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Osiedle Nr 15 Młodych po-
wstało 2011 roku. W jego 
skład wchodzą bloki z terenu 
Osiedla Młodych i Osiedla 
Zielone Tarasy przy ul. Wyso-
kiej. Od trzech kadencji Prze-
wodniczącym Zarządu Osie-
dla jest Szymon Wyrostek.

Uwaga mieszkańcy Osiedla Młodych. Od miesiąca na Osiedlu Młodych 
nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego. Została ona wykonana 
na wniosek Przewodniczącego Zarządu. 

Oto nowe oznakowanie:

Z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 15  Młodych

I kadencja - lata 2011-2015
Na wyborach, które odbyły się w czerw-

cu 2011 roku wybrano Przewodniczącego i  
Zarząd Osiedla nr 15 Młodych. Został nim 
na czteroletnią kadencje (2011-2015) - Szy-
mon Wyrostek. Zarząd tworzyli: Mirosła-
wa Wojciechowska (Wiceprzewodnicząca) 
i członkowie: Ireneusz Szymankiewicz, Ok-
tawian Binkiewicz i Kazimierz Chmielew-
ski. W roku 2011 Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 15 Młodych ufundował tablice 
informacyjną, na której wywieszane są aktu-

alności dotyczące pracy Przewodniczącego 
i Zarządu Osiedla.

W I kadencji (2011-2014) odbyło się 9 ze-
brań Zarządu Osiedla nr 15 Młodych oraz 4 
zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla Nr 
15 Młodych. Na zebraniach ogólnych za-
praszane władze Miasta Mława - burmistrz, 
wiceburmistrz i przewodniczący rady Mia-
sta Mława wraz z radnymi oraz naczelnicy 
wydziałów Urzędu Miasta Mława, prezesi 
Spółdzielni Zawkrze i TBS, dzielnicowi 
KPP, przedstawiciele straży miejskiej i stra-
ży pożarnej oraz inni goście. W I kadencji 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 
Młodych - Szymon Wyrostek, w imieniu 
Zarządu oraz mieszkańców złożył 20 wnio-
sków.

Dotyczyły one: remontu i przebudowy 
drogi łączącej Osiedle Młodych z ul. Dobr-
skiej, zmianę granic pomiędzy Osiedlem Nr 
7 Przemysłowe i Osiedlem Nr 15 Młodych, 
propozycje do budżetu Miasta Mława (po-
prawa stanu chodników i ulic, zwiększenie 
osiedlowego oświetlenia i remontu wyjaz-
dów na Osiedle Młodych od ul. Szpitalnej 

i ul. Dobrskiej, zwiększenie ilości miejsc par-
kingowych, postawienie trzepaka, zmianę 
organizacji ruch prze blokami nr 15, 14, 13 
na Osiedlu Młodych.

W latach 2011-2015 odbyły się dwa tur-
nieje piłki nożnej o Puchar Przewodni-
czącego Zarządu Osiedla Nr 15 Młodych. 
Wzięło w nich udział 7 drużyn i ponad 50 
zawodników.

organizatorem i fundatorem nagród i dy-
plomów był Przewodniczący i Zarząd Osie-
dla Nr 15 Młodych w Mławie.

II kadencja - lata 2015-2019
W czerwcu 2015 roku po raz drugi od-

były się wybory Przewodniczącego i Za-
rządu Osiedla Nr 15 Młodych w Mławie. 
Ponownie Przewodniczącym został Szymon 
Wyrostek. Do Zarządu weszli: Małgorzata 
Berdyga (Wiceprzewodnicząca) i członko-
wie Grzegorz Bielski, Ryszard Cieślewski 
i Antoni Wesołowski.

W II kadencji (2015-2019) odbyło się 7 
zebrań Zarządu Osiedl nr 15 Młodych oraz 
4 zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla 
Nr 15 Młodych. W drugiej kadencji Prze-
wodniczący i Zarząd Osiedla współpraco-
wali z Urzędem Miasta Mława, Spółdzielnią 
Mieszkaniową Zawkrze, KPP Mława, strażą 
miejską i strażą pożarną. Na zebrania ogól-
nych pojawiali się przedstawicie powyższych 
instytucji oraz poszczególni naczelnicy wy-
działów Urzędu Miasta Mława i radni Rady 
Miasta Mława. Przewodniczący Szymon 
Wyrostek w imieniu Zarządu i mieszkańców 
złożył 26 wniosków m.in. do Urzędu Miasta 
Mława, KPP Mława, Spółdzielni Zawkrze, 
MOSIR Mława, straży miejskiej, starostwa 
powiatowego. Dotyczyły one m.in. stanu 
ulic i chodników 9zwłaszcza główny wjazd 
na Osiedle Młodych od strony ul. Szpi-
talnej), zwiększenia patroli policji i straży 
miejskiej w newralgicznych miejscach na 
osiedlu, przegląd włazów dachowych na 
blokach, przegląd i zwiększenie oświetle-
nia na ul. Osiedle Młodych i ul. Wysokiej, 
postawienie słupa ogłoszeniowego, zwięk-
szenie ilości miejsc parkingowych, remont 

chodnika i ulicy od strony marketu Biedron-
ka, naprawę gruntowej nawierzchni na ul. 
Łojewskiego, budowę fragmentu chodnika 
przed blokiem nr 7 na Osiedlu Młodych, 
budowy zejścio- dojścia przy ul. Piłsud-
skiego. Od drugiej kadencji Osiedla Nr 15 
Młodych posiada własne logo i Fanpage na 
Facebooku. W grudniu 2018 roku odbyły 
się I Osiedlowe Mikołajki.

III kadencja lata 2019-2023 (trwa)
W lipcu 2019 roku po raz trzeci odbyły 

się wybory Przewodniczącego i Zarządu 
Osiedla Nr 15 Młodych. Ponownie Prze-
wodniczącym został Szymon Wyrostek. 
Do Zarządu weszli: Janina Kajcińska (Wi-
ceprzewodnicząca) i członkowie: Antoni 
Wesołowski, Marcin Szymański i Piotr 
Więcek. W trwającej trzeciej kadencji od-
były się 3 Zarządy Osiedla Nr 15 Młodych 
i 3 Zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla 
Nr 15 Młodych. Przewodniczący złożył aż 
42 wnioski do takich instytucji jak: urząd 
Miasta Mława, Przewodniczący Rady Mia-
sta Mława, KPP Mława, straż miejska, 
Spółdzielnia Zawkrze, straż pożarna. Wnio-
ski dotyczyły naprawy wjazdu na Osiedle 
Młodych od ul. Szpitalnej i innych dróg 
i chodników na Osiedlu Młodych, zwiększe-
nia patroli policji i straży miejskiej, zwięk-
szenia ilości oświetlenia, usunięcia wraków 
samochodów z parkingów osiedlowych, po-
sprzątanie terenów przyległych do Osiedla 
Młodych i reorganizacje ruchu drogowego 
na Osiedlu Młodych.  W trakcie III kadencji 
odbyły się II, III oraz IV Osiedlowe Miko-
łajki, I Charytatywny Piknik Militarny i II 
edycje Osiedlowego Dnia Dziecka.

Jeśli ktoś z mieszkańców chce dokładnie 
i na bieżąco śledzić działania Przewod-
niczącego i Zarządu Osiedla Nr 15 Mło-
dych zapraszam na fanpage na Facebooku 
pod adresem: https://www.facebook.com/
osiedle15mlodych, lub wysyłania pytań na 
e-mail: osiedla.mlodych15@wp.pl - mówi 
Szymon Wyrostek, Przewodniczący Zarzą-
du Osiedla Nr 15 Młodych.Przewodniczący Szymon Wyrostek i Zarząd osiedla nr 15 Młodych III - trwającej - kadencji 

Fot. Archiwum Osiedla Młodych

Zmiana organizacja ruchu na Osiedlu Młodych
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Od początku istnienia i działalności Prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Nr 15, Mło-
dych Szymona Wyrostka i Zarządu trzech 
kadencji jedną z najważniejszych spraw była 
poprawa stanu technicznego osiedlowych 
ulic i chodników. Po wieloletnich staraniach 
i licznych wnioskach główny wjazd na Osie-
dle Młodych został wyremontowany.

Na odcinku głównej drogi prowadzącej 
przez Osiedle Młodych (od wjazdu od ul. 
Szpitalnej - do zakrętu na wysokości blo-
ku 17) ułożono nawierzchnię bitumiczną 
wzmocniono siatką przeciwspękaniową, 
zostały wymienione zniszczone krawężniki 
i wyasfaltowane miejsca parkingowe.

Remont trwał od 5 do 25 listopada. Wy-
konawca robót było Mławskie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. 
z o.o. wraz z podwykonawcami (wymiana 
warstwy asfaltu). Realizatorem inwestycji 
było Miast Mława.

Przewodniczący Zarzadu Osiedla Nr 15 
Młodych Szymon Wyrostek wraz z Zarzą-
dem wystosował w sprawie remontu nie 
tylko głównego wjazdu, ale również i całej 
głównej ulicy przebiegającej przez Osiedle 
Młodych aż 24 wnioski do Urzędu Miasta 
Mława: Burmistrza Miasta Mława, Prze-
wodniczącego Rady Miasta Mława, Na-
czelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Prezesa Mławskiego Przedsiębiorstwa Dro-
gowo-Mostowego w tej sprawie. Co średnio 
daje dwa pisma w roku w latach 2011-2022

Wnioski dotyczyły: gruntownego remon-

tu ulic na Osiedlu Młodych, utwardzenia 
i remontu drogi pomiędzy garażami (ul. 
Łojewskiego) w stronę ul. Dobrskiej oraz 
remontu nawierzchni i placu o przy blo-
kach nr 9, 10, 11 - na przeciwko Bierdronki. 
Wnioski dotyczyły też remontów bieżących 
chodników, dobudowanie brakujących 
fragmentów chodników, budowy nowych 
parkingów i zejścio - przejścia przy ul. Pił-
sudskiego.

– Zarząd Osiedla Nr 15 Młodych na czele 
z przewodniczący wielokrotnie wnioskował 
o generalnym remont głównego wjazdu na 
Osiedle Młodych. W ciągu ostatnich 6 lat 
wystosowałem kilkanaście pisemnych wnio-
sków z prośbami o remont drogi, której stan 
był tragiczny. Na każdy z wniosków otrzy-
małem pisemną odpowiedź, co świadczy 
o ciągłości korespondencji. W tym samym 
temacie korespondowałem mailowo z za-
stępcą pana burmistrza. Wnioski o remont 
były również kierowane bezpośrednio do 
kierownictwa Mławskiego Przedsiębiorstwa 
Drogowo Mostowego MPDM, z którym 
podczas prac utrzymywałem stały kontakt 
i pomagałem w informowaniu mieszkańców 
osiedla o czasowych utrudnieniach w ruchu 
drogowym. Przez prawie 11 lat sprawowania 
funkcji przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Nr 15 Młodych drogi i chodniki na Osie-
dlu Młodych były dla mnie priorytetem. 
Dowodem są liczne wnioski oraz przeglądy 
ulic wiosną i jesienią, po których wysyła-
ne były wnioski do władz miasta z prośbą 
o interwencję -  mówi Szymon Wyrostek, 
przewodniczący zarządu Osiedla Młodych.

- W przeciwieństwie do Pana burmistrza, jestem wdzięcz-
ny każdej osobie, która przyczyniła się do zrealizowania 
ważnej dla mieszkańców Osiedla Młodych inwestycji i 
jednocześnie zapewniam, że nadal będę wnioskował o 
gruntowny remont pozostałej części ulic, zwłaszcza wjaz-
du na Osiedle Młodych od strony skrzyżowania z ulicą 
Staszewskiego w kierunku marketu Biedronka. Oficjalne 
wnioski ze zdjęciowymi załącznikami wkrótce trafią władz 
miasta – zapowiada Szymon Wyrostek.

Starania o remont 
wjazdu na Osiedle 
Młodych zakończone 
sukcesem
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Do chwili obecnej [12 grudnia 2022] zebrano aż 71 pojemni-
ków korków. W jednym pojemniku mieści się około 27 kilo-
gramów korków. oznacza to, że do tej pory mieszkańcy Osie-
dla Nr 15 Młodych zebrali prawie 2 tony korków (dokładnie 
1917 kilogramów). Uzyskane z ich sprzedaży pieniążki wspo-
magają rehabilitację Oleńki i Oskarka.

– Pojemnik w kształcie serca zobaczyłem 
po raz pierwszy przed MDK w Przasnyszu. 
Od razu pomyślałem, że taki pojemnik po-
winien stanąć na Osiedlu Młodych w Mła-
wie. O pomoc poprosiłem posła Arkadiusza 
Iwaniaka i w taki sposób „serce” zostało za-
montowane na naszym osiedlu – mówi Szy-
mon Wyrostek, przewodniczący zarządu 
Osiedla Nr 15 Młodych.

Według przewodniczącego osiedla oprócz 
względów estetycznych, wrzucając zwykłe 
korki do pojemnika, można komuś pomóc. 
Dodatkowo spełnia on rolę edukacyjną w 
dziedzinie ekologii. Dzieci, zwłaszcza te 
młodsze, zbierając korki, uczą się podstaw 
segregacji śmieci. – Zachęcam do wrzucania 
korków do naszego serca. Zebrane korki 
będą przekazywane na rzecz małej Zosi spod 
Płocka. Później zebrane korki będziemy zbie-
rać dla innych osób. Wystarczy skontakto-
wać się z Zarządem Osiedla Nr 15 Młodych 
(fanpage na FB i e-mail osiedle.mlodych15@
wp.pl), wówczas kolejne partie zebranych 
korków trafią w konkretne miejsca. Mam 

Na terenie Osiedla  Nr 15 Młodych pojawił się pojemnik na plastikowe 
korki w kształcie serca. Inicjatorem akcji był przewodniczący Zarządu 
Osiedla Nr 15 Młodych. Fundatorem pojemnika był Poseł na Sejm RP 
Arkadiusz Iwaniak.

Pierwszy pojemnik w kształcie 
serca stanął na Osiedlu Młodych

nadzieję, że pojemnik w kształcie serca bę-
dzie jednym ze znaków rozpoznawczych 
Osiedla Nr 15 Młodych. Mamy swoją tabli-
cę informacyjną, logo i teraz doszło serce – 
dodaje przewodniczący.

Serce oficjalnie na osiedlowym skwerku 
pojawiło się we wtorek, 15 września o godz. 
15:00. Pierwsze korki do pojemnika wrzuci-
ły dzieci z Osiedla Młodych, poseł Iwaniak 
oraz radny Waldemar Borowski i przewod-
niczący Wyrostek oraz inni mieszkańcy osie-
dla.

Nim pojemnik stanął na osiedlu, wszyst-
kie sprawy związane z akcją zostały zgłoszo-
ne i ustalone z władzami miasta Mława.

– Takie akcje jak Zarządu Osiedla Mło-
dych w Mławie są ważne, warto je wspoma-
gać. Cieszę się, że mogłem pomóc w zakupie 
pojemnika w kształcie serca. Oprócz przy-
ciągającego wyglądu, spełnia on inne zada-
nia m.in. ekologiczne, dodatkowo można 
pomagać innymi ludziom poprzez wrzucenie 
do środka plastikowych korków – podsumo-
wał poseł Arkadiusz Iwaniak.
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I Osiedlowe Mikołajki odbyły się w 2018 
roku na placu przed przez Agencją Ubezpie-
czeniową Artowicz Ubezpieczenia. Wówczas 
na spotkanie ze Świętym Mikołajem przyszła 
grupa kilkudziesięciu najmłodszych miesz-
kańców Osiedla Młodych. Impreza cieszyła 
się tak dużym zainteresowaniem, że organi-
zatorzy ( przewodniczący Zarządu Osiedla 
Nr 15 Młodych) zdecydowali o kolejnej edy-
cji. II Osiedlowe Mikołajki odbył się na po-
czątku grudnia 2019 roku.  Wówczas Święty 
Mikołaj był bardzo zapracowany ponieważ 
frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Po raz pierwszy impreza mia-
ła profesjonalna oprawę muzyczną. Mikołaj-
ki poprowadził DJ Flishik. Świąteczną uro-
czystość wsparli również rekonstruktorzy z 
GRHLC Mława. Fundatorem upominków 
był Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 
Młodych Szymon Wyrostek, grupa radnych 
miejskich i poseł na Sejm RP -  Arkadiusz 
Iwaniak.

Niestety w roku 2020, ze względu na pan-
demię Covid -19 Mikołajki się nie odbyły. 
III Osiedlowe Mikołajki zostały zorganizo-
wane w grudniu 2021 roku.

Jak zwykle i tym razem nie zabrakło chęt-
nych, aby i na swoim osiedlu spotkać Miko-
łaja, zrobić sobie z nim zdjęcie, a w zamian 
otrzymać drobne upominki i słodycze, a 
nawet potańczyć w rytm wesołej muzyki. 
Dodatkowymi atrakcjami spotkania z Mi-
kołajem w roku 2021 był występ wokalistki 
Angel, która dosłownie rozgrzewała zarówno 
tych młodszych jak i starszych, bo w rytm 
jej piosenek można było też zatańczyć. Mi-
kołaja w rozdawaniu prezentów wspomagali 
rekonstruktorzy z GRHLC Mława. Oprawę 

muzyczną zapewnił DJ Flishik.
IV Osiedlowe Mikołajki odbył się kilka 

dni temu - 10 grudnia 2022 roku. Jak zwykle 
pojawił się na nich Święty Mikołaj. Prezenty 
kryły się nie tylko w worku – smycze, dłu-
gopisy i spinery oraz lizaki i cukierki czeka-
ły na każdego, kto przyszedł na osiedlowe 
mikołajki. Świąteczną atmosferę tworzył DJ 
Flishik, wolontariusze z ZS nr 3 w Mławie 
oraz rekonstruktorzy z GRHLC Mława.

Grzecznych dzieci nie brakowało, więc 
Mikołaj miał pełne ręce roboty. Tym bar-
dziej, że było wielu chętnych do pamiątko-
wej fotki z Mikołajem.

  Mikołajki swoim udziałem wspomogli 
rekonstruktorzy z GRHLC Mława oraz wo-
lontariusze z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, które-
go to uczennice zaśpiewały k ilka 
świątecznych piosenek i kolęd. Organizato-
rem Mikołajek był Szymon Wyrostek, Prze-
wodniczący  i Zarząd Osiedla nr 15 Młodych 
w Mławie. Mikołajki odbyły się pod patro-
natem Arkadiusza Iwaniaka Posła na Sejm 
RP.

– Jak widać Osiedlowe Mikołajki cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Przez kilkadzie-
siąt minut można było wczuć się w atmosfe-
rę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
Był Mikołaj, prezenty, kolędy i śnieg. Bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim osobom, któ-
re pomogły w organizacji IV Osiedlowych 
Mikołajek. Oczywiście zapraszam za rok i 
mogę zapowiedzieć, że V edycja będzie pełna 
niezapomnianych atrakcji. – mówi Szymon 
Wyrostek, Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Nr 15 Młodych.

Kolejna imprezą, która na stałe wpisała 
się kalendarz uroczystości na Osiedlu nr 
15 Młodych jest Dzień Dziecka. Do tej 
pory odbył się jego dwie edycje w roku 
2021 i 2022.

I Dzień Dziecka na Osiedlu Młodych (rok 
2021) odbył się pod hasłem: Dzień Dziecka 
z Sercem i do Serca. Święto zaowocowała 
dwoma pełnymi pojemnikami – sercami i 
kilkoma workami nakrętek, które są zbiera-
na dla dzieci walczących z chorobami.  Kto 

chciał, mógł przynieść i wrzucić do pojem-
nika dowolną ilość plastikowych nakrętek. 
Niezależnie jednak od tego na dzieci czekały 
różne gadżety: lizaki, serduszka, gniotki i 
zawieszki. Ogromną atrakcją była możliwość 
wspólnej fotki z maskotką Chese znaną dzie-
ciom z Psiego Patrolu. Świetnym rekwizytem 
do pamiątkowej fotografii okazał się też mo-
tocykl posła Arkadiusza Iwaniaka, którym 
poseł przyjechał do Mławy, aby spotkać się 
z najmłodszymi jej mieszkańcami.

II Dzień Dziecka na Osiedlu Młodych 

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku odbyła się IV edycja Osiedlowych Mikołajek. Osie-
dlowe Mikołajki to impreza cykliczna n Osiedlu Nr 15 Młodych, która po raz pierw-
szy odbyła się w 2018 roku. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Szy-
mon Wyrostek -  przewodniczący Zarządu Osiedla nr 15 Młodych.

Mikołajki 
to wspaniała tradycja na Osiedlu Młodych

(rok 2022) to dobra pogoda i mnóstwo drob-
nych upominków, które  czekały na rodzi-
ców i dzieci. Specjalnie przygotowane na tę 
okazję breloczki z osiedlowym logo, cukierki, 
lizaki i poselskie gadżety rozdawali Przewod-
niczący Zarządu Osiedla Nr 15 Młodych 
Szymon Wyrostek, poseł Arkadiusz Iwaniak 
i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludno-
ści Cywilnej.

Najmłodsi uczestnicy otrzymali również 
kolorowe poduszeczki. Nie zabrakło też chęt-
nych do pamiątkowego zdjęcia z maskotką z 

Psiego Patrolu.
– Bardzo cieszę się z frekwencji na II Osie-

dlowym Dniu Dziecka. Okazuje się, że słoń-
ce świeci dla naszego osiedla, bo prawie cały 
dzień padał deszcz, a w czasie naszej imprezy 
świeciło piękne słońce. Dodam tylko, że Za-
rząd Osiedla Nr 15 będzie nadal organizował 
kolejne tego typu uroczystości – mówi Szy-
mon Wyrostek, Przewodniczący Zarządu 
osiedla Nr 15 Młodych

Dzień Dziecka
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Mundurowi i cywilni rekonstruktorzy z 
Mławy, Przasnysza, Krasnosielca i Malborka, 
stoiska kół gospodyń z Żurominka i Bogu-
rzyna,  a także KP Państwowej Straży Pożar-
nej z Mławy i 2. Ośrodka Radioelektronicz-
nego z Przasnysza oraz przejażdżki wozem 
bojowym Russo-Bałt – to niektóre atrakcje 
przygotowane przez organizatorów pikniku 
na Osiedlu Młodych. Piknikowi towarzyszył 
też cel charytatywny – zbiórka na rzecz  
Oleńki Wesołowskiej i Oskarka Zawolskie-
go.

Organizatorem Charytatywnego Pik-
niku Militarnego na Osiedlu Młodych był 
Szymon Wyrostek, Przewodniczący i Za-
rząd Osiedla Nr 15 Młodych. Piknik od-
był się pod patronatem Arkadiusza Iwa-
niaka, posła na Sejm RP.

Na tych, którzy w sobotę 10 września od-
wiedzili osiedlowy piknik, czekały różne 
atrakcje. Od strony militarnej zapewniali je 
zarówno rekonstruktorzy ze SRH Marien-
burg 152 IR z Malborka  oraz GRH 14 Puł-
ku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, 
prezentując mundury i uzbrojenie, pocztę 
polową czy stoisko sanitariuszy z przedwo-
jennym sprzętem medycznym, jak i żołnierze 
z jednostki wojskowej 2. Ośrodka Radioelek-
tronicznego z Przasnysza. Ogromną frajdą 

była możliwość przejażdżki Russo-Bałtem 
– pojazdem bojowym Przasnyskiego Stowa-
rzyszenia Historii Ożywionej, czy sprawdze-
nia celności oka na strzelnicy Jacka z Zacisza.  
rekonstruktorzy z GRHLC Mława wystawi-
li stragan i odegrali kilka scenek z życia 
przedwojennej Mławy, a wolontariusze z 
Koła Szkolnego Wolontariatu z Zespołu 
Szkół Nr 3 w Mławie, rozdawali plany lekcji 
i czuwali na porządkiem podczas pikniku. 
Poczęstunek dla wszystkich przygotowały 
KGW Bogurzynianki z Bogurzyna i KGW 
Parafianki z Żurominka. Watą cukrową czę-
stował dzieci poseł Arkadiusz Iwaniak, a 
oprawę muzyczną zapewnił  DJ Flishik. 
Mławscy strażacy przygotowali pokaz pierw-
szej pomocy, a wszyscy ciekawi mogli zajrzeć 
do ich bojowego wozu.

– Piknik uważam za udany i atrakcyjny.  
Na rzecz Oleńki Wesołowskiej i Oskarka 
Zawolskiego zebraliśmy łącznie 3153,72 zło-
tych. Dziękuję wszystkim uczestnikom i 
sponsorom za pomoc w realizacji charyta-
tywnego pikniku militarnego, a szczególnie 
moim przyjaciołom z GRHLC Mława – po-
sumował piknik Szymon Wyrostek, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 Mło-
dych w Mławie.

Fot. Maria Gawlikowska

Dla Oleńki i Oskara zebrano 
3153,72 złotych

Charytatywny Piknik Militarny
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• Najtańsze OC i pełen 
pakiet ubezpieczenia 
samochodu: OC/AC/
NNWAss/Szyby

• Ubezpieczenie domu, 
mieszkania i innych 
budynków

• Polisa na wyjazd 
turystyczny w kraju i za 
granicą

• Polisy od następstw 
nieszczęśliwych wypad-
ków dla dorosłych i dla 
dzieci, (NNW szkolne)

• Ubezpieczenia dla 
dużych i małych fi rm

• Ubezpieczenia dla rolni-
ków

• Ubezpieczenia na życie

Bezpiecznych Świąt 
Bożego Narodzenia 

i Spokojnego Nowego 
Roku 2023

życzy 
Artowicz Ubezpieczenia

Bezpiecznych Świąt 

i Spokojnego Nowego 
Roku 2023

Artowicz Ubezpieczenia

Artowicz Ubezpieczenia 
Mława, Osiedle Młodych 29

Tel./SMS: 502- 713-329
e-mail: arkadiusz.artowicz@gmail.com

www:artowicz.pl

NIEZAWODNOŚĆ  KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ


