 29 stycznia. W naszym mieście zaplanowano wiele 
atrakcji. O 14.00 granie-pomaganie startuje w Mławskiej Hali Sportowej. Wcze-
śniej zapraszamy na sportowe wydarzenia!

Członkowie mławskiego sztabu spotkali się w siedzibie 
Fundacji WOŚP z jej założycielem – Jurkiem Owsiakiem

Fot. WOŚP Mława
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Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy od 31 lat udowad-
nia nam, że pomagać można 
na wszystkie sposoby! W tym 
roku gra, żeby wygrać z sepsą. 
Za pieniądze zebrane podczas 
31. finału zostanie zakupiony 
sprzęt do szybkiej identyfikacji 
bakterii wywołujących tę cho-
robę. 
Organizatorem wydarzenia 
w Mławie jest sztab #4287 
na czele z Szymonem Zejerem, 
który powstał z inicjatywy 
burmistrza Mławy – Sławomi-
ra Kowalewskiego. Współor-
ganizatorami są: Urząd Mia-
sta Mława, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Miejski 
Dom Kultury. 

UA

 MORSOWANIE
11.00
Krajewo

Rok temu mławskie morsy 
pokazały, że ich gorące ser-
ca roztopią każdy lód. Jeste-
śmy pewni, że tym razem będzie 
tak samo. Przed wejściem do wody 
– rozgrzewka, a potem sauna, 
gorąca grochówka, ognisko 
i licytacje. Opłata za udział 
w wydarzeniu wynosi min. 10 zł 
do puszki WOŚP.

 SZTAFETA 
PŁYWACKA
12.30-14.00
Pływalnia Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji

Uczestnicy sztafety nie płacą 
za wejście, wysokość zebranej 
kwoty zależy od ich siły. Każdy 
tor będzie objęty patronatem 
innego sponsora, który zobo-
wiąże się zapłacić za przepły-
nięty dystans. Szybsi zawodni-
cy – większy dystans – więcej 
zebranych pieniędzy. A zwy-
cięzcą jest każdy. Bo przecież 
liczy się każdy metr, każda 
złotówka. 

 MARATON FITNESS
10.00-14.00
Sala sportowa Szkoły 
Podstawowej nr 6 

Orkiestrową gimnastykę roz-
poczniemy od rozgrzewki. Potem 
popracujemy nad mocnym brzu-
chem i pośladkami. Następnie 
zadbamy o zdrowy kręgosłup. 
45 minut tabaty i na koniec 
łagodne rozciąganie. Wszystko 
to pod okiem profesjonalistów. 
Opłata za udział w maratonie 
wynosi min. 30 zł do puszki 
WOŚP.
Zapisy w recepcji siłowni MOSiR-
-u lub pod nr tel. 23 655 54 95.

 TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ HALOWEJ
10.00-14.00
Sala sportowa Zespołu 
Szkół nr 2

Przewidujemy udział 10 zespo-
łów, które zostaną rozlosowane 
na dwie grupy. Trzy najlepsze 
zostaną uhonorowane pamiąt-
kowymi pucharami. Zaprasza-
my drużyny do zapisu swojego 
udziału w turnieju pod nr te-
lefonu: 602 179 874. Wpisowe 
wynosi min. 350 zł od drużyny 
do puszki WOŚP.

 17. BIEG „POLICZ SIĘ 
Z CUKRZYCĄ” 
12.00
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Uczestnicy pobiegną atestowa-
ną 5-kilometrową trasą, którą 
w październiku pokonywali 
biegacze podczas Mławskiego 
Święta Biegania 2022.
W biegu mogą wziąć udział 
wszyscy, niezależnie od wieku. 
Bieg „Policz się z cukrzycą” 
od 17 lat towarzyszy finało-
wym wydarzeniom.

 MŁAWSKI FINAŁ
14.00-20.00 
Mławska Hala Sportowa

W hali, w przerwach między 
występami utalentowanych mła-
wian, będą prowadzone licytacje 
przedmiotów i voucherów oraz 
złotego serduszka WOŚP! 
Równocześnie będzie można 
zarejestrować się jako dawca 
szpiku, honorowo oddać krew, 
zrobić zakupy w sztabowym 
sklepie i pamiątkowe zdjęcie 
oraz skosztować przysmaków 
od Kół Gospodyń Wiejskich. 


