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Sławomir Kowalewski

Polska, Mława
e-mail: burmistrz mlawa [dot] pl
Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława od 2006 roku (sprawuje urząd
czwartą kadencję), ponadto: nauczyciel, menadżer, sportowiec, działacz społeczny.

Zajmuje się zarządzaniem miastem
– kierowaniem jego bieżącymi sprawami, wydawaniem decyzji, reprezentowaniem
miastana zewnątrz.
Pracując w samorządzie, zainicjował i zrealizował wiele projektów, które mają na
celu poprawę jakości życia ludzi, m.in. poprzez działania proekologiczne,
szczególnie poprawę jakości wody i powietrza. Zlikwidował nielegalne
odprowadzenia ścieków,a obecnie realizuje największą inwestycję samorządową
związaną z ochroną środowiska
– budowę 20 km kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława.
W 2016 r. podpisał najdłuższą w realizacji w Polsce umowę, na projekt w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodnym. Umowa dotyczy budowy i
eksploatacji oczyszczalni ścieków, została podpisana na 33 lata. Nowy obiekt –
zrealizowany przez firmę SUEZ – został oddany do użytku w lipcu 2019 r.
Od 2013 roku prowadzi kampanie społeczne, uświadamiając ludziom szkodliwość
palenia odpadów w przydomowych kotłowniach. Inicjuje akcje edukacyjne dla
regionu na rzecz środowiska.
W trosce o lepsze i tańsze życie mieszkańców, w 2014 roku uruchomił Mławską
Komunikację Miejską (MKM). Przejazdy autobusami MKM są bezpłatne dla
mieszkańców Mławy. Z myślą o przedsiębiorcach wprowadził najniższe w Polsce
stawki podatku od środków transportowych. Rozpoczął modernizację spółki
ciepłowniczej, dążąc do obniżenia cen ciepła i emisji szkodliwych pyłów.
Dba o zrównoważony rozwój miasta na wielu płaszczyznach.
Prywatnie – mąż Doroty, ojciec dwóch dorosłych córek: Olgi i Ani oraz dziadek Olka
i Antka. Jego największymi pasjami są sport – przede wszystkim jazda na rowerze
(wyczynowo uprawiał kolarstwo szosowe, jeździł m.in. w CWKS „Legia” Warszawa) –
oraz konstruktywna lektura.
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