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Dwudniową imprezę rozpoczęliśmy Jarmarkiem Wojcie-
chowym na ulicy 3 Maja. Na terenie MOSiR-u mławianie 
bawili się przy muzyce najróżniejszych gatunków. Coś dla 
siebie znaleźli miłośnicy rękodzieła, entuzjaści samocho-
dów tuningowanych oraz pasjonaci wojskowości i pożar-
nictwa. Dużo zabawy miały też dzieci. Więcej na str. 11. 

Coraz wyższe ceny materiałów budowalnych, energii 
i usług powodują, że plany inwestycyjne Miasta Mława 
wymagają zmian. O tym, jak wszechobecna drożyzna 
wpływa na realizację miejskich zadań, piszemy na str. 3. 

Za nami 
Dni Mławy!

Drożyzna 
wpływa 
na inwestycje

str. 11 str. 3

Remontujemy 
kolejne ulice

Rozpoczęliśmy nowe inwestycje drogowe na 
terenie miasta. Trwają prace m.in. na ulicach: 
Grzebskiego, Kościelnej, Narodowych Sił Zbroj-
nych, Leszczyńskiego. Przebudowujemy ulicę 
Studzieniec. Ogłosiliśmy przetarg na budowę 
III etapu Alei św. Wojciecha. Celem realizacji 
tych zadań jest przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców i lepsza komu-
nikacja. 

UA

Ruszyły prace na ul. Studzieniec Fot. UA

Obie grupy – piesza i rowerowa – startują 
z parkingu pod lasem przy Rondzie Flagi. 
Wymarsz piechurów zaplanowany jest 
na godzinę 10:00, wyjazd grupy rowero-
wej – na 11:00, jednak biuro rajdu będzie 
czynne już od 10:00. 
Dla piechurów przewidzieliśmy trasę 
około 7-kilometrową zakończoną w Mau-
zoleum Żołnierzy Września w Uniszkach 
Zawadzkich, skąd zostaną przewiezieni 
autobusami do centrum Mławy i będą 
mogli dalej pozostać w atmosferze 
rocznicowej, uczestnicząc w pikniku 

historycznym. Opowieść na trasie będą 
snuli koledzy i koleżanki ze Stowarzysze-
nia Mława Miasto Zabytkowe, Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej oraz Nadleśnictwa 
Dwukoły.
Dla rowerzystów przygotowaliśmy 37-ki-
lometrową trasę szlakową. Grupę popro-
wadzą koledzy z Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego wspierani 
przez leśników i historyków na dwóch 
kółkach. Zachęcamy do wcześniejszego 
rejestrowania swojego udziału w rajdzie. 
Można to zrobić, wysyłając wypełniony 

formularz zgłoszeniowy na mail: mosir@
mosir.mlawa.pl lub zostawiając uzu-
pełniony wydruk w głównym budynku 
MOSiR-u – w szatni krytej pływalni. For-
malności będzie można dopełnić także 
tuż przed startem, jednak ze względu na 
ograniczoną liczbę pakietów startowych 
zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.
Marsz oraz bieg w hołdzie Obrońcom 
Mławy są częścią obchodów rocznico-
wych, o których informujemy na ostatniej 
stronie i wewnątrz numeru.

Magdalena Grzywacz

Oddajmy 
hołd 
Obrońcom 
Mławy

W tym roku chcemy uczcić pamięć bohaterów Bitwy pod Mławą, zapraszając Państwa w sobotę 
27 sierpnia na piknik historyczny w parku (szczegóły: str. 13), a także na marsz i rajd, które będą 
prowadzić odcinkami Mławskiego Szlaku Turystycznego. To będzie także promocja tej nowej 
trasy turystycznej, przebiegającej przez Mławę i gminy: Lipowiec Kościelny, Iłowo-Osada, 
Szydłowo, Wieczfnia Kościelna oraz teren Nadleśnictwa Dwukoły.
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W ŚRODKU DODATEK KIBICA

Terminarz spotkań Mławianki Mława 
na sezon 2022/23.
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Tęsknię za rekonstrukcją i pokojem

Sprintem po MŁAWIE

Wywiad ze Sławomirem Kowalewskim – Burmistrzem Miasta Mława

RUSZA BUDOWA KORTÓW

Miasto Mława wyłoniło wykonawcę, który 
wybuduje korty tenisowe na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Spośród 
trzech złożonych ofert, najkorzystniejsza okazała 
się ta przedłożona przez firmę TORAKOL Sp. 
z o.o. z Radziejowa, która zrealizuje inwestycję 
za 958 283,75 zł (środki pochodzą z budżetu 
Miasta Mława). Wykonawca zobowiązał się 
sfinalizować zadanie w terminie 5 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy z miastem. 

W ramach inwestycji zostanie rozebrana na-
wierzchnia asfaltowa oraz ogrodzenie i powsta-
ną dwa korty do gry deblowej o nawierzchni 
ze sztucznej trawy. Zamówienie obejmuje także 
odwodnienie i kompleksowe wyposażenie. KN

W MŁAWSKIM LESIE 
ZAMIESZKAJĄ ŻUBRY

Nadleśnictwo 
Dwukoły 
wyłoniło firmę, 
która wybuduje 
pokazową 
zagrodę żubrów, 
zlokalizowaną 
w granicach 
administracyjnych 
Mławy – w lasach w Krajewie.  
Zagroda ma spełniać kilka funkcji: ochrony 
przyrody, ale też dydaktyczną i poznawczą. 
Zagroda powstaje w miejscu, gdzie w promieniu 
130 km nie istnieje inna możliwość spotkania 

króla puszczy. Infrastruktura powstająca 
w ramach tej inwestycji pozwoli na wygodną 
i bezpieczną obserwację żubrów również przez 
osoby niepełnosprawne. Koszt realizacji zadania 
to ponad 5 300 000 zł – w 70 proc. finansowane 
będzie ze środków Lasów Państwowych, 
w 30 proc. ze środków Unii Europejskiej. 
Pierwsze żubry mają pojawić się w zagrodzie 
już jesienią przyszłego roku. UA

KURS JĘZYKAPOLSKIEGO

Ruszyła druga edycja kursu języka polskiego 
dla cudzoziemców, organizowanego przy 
współpracy z Burmistrzem Miasta Mława przez 
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków 
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Mławie „Wyspianum”. Szkolenie jest 
adresowane przede wszystkim do przebywają-
cych w Mławie uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Bezpłatne zajęcia są prowadzone w dwóch 
grupach w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie. 
Pierwszą edycję kursu ukończyło 45 osób. KN

POZYSKALIŚMY ŚRODKI 
DLA SZKOLNYCH BIBLIOTEK

W 2022 roku Miasto Mława pozyskało 
od Wojewody Mazowieckiego 48 000 zł z prze-
znaczeniem na realizację Programu Wieloletnie-
go „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. Środki 
zostaną przeznaczone m.in. na zakup książek 
i wyposażenia do bibliotek szkolnych w czterech 
placówkach, których organem prowadzącym jest 
miasto (szkoły podstawowe nr 2, nr 3, nr 4 
i nr 6). Dofinansowanie wojewody stanowi 80 
proc. łącznej kwoty kosztów realizacji zadania 
i wynosi po 12 000 zł dla każdej ze szkół. Miasto 
Mława na realizację przedsięwzięcia dla każdej 
z jednostek zapewniło po 3 000 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania wynosi 60 000 zł. KSM

PUNKT NARODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA DZIAŁA TEŻ W MŁAWIE

Ważne sprawy z zakresu działań NFZ teraz moż-

na załatwić 
w Starostwie 
Powiatowym 
w Mławie. 
W placówce 
powstał punkt 
mobilny 
obsługi 
mieszkańców 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Cie-
chanowie. Punkt czynny jest w każdy czwartek 
od 10:00 do 13:45 w budynku starostwa przy ul. 
Władysława Stanisława Reymonta 6, w pokoju 
nr 2. W punkcie można uzyskać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzić profil 
zaufany – Internetowe Konto Pacjenta, uzyskać 
informację na temat programów profilak-
tycznych czy potwierdzić zlecenia na wyroby 
medyczne. KSM

Od 2007 roku robi Pan wszystko, aby Mława pamiętała 
o bohaterach bitwy granicznej z 1939 roku. Dlaczego to 
jest dla Pana ważne? Niektórzy uważają, że od wojny 
minęło już tak dużo czasu i nie powinniśmy żyć historią.
Dla każdego Polaka historia naszej ojczyzny, naszego miasta, 
naszej rodziny jest bardzo ważna. Jeśli nie jest – powinna być 
bardzo ważna. Dlatego obchody upamiętniające rocznicę wy-
buchu II wojny światowej mają ogromne znaczenie edukacyjne. 
Trzeba znać swoją historię, żeby być świadomym obywatelem, 
pamiętać o naszych przodkach, pamiętać o tych, którzy walczyli 
w obronie naszej ojczyzny. Nie byłem w stanie pogodzić się 
z tym, że powoli zapomniano o żołnierzach, którzy walczyli 
we wrześniu 1939 roku pod Mławą. Obchody rocznicowe do 
2007 roku były bardzo skromne. Przyjeżdżali żołnierze 20 Barto-
szyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy kontynuują tradycje 
Armii Modlin i 20 Dywizji Piechoty walczącej pod Mławą, 
i spotykali garstkę mieszkańców. To było niedopuszczalne 
w mojej ocenie i zastanawiałem się, co zrobić, aby ludzie maso-
wo przychodzili na nasze obchody ku pamięci żołnierzy, którzy 
walczyli pod Mławą. Zyskałem sojuszników, którzy poddawali 
mi rożne pomysły. Wśród nich był Witold Lemański, ówczesny 
Komendant Powiatowy Policji w Mławie. On skontaktował mnie 
z pasjonatami historii, ludźmi, którzy organizowali rekonstruk-
cje. Zaczęliśmy myśleć o rekonstrukcji mławskiej bitwy, jednak 
nie w kontekście „jakiejś atrakcji”. W moim odczuciu miał to być 
obraz, który przypomni wydarzenie i wstrząsa, porusza nami 
wszystkimi. Wzrusza i równocześnie przeraża.

Przez 11 lat organizował Pan jedną z największych re-
konstrukcji bitwy z II wojny światowej w Europie. Duże 
wydarzenie, ponad 400 rekonstruktorów wojskowych, 
efekty pirotechniczne, samoloty, czołgi i prawie 50 000 
widzów. Wiele osób tęskni za tym wydarzeniem.
I ja też tęsknię. Tak jak prawie 1000 osób, które było zaangażo-
wane w to, co wspólnie robiliśmy. To byli ludzie z Mławy, 
z powiatu, z całego kraju. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi tęskni 
za naszymi obchodami w formie rekonstrukcji. Przyjeżdżali 
z Polski i z zagranicy. Obserwowali nas i trzymali kciuki, żeby 
to nasze wielkie przedsięwzięcie powiodło się. Ale niestety – 
przyszedł rok 2017, kiedy koszty realizacji przewyższyły nasze 
możliwości. Wzrosły o ponad 100 procent i zdecydowałem, 
że niestety nie możemy kontynuować tej przygody. Byłem bar-
dzo rozczarowany, tak jak wiele osób. Stworzyliśmy przecież coś 
wyjątkowego, wspaniałego, ale niestety – to umarło. Dzięko-

wałem zawsze – i nadal dziękuję – wszystkim zaangażowanym 
osobom, znanym i nieznanym z nazwiska, za ich wysiłek 
i trud. Trzeba przypomnieć, że następnego dnia po rekonstrukcji 
już musieliśmy myśleć i pracować nad realizacją jej kolejnej 
odsłony. Ogromna praca.

Jak urząd, miasto i ci wszyscy ludzie, którzy przecież 
nie są specjalistami od organizacji rozrywki masowej – 
dawali sobie z tym radę?
Życie pokazało, że byliśmy w stanie zorganizować coś wyjątko-
wego. To jest ocena tych, którzy do nas przyjeżdżali i podziwiali 
rekonstrukcję, którzy robili fotografie: piękne, wstrząsające – 
dokumentujące emocje osób, które odgrywały role ludzi z 1939 
roku. Powstawały filmy – krótsze, dłuższe, bardziej rozbudowa-
ne… To był wyjątkowy czas. A wszyscy ci, których prosiłem 
o udział, o pomoc, o organizację, stawali na wysokości zadania. 
Dawali od siebie więcej, niż to, czego od nich oczekiwałem – 
mieli ogromne serce dla tej sprawy. Przerywali swoje urlopy, 
przyjeżdżali, przychodzili, poświęcali swój czas rekonstrukcji. 
Witold Lemański brał urlop, żeby przygotowywać pole bitwy, 
kopać okopy, ustawiać zasieki, wszystko, co było potrzebne. 
Ten plac żył, miasto tym żyło. Wskrzeszaliśmy dramatyczne 
wydarzenia z września 1939 roku.

W 2019 roku zaproponował Pan przedstawicielom miast 
partnerskich Mławy podpisanie dokumentu, Manifestu 
Pokoju. Zwrócił w nim Pan po raz kolejny uwagę na to, 
że pokój nie jest czymś stałym, że jest nam darowany 
na określony czas. Dokument mówił o tym, że wojna nie 
jest fikcją, tylko czymś bardzo realnym, jeśli ludzie nie 
pielęgnują ważnych wartości. Dziś żyjemy już w innej 
Europie. Przewidział Pan kruchość pokoju.
Pokój to wartość niematerialna, do której mało kto przywią-
zuje wagę, gdy jest. Traktujemy ją jak coś oczywistego – jak 
powietrze, jak to, że następnego dnia wzejdzie słońce, że się 
obudzimy… Wydarzenia z 24 lutego bieżącego roku pokazały, 
że tak wcale nie musi być. Ja mówiłem o tym kilka, kilkanaście 
lat temu. Rekonstrukcja organizowana była nie po to, żeby było 
fajnie, atrakcyjnie, tylko po to, żeby wspomnieć dramatycz-
ne wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. Boleśnie 
doświadczyli ich mieszkańcy naszego miasta i naszej ojczyzny. 
A one mogą się powtórzyć. Jeśli nie będziemy pielęgnować 
pokoju, relacji między ludźmi, wzajemnego szacunku, nie 
będziemy współpracowali – wówczas to może się powtórzyć. 

I rzeczywiście się powtórzyło. Przeraża fakt, że to, co było 
przestrogą, zrealizowało się. Mamy dowód, jak kruche jest to, 
co wydaje się oczywiste, pewne, może nawet – w ocenie wielu 
osób – gwarantowane. Wojna w Ukrainie pokazała, że jednak 
nie. Ludzie, którzy w 2019 roku przyjęli moje zaproszenie, 
burmistrzowie z Viernheim, Moscufo, Krivej Palanki oraz 
przedstawiciel Raseiniai z Litwy, uznali, że to jest bardzo ważne 
dla nich. Manifest podpisaliśmy wspólnie w centrum Mławy, 
miasta boleśnie doświadczonego, w 70 proc. zniszczonego 
we wrześniu 1939 roku. My tutaj – w centrum polskiej Mławy 
podpisaliśmy dokument, którym wysłaliśmy apel do całego 
świata, reprezentując nasze ojczyzny. 

Dziś zmienił się horyzont na polu Bitwy pod Mławą. 
Nie ma niezmąconego pejzażu, na którym tak dobrze 
wychodziły zdjęcia z rekonstrukcji. Dziś stojące w tle 
schronów wiatraki niejako potwierdzają, że czas rekon-
strukcji jest już za nami. Jaką teraz widzi Pan możliwość, 
żeby Mława pamiętała o bohaterach, żeby mieszkańcy 
nie cofnęli się do czasu sprzed rekonstrukcji, kiedy to 
nieliczni brali udział w obchodach rocznicowych, a wielu 
nie wiedziało, że w 1939 roku Mława była miastem 
pogranicza?
Ja i moi współpracownicy uważamy, że trud włożony 
w upamiętnienie wydarzeń z września 1939 roku trzeba konty-
nuować. Nie może być przerwy, trzeba wciąż mówić o historii. 
Rzeczywiście, doświadczyłem tego, że nie wszyscy ludzie, 
którzy przyjeżdżali do Mławy na rekonstrukcję, wiedzieli, 
że w 1939 roku 15 km na północ była granica polsko-niemiec-
ka. Niektórzy byli zaskoczeni, że bitwa obronna, wrześniowa, 
była toczona w centralnej Polsce, pod Mławą. A właśnie tu, 
wielu polskich żołnierzy złożyło największą ofiarę – swoje 
życie. To jest wzruszające, poruszające i jeśli ktoś tego nie 
rozumie, to źle. Dlatego uznaliśmy, że zbudujemy Mławski 
Szlak Turystyczny biegnący linią obrony Mławy. Ponad rok temu 
rozpoczęliśmy prace nad tym projektem. Zachęciliśmy 
do współpracy wójtów ościennych gmin: Jarosława Goschor-
skiego z Lipowca Kościelnego, Sebastiana Cichockiego z Iłowa, 
Mariusza Gębalę z Wieczfni Kościelnej, Grzegorza Rochnę 
z Szydłowa oraz Jaromira Skrzypeckiego, nadleśniczego nadle-
śnictwa Dwukoły. Wspólnie uznaliśmy, że to jest ważny pomysł, 
który będzie odświeżał pamięć, równocześnie stanowiąc 
atrakcję. Wierzymy, że zachęci młodych ludzi do poszukiwania 
informacji na temat szlaku i wydarzeń z przeszłości. Przy okazji 

będzie to promocja naszych społeczności. Pozyskaliśmy partne-
ra dla naszych działań – mazowiecki oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ludzi, którzy podchwycili 
temat. Dziś są naszymi partnerami i przyjaciółmi przy realizacji 
zadania. Na ostatni weekend sierpnia zaplanowaliśmy obchody 
rocznicy Bitwy pod Mławą [szczegóły na ostatniej stronie – 
red.], w ramach których odbędą się Marsz Obrońców Mławy 
i Rajd Obrońcom Mławy. Ich trasy po części przebiegają nowym 
szlakiem. Będzie także koncert zespołu reprezentacyjnego 
wojska, będzie piknik historyczny, kino plenerowe, promocja 
wojska, stoiska historyczne i wiele innych atrakcji. Spotkamy 
się w centrum naszego miasta, aby uczyć się, wspólnie spędzać 
czas i budować świadomość tego, co się wydarzyło w naszym 
mieście ponad 80 lat temu. To będzie spotkanie z przeszłością 
i zderzenie z teraźniejszością, bo – pamiętajmy – wojna 
się toczy, a wiele dotkniętych nią kobiet i dzieci dziś mieszka 
w Mławie. 

Malujemy też nowy mławski mural…
Kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów innych, 
niż do tej pory, zachęciliśmy różne stowarzyszenia, organizacje, 
aby w przestrzeni miejskiej realizowały pomysły, które wpiszą 
się w nasz cel – oddanie hołdu Obrońcom Mławy. Projekty 
wspieramy często ze środków miasta, ale nasze stowarzyszenia 
szukają także innych źródeł finansowania. Tak stało się w przy-
padku muralu poświęconego Obrońcom Mławy. Towarzystwo 
Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej pozyskało na jego 
malowanie pieniądze w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
Mural dedykowany jest bohaterom z września 1939 roku i 
wkrótce jego otwarcie. Także inne ugrupowania i instytucje 
są zaangażowane: Mława Miasto Zabytkowe, Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej, Archiwum Państwowe… Wielu chce przyjechać 
do Mławy w tym czasie, poznać lepiej historię i poczuć atmos-
ferę miasta, które pielęgnuje pamięć o żołnierzach. Wyjątkowa 
atmosfera, wyjątkowy weekend, wyjątkowe przedsięwzięcie. 
Każdemu z was, zaangażowanych w to wydarzenie, i każdemu 
z obecnych w tym czasie w Mławie – serdecznie dziękuję.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Grzywacz
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Wszystkie szkoły przeprowadzają 
konserwację pomieszczeń, malowa-
nie wybranych pracowni, łazienek, 
korytarzy. W niektórych placówkach 
dzięki przerwie wakacyjnej uda się 
przeprowadzić także większe i bar-
dziej kosztowne remonty.
W Szkole Podstawowej nr 3 trwa na-
prawa dachu, która będzie kosztować 
92 200 złotych i to jest największy 
wydatek bieżących wakacji. 

Remonty w szkołach

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głosy na nasz projekt. Zakłada 
on budowę chodnika po prawej stronie ulicy Piłsudskiego, w miejscach gdzie 
obecnie nie istnieje. Piłsudskiego jest fragmentem drogi wojewódzkiej 544, 
jednej z najbardziej ruchliwych dróg w naszym mieście. Wierzymy, że po realizacji 
inwestycji zarówno mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego, jak również całego 
Mazowsza będą mogli bezpieczniej poruszać się po tym trakcie – mówi Szymon 
Zejer, Zastępca Burmistrza Miasta Mława.
Zgłaszając propozycję do BOM-u, aspekt bezpieczeństwa autorzy projektu 
podkreślali jako priorytetowy. Napisali m.in.: „Budowa chodnika, przy drodze 
wojewódzkiej nr 544 znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i spełni wieloletnie oczekiwania mieszkańców Miasta Mława. (…) 
Budowa chodnika  pozwoli zarówno uczniom szkół podstawowych, ponad-
podstawowych, jak i pozostałym mieszkańcom wysiadającym na przystankach 
komunikacji miejskiej  bezpiecznie dotrzeć do swoich domów”. 
Chodnik ma powstać po prawej stronie ul. Piłsudskiego na odcinku od Olsztyń-
skiej do ul. Granicznej, w miejscach, w których go obecnie nie ma. Zbudowany 
na odpowiedniej podbudowie będzie miał szerokość 2 m, od strony jezdni zabez-
pieczony zostanie krawężnikiem. Koszt realizacji inwestycji oszacowano 
na 675 000 zł.

Magdalena Grzywacz

PROJEKT ZGŁOSZONY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
MAZOWSZA PRZEZ BURMISTRZÓW SŁAWOMIRA 

KOWALEWSKIEGO I SZYMONA ZEJERA ZDOBYŁ DRUGIE 
MIEJSCE W PODREGIONIE CIECHANOWSKIM. 

WKRÓTCE BĘDZIE REALIZOWANY.

Mławski 
projekt 
w BOM-ie 
wśród 
zwycięskich! Szymon Zejer podkreśla, 

że dzięki inwestycji na 
ulicy będzie bezpieczniej
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Dlaczego urząd przeprowadza takie kontrole?
To nasz obowiązek wynikający z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zgodnie z nią Burmistrz Miasta Mława wydał zarządzenie, które dokład-
nie określa sposób przeprowadzania takich kontroli. To obowiązek wszystkich gmin, 
Mława nie jest pod tym względem wyjątkiem. 

Kto ma prawo przeprowadzania inspekcji?
Zarządzenie wyznacza konkretnych urzędników, którzy mają legitymacje ze zdjęciem 
oraz upoważnienie od burmistrza. Razem z nimi nieruchomości odwiedzają strażnicy 
miejscy, komisje są więc dwuosobowe. 

Kontrolowane są wszystkie nieruchomości na terenie miasta?
Absolutnie nie. Wyłącznie te, których właściciele nie złożyli deklaracji na odbiór 
odpadów komunalnych. W Mławie opłata za śmieci jest uzależniona od ilości zużytej 
wody. Mamy informacje z przedsiębiorstwa Wod-Kan o stanie wodomierzy 
w poszczególnych budynkach. Porównujemy tę bazą z tą, w której są podatnicy, 
którzy złożyli deklaracje. Widzimy w ten sposób, pod którymi adresami nie ma 
deklaracji. Tam są prowadzone czynności weryfikacyjne. Część budynków może 
bowiem być niezamieszkała z jakiegoś powodu, np. są w trakcie budowy. Zazwyczaj 
jednak okazuje się, że mieszkańcy nie dopilnowali obowiązku.

Kontrolerzy wystawiają mandaty?
Przede wszystkim informują o obowiązku złożenia deklaracji i mają ze sobą czyste 
druki odpowiednich formularzy. Od razu na miejscu mogą pomóc je wypełnić i przy-
wożą je do urzędu, więc mieszkaniec nie musi się fatygować. Jeśli jednak sam chce 
przywieźć deklarację, oczywiście może to zrobić. Jeśli jej nie otrzymamy, wysyłamy 
oficjalne wezwanie do jej złożenia. Jeśli mimo tego właściciel nieruchomości się nie 
pojawi, straż miejska może nałożyć grzywnę w formie mandatu do 500 zł. 

Chyba powinniśmy podkreślić, że na kontrolach korzystają mieszkańcy, 
którzy płacą za śmieci. 
Tak. Naszym celem jest zminimalizowanie liczby przypadków, w których mieszkańcy, 
mimo że produkują śmieci, nie płacą za ich odbiór. Wtedy płacą za nich inni. Im 
więcej osób jest w systemie, tym bardziej kwota, jaką płacimy firmie, która wywozi 
śmieci, rozkłada się na poszczególne gospodarstwa domowe. I tym samym jest 
większa szansa na to, że w przyszłości nie będziemy musieli podnosić stawek za 
odpady. Może się okazać, że również z budżetu miasta będziemy mogli mniej dokła-
dać. Przypomnijmy, że opłaty od mieszkańców nie pokrywają całej kwoty Kosztów 
systemu gospodarki odpadami.

Urząd kontroluje nie tylko kwestie odpadów.
Kontrole przeprowadzamy zgodnie z zarządzeniem również w innych obszarach. 
Komisja sprawdza m.in przyłącza do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie jest taka możli-
wość czy szczelność szamb. Strażnicy miejscy przy okazji mogą zweryfikować, 
czy uiszczana jest opłata za psa, jeśli taki jest na posesji. Zachęcamy do kontaktu 
z ratuszem, jeśli ktoś ma pytania dotyczące tych kwestii. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Urszula Adamczyk

Rosnące ceny m.in. usług budowlanych 
i źródeł energii sprawiają, że z realizacją 
planowanych wcześniej przez miasto 
i oczekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji jest coraz trudniej. Koszty 
niektórych okazują się o kilka milionów 
wyższe, niż zakładano przy postępo-
waniach przetargowych. Drożyzna 
powoduje, że mamy związane ręce.
– Mieliśmy ambitny plan, aby 
za 12 000 000 zł wybudować 12 ulic 
w Mławie, m.in. Sadową, Okólną, Altera 
i Pużaka. Mieszkańcy tego oczeki-
wali. Drastycznie rosnące ceny usług 
budowlanych sprawiły jednak, że nie 
udało się tych zamierzeń zrealizować 
– podaje przykład Burmistrz Miasta 
Mława Sławomir Kowalewski. Szansą 
na budowę, przebudowę i rozbudowę 
kilkunastu mławskich ulic – Powstań-
ców Wielkopolskich, Zabrody, Olesin, 
Sadowej, Kruczej, 20 Dywizji Piechoty 
Wojska Polskiego, Cmentarnej, Altera, 
Pużaka, Sadowej, Żabieniec, Piaskowej, 
Okólnej, Dalekiej, Wałowej, Glinianej, 
Górnej (etap II) oraz odcinka drogi 
łączącego ul. Browarną i ul. Okólną – 
dałyby pieniądze z drugiego rozdania 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, 
jednak ten wniosek Miasta Mława nie 
został rozpatrzony pozytywnie. 
W tej edycji Miasto Mława otrzymało 
z Polskiego Ładu dofinansowanie 
wyłącznie na budowę III etapu 
al. Świętego Wojciecha. Trzeci ze zło- 
żonych wniosków – na rozbudowę 
bazy sportowej na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie 
– również nie został rozpatrzony 
pozytywnie, w związku z czym miasto 

zaczęło realizować inwestycję własnym 
sumptem.
W pierwszej edycji Polskiego Ładu 
miasto pozyskało dofinansowania na 
modernizację Miejskiego Domu Kultury, 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (20 000 000 
zł) oraz na modernizację oświetlenia 
ulicznego na terenie Mławy i jego 
wymianę na ekologiczne, oszczędne, 
nowoczesne oświetlenie ledowe (3 000 
000 zł). Pierwsza z wymienionych 
inwestycji okazała się jednak na tyle 
kosztowna, że z budżetu miasta trzeba 
do niej dołożyć aż 9 000 000 zł!
– Wysokie ceny na rynku budowlanym 
to jednak niejedyne przykłady droży-
zny, z jaką obecnie musimy się borykać. 
Sześć razy droższy jest węgiel, który 
w tym roku zakupiło Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Mławie. Będzie 
to miało duży wpływ na rachunki 
mieszkańców. Bardzo droga jest energia 
elektryczna, z czym musimy się liczyć 
przy przetargu na jej zakup dla Miasta 
Mława. Dużo nas też kosztuje obsługa 
długu publicznego – wylicza burmistrz 
Sławomir Kowalewski.
Obecna w wielu sferach naszego życia 
drożyzna sprawia, że mimo często 
skutecznych starań o pozyskiwanie 
z różnych źródeł dofinansowań na in-
westycje w Mławie, nie wszystkie udaje 
się zrealizować tak szybko, jakbyśmy 
tego oczekiwali. Prosimy mieszkańców 
o zrozumienie sytuacji, cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Krzysztof Napierski

W SIDŁACH 
DROŻYZNY

Na kontrolach 
korzystają wszyscy 

mieszkańcy
W lipcu w Mławie rozpoczęły 
się kontrole związane 
z wywozem odpadów. 
Komisja złożona 
m.in. z urzędników ratusza 
sprawdza, czy mieszkańcy 
płacą za wywóz śmieci. 
O tym, kto może spodziewać 
się kontroli i jak ona wyglą-
da, rozmawiamy z Piotrem 
Sulewskim, Kierownikiem 
Referatu ds. Podatków i Opłat 
w Urzędzie Miasta Mława. 

W „Szóstce” remontowane są korytarz 
na I piętrze oraz klatki schodowe (koszt 
13 000 zł), a w „Jedynce” – łazienka 
(koszt 27 000 zł). Zespół Placówek 
Oświatowych nr 2 konserwuje szkolny 
plac zabaw (5 000 zł), a w Zespole Pla-
cówek Oświatowych nr 3 – praca wre 
zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. 
Na korytarzach „Siódemki” wymienia-
ne są stare lampy na bardziej ener-
gooszczędne, ledowe (5 000 zł), a dla 

dzieci z klas I-III i przedszkolaków wy-
konywana jest łazienka (koszt – 55 000 
zł). W budynku Miejskiego Przedszkola 
Samorządowego nr 4 montowane są 
wentylatory podsufitowe (2 400 zł).
Wszystkie prace zostaną zakończone 
jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

Magdalena Grzywacz

Wakacje to czas wykorzystywany przez dyrek-
torów placówek oświatowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest miasto, do przygo-
towania pomieszczeń na nowy rok szkolny. 
Tegoroczne remonty będą kosztowały 
budżet miasta prawie ćwierć miliona 
złotych.
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Miasto Mława w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt finansu-
je czipowanie czworonogów należących do mieszkańców. 
Z bezpłatnej usługi elektronicznego oznakowania zwierzęcia 
można skorzystać w M-WET Przychodni Weterynaryjnej Mariusz 
Tomasz Murawski przy ulicy Rynkowej 18 w Mławie.

? CZY WIESZ, ŻE…
WSPARCIE FINANSOWE DLA MŁAWSKICH SZKÓŁ

Trzy mławskie podstawówki otrzy-
mały wsparcie w ramach rządowe-
go programu na lata 2020-2024 
„Aktywna tablica”.

Dofinansowanie jest przeznaczone 
na zakup pomocy dydaktycznych, 

sprzętu i narzędzi do terapii w zakresie 
rozwijania kompetencji informacyjno-
-komunikacyjnych uczniów i nauczy-
cieli oraz szkolnej infrastruktury. 
Do szkół, które skorzystają z dotacji, 
należą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Ze-

spole Placówek Oświatowych nr 2 oraz 
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kornela Makuszyń-
skiego.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyno-
si 131 250 zł, kwota wsparcia w postaci 
dotacji to 105 000 zł, a wkład własny 
Miasta Mława – 26 250 zł.

Mława mocno odczuwa brak obwodnicy zachodniej i fakt, 
że miasto jest połączone z drogą krajową nr 7 tylko jednym zjaz-
dem – przez ulicę Warszawską. Co więcej, trasa ta jest również 
wyjazdową w kierunku Ciechanowa i Ostrołęki, więc codziennie 
tworzą się na niej potężne korki. Aby szybciej przedostać się 
do centrum lub wyjechać z miasta kierowcy jeżdżą drogami 
osiedlowymi, które nie są przystosowane do dużego natężenia 
ruchu. W efekcie kolejne nawierzchnie ulic rozpadają się, 
a mieszkańcy tracą poczucie bezpieczeństwa.
W związku z zaistniałą sytuacją oraz faktem, że obwodnica 
zachodnia jako zadanie Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego od blisko 10 lat czeka na realizację, burmistrz Sławomir 
Kowalewski złożył dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji kluczo-
wych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wnioski do-
tyczą rozbudowy ulicy 20 Dywizji Wojska Polskiego i rozbudowy 
ulicy Okólnej. Obie ulice biegną przez teren zabudowany 
i pełnią funkcję dojazdową do punktów istotnych dla mieszkań-
ców regionu – dzielnicy przemysłowej i drogi krajowej nr 7. 
Ich nawierzchnie narażone są na potężne obciążenie ze względu 
na ruch spowodowany opóźnieniami w realizacji strategicznej 
dla miasta i północnego Mazowsza inwestycji Samorządu 
Województwa Mazowieckiego – budowy obwodnicy zachodniej 
miasta Mława.
Burmistrz Mławy zwrócił się także do radnych Mazowsza 
w indywidualnych listach, pisząc: „Będziemy wdzięczni za popar-
cie naszego wniosku i udzielenie pomocy finansowej 
na realizację tych zadań”.
Szacowany koszt przebudowy ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego to 4 000 000 zł, a ulicy Okólnej to 6 000 000 zł. Miasto 
Mława wnioskuje o dofinansowania o wartości 60 proc. tych 
zadań – kolejno o 2 400 000 zł i 3 600 000 zł. Obie realizacje 
planowo będą rozłożone na 3 lata – od 2022 roku do 2024 roku.
Czekamy i liczymy na pozytywną odpowiedź służb marszałka.

Magdalena Grzywacz

Fot. MGBurmistrz wysłał pisma do wszystkich 
radnych sejmiku wojewódzkiego

BURMISTRZ SŁAWOMIR KOWALEWSKI ZŁOŻYŁ 
DWA WNIOSKI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI KLUCZOWYCH DLA POPRAWY BEZPIE-
CZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MŁAWY.

BRAK OBWODNICY 
ZACHODNIEJ NISZCZY 
DROGI GMINNE

Najpierw krawężniki, potem nawierzchnia
Miasto rozpoczęło oczekiwany przez mieszkańców 
remont ulicy Grzebskiego. Na zlecenie burmistrza 
Sławomira Kowalewskiego pracę w terenie rozpoczęła 
ekipa Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mosto-
wego Sp. z o.o.
W pierwszej kolejności połamane i zniszczone 
krawężniki zostały zastąpione nowymi, ustawianymi 
wzdłuż ulicy – od ronda Wolności do ronda ks. Jerzego 
Popiełuszki.  

Kolejnym etapem robót, zaplanowanym na sierpień, 
jest poprawa nawierzchni. Układane będą dwie war-
stwy asfaltu wzmacniane siatką. Droga powinna zostać 
odnowiona jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. – Liczymy, że w trakcie wakacji ruch będzie 
mniejszy i prace przebiegną sprawnie – informuje 
Mariusz Goździewski, prezes MPDM.

Magdalena Grzywacz
Fot. MPDM

Przed nami kolejny sezon grzewczy. Czy 
mieszkańcy Mławy, korzystający z usług PEC-u, 
powinni przygotować się na podwyżki?  
Obawiam się, że przed tym nikt nie ucieknie, niezależnie 
od tego, z jakiego źródła ciepła korzysta. PEC realizuje zada-
nia własne gminy, czyli jesteśmy spółką ze 100-procento-
wym kapitałem Miasta Mława. Przepisy, prawo energetycz-
ne, regulują to w ten sposób, że nie osiągamy zysku 
ze swojej działalności, bo realizujemy usługi publiczne. 
Nie ustalamy sami stawek, posługujemy się taryfą zatwier-
dzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ta taryfa 
jest kalkulowana na poziomie 0 proc. opłacalności – czyli 
zwrotu kosztów produkcji. A te koszty niestety, 
co wszyscy obserwujemy, znacznie wzrosły. Po wybuchu 
wojny w Ukrainie zmieniły się ceny nośników energii – 
gazu, węgla, prądu. Rząd polski wprowadził sankcje na su-
rowce pochodzące z Rosji i Białorusi. W tej chwili węgiel jest 
sprowadzany drogą morską z Australii, z RPA, z Kazachstanu 
czy Wenezueli, a to oznacza, że jest znacznie droższy. 

Obecnie stawka w Mławie wynosi 37 zł.  
Tak, jest najniższa w regionie. Ale do tej pory za miał węglo-
wy, który wykorzystujemy, płaciliśmy 320 zł netto 
za tonę łącznie z transportem. Wiosną otrzymaliśmy ostat-
nią partię węgla w tej cenie. Ogłosiliśmy nowe przetargi 
na jego zakup na sezon 2022/23. Cena, jaką uzyskaliśmy, 
to już nie 320 zł, a… 1900 zł!

Sześciokrotna przebitka? 
Niestety. Ale cieszyliśmy się, że ktoś nam w ogóle złożył 
ofertę, bo generalnie węgla w Polsce w tamtym czasie 
nie było. 

Jakiej podwyżki mławianie muszą się spodzie-
wać? 
Przeprowadziliśmy kalkulacje, z których wynika, 
że powinna wynosić 96 zł za GJ, żeby spółka odpowiednio 
działała finansowo. Złożyliśmy wnioski do Urzędu Regulacji 
Energetyki, wykazaliśmy, że ponosimy dużo wyższe koszty 
zakupu węgla. Taryfikowanie to jest proces związany 

ze sprawdzeniem dokumentów. To kilkadziesiąt zestawień, 
które teraz URE analizuje. 

Od kiedy zmiana taryfy jest planowana? 
Jeżeli uzyskamy w sierpniu akceptację z URE, to zakładamy, 
że zmiany wejdą od września. Nie wiemy, czy będzie to 
możliwe, bo URE jest w tym momencie zasypane takimi 
wnioskami. W Polsce jest 500 PEC-ów i wszystkie w tej 
chwili starają się o zmiany taryf.

Węgiel, który spółka kupiła, wystarczy na cały 
sezon? 
Do tej pory robiliśmy jedno zamówienie na rok. W tej chwili, 
ze względu na ceny węgla, nie mamy tyle środków. Musie-
libyśmy wydać o kilka milionów więcej, niż wynoszą nasze 
przychody. Kupiliśmy 1200 ton, to niecałe 30 proc. rocznego 
zapotrzebowania. 

Czy PEC planuje przejście na inne paliwa? 
Oczywiście, to jest konieczność, wynikająca z polityki Unii 
Europejskiej. Mamy opracowaną strategię dekarbonizacji 
spółki i przejścia na energię z OZE – odnawialnych źródeł 
energii. Planujemy dojść do tzw. efektywnego systemu 
ciepłowniczego, czyli przynajmniej 50 proc. produkowanego 
przez nas ciepła musi pochodzić z OZE. Zgodnie z unijnymi 
dyrektywami, czas na to mamy do końca 2025 roku. 

Co zakłada strategia? 
W tym roku chcielibyśmy złożyć wnioski o dotacje 
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Cie-
płownictwo powiatowe”, obsługiwanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy 
na ogłoszenie naborów. Planujemy budowę agregatów 
kogeneracyjnych. Są to urządzenia, do których wprowadza 
się jedno paliwo i z tego produkuje się dwa produkty – czyli 
energię elektryczną i ciepło. Ciepło odpadowe z chłodzenia 
agregatów jest zawracane do publicznej sieci ciepłowniczej. 
Paliwem będzie tutaj gaz ziemny. Planujemy tę inwestycję 
na terenie oczyszczalni ścieków. Kogeneracja będzie koszto-
wała ok. 5,5 mln zł netto i będzie pierwszym planowanym 
przez nas komponentem. Drugim są pompy ciepła 
w dolnym źródle na ściekach oczyszczonych w oczyszczalni. 
Korzystalibyśmy z tego, że ścieki są zawsze ciepłe. Latem 
mają ok. 30, zimą ok. 7-8 stopni Celsjusza. Oczywiście 
odpowiednia technologia pozwoli podbić to ciepło do 100 
stopni i produkować je na rzecz ciepłych kaloryferów i wody 
w kranach. Te inwestycje pozwolą nam na wypełnienie 
unijnych dyrektyw. Oczywiście, w przyszłości planujemy 
kolejne zadania związane z OZE. 

Czy w najbliższym czasie jest ryzyko kolejnych 
podwyżek za ciepło? 
Wszystko zależy od sytuacji na rynku i cen węgla. Jeżeli cena 
się ustabilizuje i spadnie, zawnioskujemy o obniżenie taryfy.
 
Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiała Urszula Adamczyk

Krzysztof Jaros Fot. UA

Podwyżki  są nieuniknione
Rozmawiamy z Krzysztofem Jarosem, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie.

Joanna Dorota Kucińska



śmieci wywożone z terenu miasta to nie tylko te z posesji i innych 
nieruchomości. Rocznie ok. 130 ton odpadów wybieramy 
z ulicznych koszy, a 1100 ton to śmieci z bieżącego i pozimowego 
sprzątania dróg.

? CZY WIESZ, ŻE…

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 
już we wrześniu 
We wrześniu będzie prowadzona kolejna zbiórka mobilna odpadów wielko-
gabarytowych od mieszkańców miasta. Zostaną odebrane m.in. zniszczone, 
bezużyteczne meble, przedmioty gospodarstwa domowego oraz kompletny 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Prosimy o niewystawianie do odbioru 
opon ani odpadów remontowo-budowlanych. Zbiórka odbywa się zgodnie 
z harmonogramem dostępnym na stronie mlawa.pl.
Prosimy o przygotowanie i wystawienie odpadów w miejscach zbierania 
odpadów (budynki wielolokalowe) lub przed posesję (budynki jednorodzinne). 
Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 6:00 rano. Następna 
zbiórka mobilna planowana jest wiosną 2023 roku.  
Przypominamy, że przez cały rok odpady wielkogabarytowe właściciel nieru-
chomości może przekazać bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy 
ul. Płockiej 102. PSZOK dostępny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
7:00- 15:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-12:00. 

KSM

Do połowy października można 
spodziewać się utrudnień w ruchu 
po ul. Piłsudskiego – drodze woje-
wódzkiej 544. Zarządca drogi – Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
– przeprowadza remont nawierzchni.
Remont dotyczy fragmentu ulicy 
Piłsudskiego od skrzyżowania 
z ulicą Lelewela do skrzyżowania 

z ul. Brukową. Na odcinku tym 
zostanie wprowadzona czasowa orga-
nizacja ruchu i możliwe są utrudnienia 
w poruszaniu się samochodów. 
Prosimy kierowców o korzystanie 
z alternatywnych dróg dojazdowych. 
Remont rozpoczął się 20 lipca. Potrwa 
około 3 miesięcy.

Magdalena Grzywacz

TRWA 
REMONT ULICY 
PIŁSUDSKIEGO

Remont obejmie nawierzchnię drogi
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Miasto rozpoczęło przebudowę ulicy Naro-
dowych Sił Zbrojnych na Osiedlu Wójtostwo. 
Prace potrwają do końca października.
Prace na zlecenie Miasta Mława wykonuje 
ekipa spółki Mławskie Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Mostowe. Ulica Narodowych Sił Zbrojnych 
jest drogą szutrową, ale już wkrótce zyska 
nową, utwardzoną nawierzchnię. Działania 
związane z jej przebudową obejmują bowiem 
budowę drogi o szerokości 6 i długości ok. 126 
metrów wraz z obustronnymi chodnikami 

z kostki betonowej. Wcześniej zostaną 
położone dodatkowe przyłącza wodociągowe 
i przykanaliki kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej.  
Roboty rozpoczęły się na końcu ulicy i będą 
się posuwały w kierunku ulicy Powstańców 
Wielkopolskich. W związku z realizacją zadania 
wystąpią utrudnienia w ruchu. Prosimy o zro-
zumienie sytuacji i cierpliwość. Koszt inwestycji 
to 484 000 zł.

Magdalena Grzywacz

Kolejna ulica w przebudowie
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– Chcemy stworzyć przestrzeń sportu oraz rekreacji dla ludzi w różnym wieku 
i o różnych upodobaniach pod względem aktywności – wyjaśnia burmistrz Sławomir 
Kowalewski, który niedawno podpisał umowę na przebudowę kortów tenisowych, 
a już szuka firm, które zbudowałyby w Mławie pumptrack.
W ramach ogłoszonego właśnie zadania planowana jest budowa zespołu torów 
do jazdy na rowerze typu „pumptrack” wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzy-
szącą: placem do odpoczynku wyposażonym w ławki, tablicę informacyjną, stojak 
rowerowy oraz kosze.
Trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Inwestycja będzie realizowana przez 
10 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że przyszłe wakacje dzieci będą 
mogły jeszcze aktywniej spędzić w Mławie.
Przypomnijmy. Rozbudowa bazy MOSiR-u zakładała modernizację kortów 
tenisowych, budowę pumptracku oraz skateparku. Niestety, wniosek Miasta Mława 
zakładający budowę całego kompleksu w ramach naboru do Rządowego Funduszu 
Polski Ład nie otrzymał dofinansowania, dlatego inwestycja została podzielona 
na etapy i będzie finansowana ze środków własnych.

Magdalena Grzywacz

Pumptrack w Mławie? 

Już wkrótce!
Kontynuujemy rozbudowę bazy sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. 
Teraz czas na tory rowerowe typu pumptrack!

Każda z lamp będzie zasilana turbiną wiatrową 
o mocy 400 W i dwoma panelami fotowoltaicznymi 
o mocy 280 W każdy. Oprawa oświetleniowa LED 
będzie miała moc pobierania 50 W i strumień świetl-
ny 6800 lm. Wysokość masztu stalowego wyniesie 
co najmniej 6,5 m. Stopa fundamentowa zostanie 
wykonana z uwzględnieniem masy i powierzchni sys-
temu hybrydowego. Szczegółowe parametry punktów 
świetlnych są dostępne w ogłoszeniu o zamówieniu 
opublikowanym na stronie bip.mlawa.pl.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 15 paź-
dziernika br.
Montaż lamp hybrydowych przysłuży się poprawie 
bezpieczeństwa użytkowników ulic i mieszkańców 
przyległych posesji, usprawnieniu komunikacji pieszej 
oraz podniesieniu walorów użytkowych i estetycznych 
ulicy. Dzięki zastosowaniu zasilania zewnętrznego 

poprzez panele fotowoltaiczne oraz siłownię wiatrową, 
lampy hybrydowe pozwolą na uniezależnienie się 
od sieci energetycznej. Ponadto, ich samowystarczal-
ność pozwoli uzyskać efekt ekonomiczny w postaci 
obniżenia zużycia prądu.
Na realizację zadania Miasto Mława pozyskało 
od Samorządu Województwa Mazowieckiego 97 016 zł 
dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze 
dla klimatu 2022.
Na początku sierpnia rozpoczęła się wymiana opraw 
oświetleniowych na nowoczesne i energooszczędne 
oprawy LED-owe na ulicy Aleja Marszałkowska. Takie 
same oprawy będą na ulicach Abpa Antoniego Nowo-
wiejskiego, Działdowskiej i Hm. Wandy Szczęsnej-Le-
siowskiej. O kolejnych inwestycjach w miejskie oświe-
tlenie będziemy sukcesywnie informować.

Krzysztof Napierski

Będą lampy hybrydowe 
na Malinowskiego 
i Kochanowskiego

Miasto Mława ogłosiło przetarg na dostawę i mon-
taż 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) 
w ulicach Bronisława Malinowskiego (11 punktów) 
i Jana Kochanowskiego (3 punkty). Będą to lampy 
hybrydowe – solarno-wiatrowe.

Lampy 
na ulicy Aleja 
Marszałkowska 
są wymieniane 
na LED-owe
Fot. Baxtom
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w sezonie grzew-
czym zużywa blisko 5 000 ton węgla. Z usług spółki korzystają 
mieszkańcy 120 budynków, blisko 30 proc. mieszkańców naszego 
miasta.

? CZY WIESZ, ŻE…

DODATEK WĘGLOWY
– co na razie wiemy?

Proces legislacyjny ustawy o dodatku węglowym jest w toku. Prawdopo-
dobnie w sierpniu będzie można składać wnioski o dofinansowanie, ale 
wciąż czekamy na ustawę.

Dodatek węglowy będzie wypłacany jednorazowo, wyniesie 3 tysiące złotych i nie 
będzie opodatkowany. Zgodnie z planem, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba 
będzie złożyć wniosek o jego wypłatę w gminie będącej miejscem zamieszkania 
wnioskodawcy. Wnioski można będzie składać już kolejnego dnia po ogłoszeniu 
ustawy. Na razie została ona przyjęta przez Sejm i czeka na przyjęcie przez Senat, 
należy uzbroić się w cierpliwość.
Wniosek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 roku w formie tradycyjnej 
lub elektronicznej. Uprawnione do jego złożenia będą mogły być osoby mieszkające 
w budynkach zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z projektem ustawy, wypłatą dofinansowania zajmą się gminy, które 
na przelanie środków będą miały miesiąc od złożenia wniosku. Jeżeli pismo zosta-
nie rozpatrzone pozytywnie, wnioskodawca otrzyma o tym informację, 
a jeśli negatywnie – decyzję, od której będzie mógł się odwołać.
Obecnie jednak czekamy na odpowiednie przepisy prawne i środki finansowe, 
którymi w ramach zapowiadanego dofinansowania będą gminy dysponować. 
Informację o rozpoczęciu przyjmowania wniosków opublikujemy bezzwłocznie 
po ogłoszeniu ustawy.

Joanna Dorota Kucińska/MG

Można już podłączać posesje do nowo 
wybudowanych sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicach: Płońskiej, Szreńskiej oraz 
Podmiejskiej. Od 2017 roku w Mławie 
trwa realizacja inwestycji wieloletniej 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sani-
tarnej na terenie Aglomeracji Mława”. 
Ogółem, w ramach realizowanego 
projektu wybudujemy 41 km sieci 
i ok. 1 600 przykanalików kanalizacji 
sanitarnej. Umożliwi to podłączenie 
ponad 4 200 mieszkańców Mławy.
Celem inwestycji jest uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w naszym mieście 
i dostosowanie jej do wymogów prawa 
polskiego i unijnego. Realizując projekt, 
osiągniemy europejskie standardy 
i normy jakościowe, co przełoży się 
na poprawę ochrony środowiska natural-
nego i jakość życia w Mławie.
W latach 2017-2021 w ramach projektu 
Miasto Mława wybudowało sieć 
w ulicach: Altera, Anyszki, Wetmańskie-
go, Cichej, Ciechanowskiej, Cmentarnej, 
Górnej, Podgórnej, Nowej, Jasnej, 
Pużaka, Kościuszki, Kryszkiewicza, 
Leszczyńskiego, Szwejkowskiego, 
Jasińskiego, Grudkowskiego, Malinowej, 

Ostaszewskiego, Piaskowej, Wiśniowej, 
Pogorzelskiego, Poziomkowej, „Grota” 
Roweckiego, 20 Dywizji Piechoty WP, 
Łąkowej, Spokojnej, Karcza, Olesin, 
Ogrodowej, Olszynowej, Kruczej, Sado-
wej, Zabrody, Brukowej, Krajewskiego, 
Nowowiejskiej, Browarnej, Okólnej, Pia-
skowej, Żabieniec, Brackiej, Kościelnej, 
Mickiewicza, Przyrynek, Kaplicznej, 
al. Piłsudskiego (część), i Rynkowej.
W 2022 roku kanalizację sanitarną 
zbudujemy w ulicach: Batalionów 
Chłopskich, Malinowskiego, Bienia, Kole-

jowej, Grzybowej oraz na odcinkach ulic 
Niecałej i Batorego. W ulicach Płońskiej, 
Podmiejskiej, Szreńskiej budowa została 
już zakończona. 
Mieszkańcy domów zlokalizowanych 
przy wymienionych wyżej ulicach 
mają możliwość, ale także obowiązek 
przyłączać swoje budynki do nowo 
wybudowanej sieci.
Szczegółowych informacji na ten 
temat udziela dział techniczny Zakładu 

Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni 
Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie 
pod nr. tel. 23 654 60 73 i 23 654 60 74.

KSM

Kolejne ulice z kanalizacją
Ulica Szymanowskiego stanowi część południowo-zachodniej granicy Mławy i jest 
jedną z trzech dróg gminnych jednego z najnowszych osiedli Mławy leżących 
na „Zatorzu”. Na zlecenie miasta Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
ułożyło tam 140-metrowy odcinek drogi z płyt betonowych o grubości 15 cm. Utwar-
dzono nawierzchnię o długości 140 metrów i szerokości 4,5 metra od skrzyżowania 
Szymanowskiego z ulicą LOK w głąb osiedla. 
Utwardzenie nawierzchni poprawi komfort poruszania się samochodami po osiedlu 
i będzie doceniane szczególnie w okresach wiosennym oraz jesiennym, gdy po drogach 
gruntowych wyjątkowo trudno się jeździ.  
Betonowe płyty w tym roku położone zostały już na fragmentach ulic Podbornej 
i Błękitnej. Na pierwszej utwardzono 225 metrów nawierzchni o szerokości 3 metrów, 
na drugiej – 90 metrów takiej samej szerokości. W obu przypadkach zadanie było 
kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku.

Magdalena Grzywacz

Fragment Szymanowskiego 
już utwardzony
Ulica Szyma-
nowskiego jest 
trzecią drogą, 
której frag-
ment w tym 
roku miasto 
utwardziło 
płytami beto-
nowymi. Na 
granicy Mławy 
ułożono ich 
140, w mieście 
ogółem – 350 
sztuk.
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Lato w pełni. To dla Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wyjątkowo inten-
sywny czas. 
To prawda. Wakacje rozpo-
częliśmy Mławskim Świę-
tem Rowerów, które było 
ogromnym sukcesem. Liczba 
uczestników przekroczyła na-
sze najśmielsze oczekiwania. 
Pracujemy cały czas inten-
sywnie – w lipcu i sierpniu 
dzieje się naprawdę dużo. 
Półkolonie na naszym tere-
nie, dużo grup sportowych, 
które przyjeżdżają do Mławy 
i trenują na naszych obiek-
tach, a także akcja „Lato 
w mieście” – zajęcia dla 
najmłodszych mieszkańców, 
które prowadzimy przez całe 
wakacje. Od kick boxingu, 
przez tańce, po naukę pływa-
nia. Lista chętnych zapełniła 
się bardzo szybko, mamy bar-
dzo długą listę rezerwową. 

Na przełomie sierpnia 
i września na pływalni 
rozpoczynała się przerwa 
związana z konserwacją 
tego obiektu. Wiem, że ma 
pan dobrą informację dla 
mieszkańców Mławy. 
W tym roku nie będzie 
przerwy technologicznej. 
Przeanalizowałem sytuację 
i okazuje się, że nie jest ona 

niezbędna. Wszelkie naprawy 
konserwacyjne prowadzimy 
na bieżąco i nie ma potrzeby 
wyłączania pływalni z użytku.

Zmiana wody nie jest ko-
nieczna?
Woda jest zmieniana na bie-
żąco. Pod nieckami basenu 
znajdują się zbiorniki, istne 
laboratorium, w których jest 
filtrowana. Woda krąży między 
nimi a nieckami i w ten sposób 
jest sukcesywnie wymieniana. 
Cały czas monitorujemy jej 
jakość i zgodność z normami 
i wszystko jest w jak najlep-
szym porządku.

Za nami pierwszy mecz 
Mławianki Mława po awansie 
do III ligi. To był też pierwszy 
mecz na płycie stadionu 
po jego remoncie. 
Cieszy mnie bardzo awans 
naszego klubu, ale też fakt, 
że dzięki inwestycji Miasta 
Mława i modernizacji stadionu 
Mławianka może trenować 
i grać w tak dobrych warun-
kach. III liga to na pewno duże 
wyzwanie dla nas wszystkich, 
również dla MOSiR-u, z które-
go obiektów klub korzysta, ale 
jestem pewien, że mu spro-
stamy. 
 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Urszula Adamczyk

Rozmawiamy z Krzysztofem Butrynem - dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pływalnia 
będzie 

czynna także 
we wrześniu

Krzysztof Butryn



nabiera kształtów

O wartych obejrzenia miejscach położonych wzdłuż Mławskiego 
Szlaku Turystycznego czytaj na stronie www.mlawa.pl. 
Wejdź poprzez przeglądarkę internetową i kliknij zakładkę 
Atrakcje / Atrakcje turystyczne miasta i regionu lub zeskanuj 
telefonem kod QR.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Najważniejszymi elementami długiego na ok. 50 
km szlaku są znajdujące się wzdłuż jego trasy 
oryginalne fortyfikacje – w tym schrony bojowe 
i transzeje – z okresu II wojny światowej. Turyści 
znajdą na nim także wiele innych atrakcji, w tym 
m.in. zabytki architektoniczne (np. kościół pw. 
Świętej Trójcy, ratusz, budynek muzeum i biblioteki 
publicznej w Mławie), miejsca pamięci (np. kopiec 
Powstańców Styczniowych w Mławie, cmentarz 
niemiecki w Mławce, pomnik piechura w Uniszkach 
Zawadzkich), obiekty rekreacyjne (np. zalew Ruda) 
i ostoje przyrody (np. rezerwat Dębowa Góra 
w Dwukołach, Zagroda Żubra w Mławie). 
Nawierzchnie szlaku są zróżnicowane – począwszy 
od jezdni asfaltowych, poprzez drogi szutrowe, 
na polnych ścieżkach skończywszy – w związku 
z czym proponujemy zaopatrzyć się w dobre buty, 
wygodny strój i, w przypadku miłośników jednośla-
dów, rower przeznaczony do jazdy górskiej. Wzdłuż 
szlaku są wyznaczone miejsca na odpoczynek 
– idealne na złapanie oddechu.
Budowa szlaku jest finansowana z budżetów pięciu 
samorządów, przez których tereny przebiega: Mia-
sta Mława, Gminy Iłowo-Osada, Gminy Lipowiec 
Kościelny, Gminy Szydłowo i Gminy Wieczfnia 
Kościelna. Burmistrz Miasta Mława Sławomir Ko-
walewski podpisał 5 kwietnia 2022 r. porozumienie 
oraz umowy o udzielenie dotacji celowej z wójtami 
czterech sąsiednich gmin (wartość szlaku wynosi 
55 999 zł, a udział finansowy poszczególnych gmin 
jest proporcjonalny do długości poszczególnych 

odcinków szlaku położonych na ich terenie). Kolej-
nym krokiem było podpisanie przez miasto umowy 
z wykonawcą szlaku – Polskim Towarzystwem Tu-
rystyczno-Krajoznawczym Oddziałem „Mazowsze”. 
Następnie rozpoczęto pracę w terenie, której pierw-
sze efekty są już widoczne – na początku lipca 
oddział PTTK zakończył znakowanie szlaku. Tego 
lata pojawią się na nim także tablice informacyjne.
Przypomnijmy, że pierwszym ważnym krokiem 
na drodze do powstania szlaku było podpisanie 
14 września 2021 r. przez Burmistrza Miasta Mława 
Sławomira Kowalewskiego, Wójta Gminy Iłowo-
-Osada Sebastiana Cichockiego, Wójta Gminy Li-
powiec Kościelny Jarosława Goschorskiego, Wójta 
Gminy Szydłowo Grzegorza Rochnę, Wójta Gminy 
Wieczfnia Kościelna Mariusza Gębalę 
i Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły Jaromira 
Skrzypeckiego listu intencyjnego, którego sygnata-
riusze zadeklarowali wzajemną współpracę 
przy przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu 
i promocji szlaku.
Dziś natomiast odliczamy już dni do jego oficjalne-
go otwarcia, które zaplanowaliśmy na sobotę 27 
sierpnia. Tego dnia będzie można wziąć udział 
w Marszu Obrońców Mławy lub rowerowym Raj-
dzie Obrońców Mławy i w ten sposób upamiętnić 
bohaterskich obrońców miasta z września 1939 r., 
a zarazem obejrzeć i przetestować trasę szlaku. 
Zapraszamy!

Krzysztof Napierski

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA SŁAWOMIR KOWALEWSKI PODPISAŁ 5 KWIETNIA 2022 R. POROZUMIENIE 
ORAZ UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z WÓJTAMI CZTERECH SĄSIEDNICH GMIN

NAJWAŻNIEJSZYMI ELEMENTAMI DŁUGIEGO NA OK. 50 KM SZLAKU 
SĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ WZDŁUŻ JEGO TRASY ORYGINALNE FORTYFIKACJE. 
NA ZDJ. SCHRON DOWÓDCZY W SŁAWOGÓRZE STAREJ

NA POCZĄTKU LIPCA MAZOWIECKI ODDZIAŁ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-
-KRAJOZNAWCZEGO ZAKOŃCZYŁ ZNAKOWA-
NIE SZLAKU

NA TRASIE SZLAKU ZNAJDĄ 
SIĘ M.IN. UNISZKI ZAWADZ-
KIE, Z MAUZOLEUM ŻOŁNIE-
RZY WRZEŚNIA I CHARAK-
TERYSTYCZNYM POMNIKIEM 
PIECHURA (NA ZDJ. PODCZAS 
WIZJI LOKALNEJ)

FOT.: KRZYSZTOF NAPIERSKI

FOT.: KRZYSZTOF NAPIERSKI

FOT.: KRZYSZTOF NAPIERSKI

FOT.: PTTK MAZOWSZE

Wytyczony przez Polskie 
Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze Oddział 
„Mazowsze” szlak dedyko-
wany jest przede wszyst-
kim turystyce pieszej 
i rowerowej. Przebiega 
przez tereny Mławy, gmin 
Iłowo-Osada, Lipowiec Ko-
ścielny, Szydłowo i Wieczf-
nia Kościelna oraz Nadle-
śnictwa Dwukoły. Został 
utworzony w oparciu 
o przebieg już istniejącego 
szlaku walk wrześniowych 
1939 roku, wyznaczonego 
przez PTTK w 1979 r.
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MŁAWA
Najstarsze ślady osadnictwa w Mławie datowane 
są na przełom XIII i XIV w. Prawa miejskie Mława 
uzyskała w 1429 r. Miasto kojarzone jest 
z ważnych bitew – powstania styczniowego 
(20 lutego 1864 r.), obrony miasta przed bol-
szewikami (8-10 sierpnia 1920 r.) oraz bitwy pod 
Mławą (1-3 września 1939 r.). Do najciekawszych 
obiektów krajoznawczych należą ratusz z 1789 
r., park miejski z 1897 r., kościół Świętej Trójcy i 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

MAUZOLEUM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Zlokalizowane jest na przedpolu Mławy, 
w schronie bojowym, w którym walczyli żołnierze 
należący do czwartej kompanii II batalionu 80 
Pułku Piechoty. Projektantami byli architekci war-
szawscy Barbara i Andrzej Wochnowie. Otwarcie 
mauzoleum odbyło się podczas trzeciego zjazdu 
weteranów bitwy pod Mławą 12-13 września 
1964 r. W roku 1985, podczas kolejnego zjazdu, 
został odsłonięty pomnik Polskiego Piechura – 
Obrońcom Mławy, zaprojektowany przez prof. 
Kazimierza Zielińskiego.

CMENTARZ ŻOŁNIERZY
NIEMIECKICH 
Założony w latach 1940-1944 przez 
żołnierzy Wehrmachtu, budowany zaś 
m.in. przez polskich robotników przy-
musowych. Znajdują się tutaj szczątki 
żołnierzy poległych w obu wojnach 
światowych. Szczątki żołnierzy pole-
głych w latach 1914-1918 spoczywają 
w wydzielonych kwaterach. Podczas 
II wojny światowej pochowano tutaj 
ponad 1300 poległych żołnierzy 
niemieckich. Staraniem Ludowego 
Niemieckiego Związku Opieki nad 
Grobami Wojennymi oraz Polskiej 
Fundacji Pamięć nekropolię zrekon-
struowano w latach 90.

LAS MŁAWSKI 
Kompleks leśny położony w północ-
nej części Mławy. Graniczy bezpo-
średnio z terenami zurbanizowanymi, 
przez co jest naturalnym, głównym 
obszarem rekreacyjno-wypoczynko-
wym mieszkańców Mławy. Teren ten 
znajduje się w zasięgu Zieluńsko-Rzę-
gnowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Położony jest w me-
zoregionie Wzniesień Mławskich, 
który charakteryzuje się urozmaiconą 
rzeźbą terenu o cechach wysoczyzny 
morenowej z wałami i wzgórzami 
morenowymi o wysokości ponad 180 
m n.p.m.

NADLEŚNICTWO 
DWUKOŁY 
Dwukoły to osada, której historia 
datuje się od połowy XIV w. Dziś 
znajduje się tutaj siedziba nadleśnic-
twa. Jest to jednocześnie atrakcyj-
ne miejsce na Mławskim Szlaku 
Turystycznym. Jego urok i klimat 
powodują, że każdy kto przemierza 
Mławski Szlak Turystyczny, na pewno 
spędzi tutaj niezapomnianą chwilę. 
Na trasie szlaku, w kierunku Dwukół, 
po wyjściu na skraj lasu uwagę przy-
kuwa piękna architektura budynku 
siedziby nadleśnictwa, który powstał 
na początku XX w. i zawsze służył 
gospodarce leśnej.

SŁOMKA 
Wymieniana również jako Stromka. 
W przeszłości była tu osada młyńska 
nad rzeką Mławką, należąca 
do powiatu mławskiego, gminy Turza, 
parafii Mława. W osadzie znajdowa-
ły się młyn wodny oraz trzy domy. 
W roku 1827 Słomka należała do dóbr 
Lewiczyna (w roku 1827 własność 
Unierzyskich). W okolicy możemy 
obejrzeć relikty umocnień ziemnych 
oraz sześć żelbetowych bojowych 
schronów polowych. W okresie oku-
pacji niemieckiej na wzgórzu 182,08 
urządzono obóz RAD – Reichsarbeits-
dienst – Służba Pracy Rzeszy.

JEZIORO KRAJEWO 
Urokliwe, podzielone na trzy części jeziorko 
podlega sukcesji przez roślinność zaroślową, 
bagienną i torfowiskową. Wody jeziorka chronią 
„wyspę”, na której występują priorytetowe siedli-
ska przyrodnicze: sosnowy bór bagienny i torfo-
wisko wysokie. Zgodnie z polskim prawem nie 
wolno podejmować działań mogących w istotny 
sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
i związanych z nimi gatunków. Jeziorko można 
podziwiać, idąc ścieżką przez las wzdłuż zachod-
niego brzegu.

ZALEW RUDA
W roku 1973 powzięto decyzję o budowie 
miejsca rekreacyjnego, zwanego powszechnie 
Zalewem Ruda. W ramach tej inwestycji powstała 
tama, co pozwoliło na spiętrzenie wody. Zalew 
powstał w wyniku spiętrzenia wód w górnej 
części rzeki Mławka w 1976 roku. Początkowo 
miał on spełniać rolę zbiornika retencyjnego, 
magazynującego wodę z Mławki dla melioracji 
pól rolnych znajdujących się w dolinie rzeki. Za-
lew otoczony jest dookoła wzniesieniami, które 
porośnięte są lasem brzozowo-sosnowym.

SŁAWOGÓRA STARA 
Pomnik znajdujący się u zbiegu dwóch dróg po-
lnych w pobliżu Łysej Góry przy wsi Sławogóra 
Stara jest symboliczną mogiłą poległych żołnie-
rzy września 1939 roku. W latach powojennych 
znajdował się w tym miejscu cmentarz wojsko-
wy, na którym pochowanych było 54 żołnierzy 
– obrońców pozycji mławskiej. W 1958 roku 
szczątki poległych żołnierzy zostały ekshumo-
wane i przeniesione na Cmentarz Powązkowski 
w Warszawie. Obecny pomnik-mogiła powstał 
pod koniec lat 80. XX w. z inicjatywy gminy 
Szydłowo.

SCHRON DOWÓDCZY 
Schron dowódczy i pobliskie schrony bojowe 
stanowiące relikty umocnień z 1939 r. w obrę-
bie wsi Sławogóra Stara. Otoczone naturalnymi 
uwarunkowaniami wzgórz oraz bagien (Niemyje), 
wraz z umocnieniami ziemnymi stworzyły jeden 
z istotniejszych punktów oporu, który powstrzymał 
nacierające oddziały czołgów niemieckich. Obro-
nę odcinka powierzono I batalionowi 80 Pułku 
Piechoty Strzelców Nowogródzkich..

INFORMATOR MIEJSKI
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Dwudniową imprezę tradycyjnie już rozpoczęliśmy sobotnim Jarmarkiem 
Wojciechowym na ulicy 3 Maja. Swoje stoiska wystawili tam lokalni producenci, 
rzemieślnicy, kolekcjonerzy czy instytucje. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
namiotu Urzędu Miasta Mława, gdzie można było m.in. otrzymać aktualne 
wydanie „Informatora Miejskiego”, wziąć udział w quizie wiedzy o Mławie 
z nagrodami lub zrobić sobie zdjęcie w nietuzinkowej ramce. Tuż obok, 
na ul. Żeromskiego, rozstawili się ze swoim sprzętem żołnierze i strażacy. 
Zabytkowe i współczesne wozy strażackie, podobnie jak najnowsze uzbrojenie 
wojskowe, cieszyły się dużym zainteresowaniem. A na złaknionych dań kuchni 
z różnych zakątków świata czekały w parku foodtrucki.

Prawdziwą ucztę mieli na Starym Rynku miłośnicy motoryzacji. Trzecia edycja 
organizowanego z inicjatywy Adriana Nowakowskiego zlotu samochodów 
tuningowanych The Event – Mławski Festival przyciągnęła wielu entuzjastów 
czterech kółek w różnym wieku. Swoje pięć minut mieli także najmłodsi – 
specjalnie dla nich w parku dwukrotnie wystawiono teatrzyk kukiełkowy 
„Legenda o Mławie”, przez kilka godzin natomiast w było dostępne miasteczko 
profilaktyczne.

Dzień zakończyliśmy megaimprezą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Na scenie wystąpiły zespoły prezentujące najróżniejsze gatunki 
muzyki. Covery klasyki rocka i własne utwory zaprezentował Cinematic Groove 
(na perkusji zagrał mławianin Marek Sykut), a wiązankę disco i folku 
w klimatach polskich i ukraińskich – Zorka. Witek Muzyk Ulicy skłaniał 
do refleksji głębokimi tekstami, a w taneczne klimaty wprowadził zespół Lesz-
cze. Na koniec wystąpiła z wybuchową mieszanką rocka alternatywnego i heavy 
metalu grupa Łydka Grubasa. Publiczność doskonale wczuła się w klimat pre-
zentowanych utworów i świetnie się bawiła przed sceną. Nieco dalej natomiast 
dostępne były wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i ogródki piwne.

Bardzo ciekawie upłynęła także niedziela. Od południa w parku miejskim były 
dostępne stoiska dla dzieci, gdzie można było m.in. wziąć udział w wesołych 
zabawach, spróbować spaceru w alkogoglach czy obejrzeć pokazy sokolnic-
twa. Dla amatorów filmu przygotowano seanse kina plenerowego, a o 18:00 
fani kwartetu z Liverpoolu mogli usłyszeć największe przeboje The Beatles 
w wykonaniu zespołu The Postman. Na Starym Rynku natomiast, na placu 
przy pomniku św. Wojciecha, wystawę plenerową „Mławska Wólka, nie tylko 
kolejowa” otworzyło Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe. Tegoroczne Dni 
Mławy zakończył widowiskowy Teatr Ognia Enigma, który wystąpił ze swoim 
spektaklem u zbiegu ulic Żeromskiego i 3 Maja.

Na wydarzenia zaprosili Burmistrz Miasta Mława oraz dyrektorzy miejskich 
jednostek kultury i sportu: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
skiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mławie oraz współpracujące z miastem organizacje: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Stowarzyszenie Mława – Miasto Zabyt-
kowe oraz Adrian Nowakowski odpowiedzialny za The Event – Mławski Festival 
vol. 3.

Krzysztof Napierski 

Dni Mławy A.D. 2022 za nami. Mieszkańcy miasta i odwiedzający je goście bawili się przy muzyce najróżniejszych gatunków – od disco i folku, poprzez klasyczny rock, 
po naprawdę ciężkie granie. Coś dla siebie znaleźli miłośnicy rękodzieła, entuzjaści samochodów tuningowanych oraz pasjonaci wojskowości i pożarnictwa. 

Dużo zabawy miały też dzieci.

Szybkie samochody, 
dobra muzyka, jarmark i… 

Tak się bawiliśmy 
na Dniach Mławy!

fot.: KN, MG, WM 
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Pracownicy muzeum wzięli udział 
w projekcie „Sieć na Kulturę”

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Sieć 
na Kulturę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizowany przez 
Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
Lipcowe szkolenie obejmowało szereg ważnych tematów: od dostępności zasobów 
cyfrowych online, przez korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie, 
po projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Przybliżyło też wiedzę 
na temat możliwości prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć muzealnych 
dla dzieci z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Dzięki udziałowi w projekcie muzeum pozyskało trzy laptopy oraz trzy tablety. 

MZZ

Miasto Mława otrzyma 
dotację celową z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie zakupu 
wyposażenia dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Mława i Piekiełko. 

Kwota wsparcia wynosi 20 000 zł. Do sprzę-
tu, który zostanie zakupiony dzięki dotacji, 
należą m.in. osobista kamera termowizyj-
na, detektor napięcia prądu przemiennego, 
różnego rodzaju odzież specjalna, system 

szybkiej stabilizacji, zestaw do wyważania 
drzwi, maszt oświetleniowy itp.
OPS Mława od 2020 roku należy do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
i tworzy ją 67 strażaków. W 2021 roku 
wzięła udział w 19 akcjach pożarniczych 
oraz w 64 zabezpieczeniach operacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, a także 44 razy 
wyjechała do likwidacji miejscowych za-
grożeń. Jest ona wspierana przez jednostkę 
OSP Piekiełko, która ma w swoich szeregach 
strażaków ratowników.

Joanna Dorota Kucińska

Nowe wyposażenie 
dla mławskich strażaków

Jazzowa Mława po raz czwarty
Trwają przygotowania do czwartej edycji Victor 
Young Jazz Festivalu Mława. Tegoroczna odsło-
na tego skupiającego światowej sławy jazzma-
nów wydarzenia będzie miała miejsce w sali 
koncertowej i sali Etiuda Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego 
w Mławie. Szykuje się kolejna prawdziwa uczta 
dla melomanów!
Festiwal zaplanowaliśmy na piątek i sobotę 23 
i 24 września 2022 r. Trzon wydarzenia, jak 
co roku, stanowią koncerty wybitnych jazzma-
nów, ale nie zabraknie też m.in. konferencji po-
święconej twórcom muzyki filmowej i otwarcia 
wystawy pokonkursowej „Muzyką malowane”. 
Szczegółowy harmonogram festiwalu opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu „Informatora 
Miejskiego”.
Przypomnijmy, że festiwal ma na celu przybli-
żenie postaci wybitnego kompozytora muzyki 
filmowej i jazzowej Victora Younga. Muzyk, któ-
rego oboje rodzice pochodzili z Mławy, urodził 
się w Chicago, jednak po śmierci matki, wraz 
z siostrą został wysłany do Polski na wycho-
wanie do dziadków do Mławy. Był absolwen-
tem Konserwatorium Warszawskiego w klasie 
skrzypiec u Stanisława Barcewicza i kompozycji 

u Romana Statkowskiego. Po powrocie do USA skomponował 
muzykę do ponad 300 filmów w Hollywood, a także był autorem 
wielu kompozycji, które są dziś standardami muzyki jazzowej 
(„Stella by Starlight”, „Beautiful Love”, „When I Fall in Love”, 
„Love Letters” i inne). Olbrzymi dorobek muzyczny Victora 
Younga jest porównywany z twórczością Georga Gershwina.
Organizatorami festiwalu są Miasto Mława, Miejski Dom Kul-
tury w Mławie i Fundacja For Art, natomiast jego dyrektorem 
artystycznym – prof. dr hab. Jakub Stankiewicz. Wspierają go 
finansowo mecenasi kultury. – Dzięki naszemu wspólnemu zaan-
gażowaniu tworzymy w Mławie wydarzenie kulturalne 
na najwyższym, międzynarodowym poziomie – podkreśla Jakub 
Stankiewicz i już dziś zaprasza na muzyczną ucztę podczas Victor 
Young Jazz Festivalu Mława ’22.

Krzysztof Napierski

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU 
PROF. DR HAB. JAKUB STANKIEWICZ 
PODCZAS JEDNEGO Z KONCERTÓW 
W MŁAWIE

FOT.: KRZYSZTOF NAPIERSKI

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE W RAMACH 
AKCJI „LATO W MIEŚCIE – PROFILAKTYKA NA SPORTOWO” PRZY-
GOTOWAŁ NA OSTATNIE TYGODNIE WAKACJI MNÓSTWO ATRAKCJI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. RÓWNIEŻ MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃ-
SKIEJ DO 27 SIERPNIA ZAPRASZA NA WAKACYJNE WARSZTATY.

WAKACYJNY SIERPIEŃ 
Z MOSIR-EM I MUZEUM

Podobnie jak w lipcu, wśród bogatej 
oferty zajęć sportowych MOSiR-u każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Na dzieci 
czekają m.in. nauka i doskonalenie 
pływania, zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami kickboxingu lub piłki 
nożnej, układy taneczne czy aktywność 
na powietrzu. Zajęcia odbywają się 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 
3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły 
Podstawowej nr 7 oraz parku miejskiego. 
Wszyscy zainteresowani wakacyjną 
ofertą mogą zapisać się na zajęcia 
– tel. 23 655 15 71.
Muzeum z kolei zaprasza dzieci 
od wtorku do soboty na dwugodzinne 
warsztaty. Ich tematyka codziennie jest 

Zeskanuj kod, żeby 
zobaczyć dokładny 
harmonogram 
zajęć przygotowanych 
przez MOSiR

Zeskanuj kod, żeby 
zobaczyć dokładny 
harmonogram zajęć 
przygotowanych 
przez muzeum

inna. To szansa na spotkania z historią, 
archeologią, sztuką i przyrodą. Czerpanie 
papieru, nauka kaligrafii, poszukiwanie 
skarbów, spacery po mieście – to pro-
pozycje dla wszystkich, którzy nie lubią 
się nudzić. Konieczne jest wcześniejsze 
zgłoszenie uczestnika na zajęcia – tel. 23 
654 33 48. 

Fot. MZZ

W mławskim parku miejskim można podziwiać wystawę plenerową Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej pt. „W porządku”. Ekspozycja została przygotowana z okazji 30. rocznicy 
powstania Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz 103. rocznicy powołania Policji 
Państwowej.
Na planszach można znaleźć krótką historię policji oraz zdjęcia. Fotografie przedstawiają 
mławskich mundurowych w przeszłości i dzisiaj. Obok obecnych zdjęć funkcjonariuszy 
można znaleźć archiwalne fotografie z okresu międzywojennego. Na wystawie są rów-
nież ciekawostki dotyczące pracy policji, takie jak np. opis techniki zakładania kajdanek.
Wystawę można oglądać do 15 września 2022 r.

Joanna Dorota Kucińska

MŁAWSKA POLICJA 
DAWNIEJ I DZISIAJ
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Wspaniała Dwunastka, 
sprzęt wojskowy i…

Przed oddaniem do druku 
tego wydania „Informatora 
Miejskiego” swój udział 
w pikniku historycznym 
potwierdziło kilka jednostek 
wojskowych. 2 Regionalna 
Baza Logistyczna w Warsza-
wie zaprezentuje w swoim 
namiocie sprzęt do ochrony 
przeciwchemicznej – można 
będzie obejrzeć manekiny 
z ubraniami i maski ochron-
ne, plansze z historią maski 
gazowej oraz urządzenia 
do rozpoznawania skażenia 
chemicznego i radioaktyw-
nego. Ciężarówkę wojskową 
Star 200 planują pokazać 
wchodzące w skład 2RBL 
Warsztaty Techniczne 
w Pilawie. 5 Mazowiecka 
Brygada Obrony Terytorial-
nej z Ciechanowa wystawi 
swój punkt promocyjny, po-
każe sprzęt wojskowy będą-
cy na wyposażeniu jednostki 
oraz zaprezentuje żołnierzy 
ze składu „Wspaniała Dwu-
nastka” w wyposażeniu full 
combat. Stoisko rekrutacyj-
no-promocyjne będzie miało 
Wojskowe Centrum Rekru-
tacji w Ciechanowie. Swoją 
obecność potwierdził także 
11 Mazurski Pułk Artylerii 
z Węgorzewa. Prawdopodob-
nie w Mławie zaprezentuje 
się również 1 Warszawska 
Brygada Pancerna.

KN

Ścierającymi się ze sobą siłami były 
polska Armia Modlin dowodzona przez gen. 
Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego oraz 
niemiecka 3 Armia pod dowództwem gen. 
Georga von Küchlera. Na polu bitwy walczyło 
ok. 3200 polskich żołnierzy – 1200 z nich 
poległo, z nazwiska znamy 864. 
Waleczność żołnierzy września 1939 r. prze-
szła do historii. Niemieccy oficerowie pisali 
w swoich publikacjach o Festung Mlawa 
– Twierdzy Mława – która wciąż się broni, 
natomiast wchodzącą w skład Armii Modlin 
20 Dywizję Piechoty określali mianem 
Żelaznej Dywizji. Dywizja ta, dowodzona 
przez płk. dypl. Wilhelma Lawicza-Liszkę, 
została zmobilizowana w trybie alarmowym 
i skierowana w rejon Mławy dla osłony 
Warszawy z kierunku Prus Wschodnich. 
Jej żołnierze dzielnie powstrzymywali wroga 
przez trzy dni, po czym – 4 września – wo-
bec niemożliwości utrzymania oskrzydlonych 
od wschodu pozycji, dowództwo polskie 
zdecydowało się na odwrót 20 DP w kierunku 
Modlina. Choć obrona Mławy zakończyła się 
klęską i wycofaniem się z pola walki polskich 
oddziałów, do dziś w świadomości Polaków 
stanowi symbol oporu oraz bohaterskiej 
walki w obronie Ojczyzny. 
Wiele cennych eksponatów i dokumentów 
związanych z Bitwą pod Mławą można 
obejrzeć na poświęconej jej wystawie 
w tutejszym Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. 
Ekspozycja ma korytarzowy układ z dwiema 
liniami narracyjnymi prowadzącymi wzdłuż 
dłuższych boków pomieszczenia. Moduły 
po obu stronach sali poświęcone są tym 
samym zagadnieniom prezentowanym 
z różnych perspektyw. Pierwsza linia 
narracyjna, po lewej stronie od wejścia, 

Pokaz kawalerii, koncerty, kino plenerowe, marsz i rajd 
dedykowane Obrońcom Mławy – to tylko kilka atrakcji 
tegorocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Mławą.
Mława pamięta o swoich obrońcach z 1939 roku i czci ich 
pamięć od lat 60. ubiegłego stulecia. Przez 11 lat miasto 
organizowało rekonstrukcję Bitwy pod Mławą – jedno 
z największych widowisk historycznych w Europie. Zaan-
gażowanych w ten projekt co roku było około tysiąca osób, 
wśród których nie brakowało urzędników, strażaków, 
policjantów, nauczycieli, harcerzy i oczywiście – żołnierzy. 
Dwuletnia przerwa spowodowana pandemią oraz wpro-
wadzony ze względu na nią zakaz zgromadzeń sprawiły, 
że przez ostatnie dwa lata wyrażaliśmy naszą wdzięczność 
bohaterom spod Mławy symbolicznie. Tegoroczne obcho-
dy rocznicy są okazją do odświeżania formuły 
i zaproponowania mieszkańcom nowej, ciekawej oferty. 

PIĘKNY KONCERT NA START
Tegoroczne obchody rozpoczną się w piątek 26 sierpnia 
koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, który wystąpi na estradzie w parku 
miejskim. Tego samego dnia o godzinie 20:00 na dzie-
dzińcu mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego 
(ul. Narutowicza 3) odbędzie się prezentacja reportaży 
historycznych w formule kina plenerowego.

O BITWIE NA SZLAKU
Obchody rocznicowe zbiegają się w czasie z promocją 
Mławskiego Szlaku Turystycznego, który będzie wiódł 

– fragmentami – po śladzie Szlaku Bitwy pod Mławą 
stworzonego w latach 80. ubiegłego wieku. Osobom, 
które łączą pasje historyczną i turystyczną, proponujemy 
wspólną wędrówkę lub przejażdżkę (wersja dla rowerzy-
stów!) odcinkiem szlaku. Marsz startuje o godzinie 10:00 
z parkingu przy Rondzie Flagi Polskiej (skrzyżowanie Alei 
Marszałkowskiej oraz ulicy Kopernika). Grupa piechurów 
przejdzie przez las, odwiedzi kilka ciekawych miejsc na 
szlaku i wysłucha opowieści członków Stowarzyszenia 
Mława – Miasto Zabytkowe, reprezentantów Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej i Nadleśnictwa Dwukoły. Wędrówka 
zakończy się w Mauzoleum Żołnierzy Września, 
skąd autobusy przewiozą grupę do centrum miasta. 
Grupa rowerzystów natomiast pod przewodnictwem 
przedstawiciela PTTK przejedzie 37-kilometrową trasę 
i zakończy wyprawę również w centrum Mławy. 

O szczegółach związanych z zapisami na rajd piszemy 
na pierwszej stronie. 
Warto dodać, że wraz ze szlakiem powstaje aplikacja 
na smartfony, dzięki której osoby przemierzające wyzna-
czoną trasę będą mogły zdobywać punkty i wymieniać 
je w przyszłości na odznaki.

PIKNIK HISTORYCZNY W PARKU
Tych, którzy wolą uczcić pamięć Bitwy pod Mławą w 
centrum miasta, zapraszamy w sobotę 27 sierpnia od 
godziny 12:00 do mławskiego parku. Tego dnia ogród 
miejski przeniesie nas w czasie do 1939 roku. Od 12:00 
czynne już będą stoiska zorganizowane przez mławskie 
jednostki. Miejska Biblioteka Publiczna pokaże nam szkołę 
sprzed 1939 roku i będzie uczyła dzieci m.in kaligrafii. 
Rekonstruktorzy z Grupy Cywile Mława w tym czasie 
zaprezentują urywki z codziennego przedwojennego życia 
Miejski Dom Kultury w Mławie z harcerzami pokaże 
najmłodszym mieszkańcom zabawy z tamtego okresu, 
a Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zaprosi dzieci na warsz-
taty i opowie m.in. o tym, co żołnierz nosił w plecaku. 
Pomoże wykonać też własny nieśmiertelnik.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze strażakami z OSP 
zaprosi na żołnierski tor przeszkód dla dzieci i pokaz 
pierwszej pomocy, a w stoisku Jacka Mianowskiego, 
zarówno duzi, jak i mali będą mogli sprawdzić swoją 
celność strzelecką.
W parku swoje stoiska będą malały również Nadleśnictwo 
Dwukoły, PTTK, Mława Miasto Zabytkowe oraz Miasto 

Mława i gminy – partnerzy miasta w projekcie budowy 
szlaku: Lipowiec Kościelny, Iłowo-Osada, Szydłowo 
oraz Wieczfnia Kościelna.
Na trawnikach będą się pasły konie, które będziemy mogli 
podziwiać w pokazie musztry i jeździectwa o godzinie 
14:30. Przed parkiem – swój sprzęt i stoiska promocyjne 
ustawią żołnierze Wojska Polskiego (o pikniku militarnym 
piszemy obok) oraz handlowcy, rzemieślnicy i sprzedawcy 
antyków.
 
NA SCENIE I WIELKIM EKRANIE
Od 12:00 będziemy wyświetlać filmy i różne produkcje 
związane z Bitwą pod Mławą i jej rekonstrukcjami. 
Na godzinę 15:00 zaplanowany jest pokaz pierwszego 
filmu długometrażowego – „Miasto 44”, na 19:00 – ostat-
niego – „Biegnij, chłopcze, biegnij”. Około 17:30 zaprasza-
my na koncert „Zakazane piosenki” i wspólne śpiewanie 
znanych piosenek wojskowych z chórem Cantare 
(formuła karaoke).
Dla głodnych będziemy mieli grochówkę, której wyda-
wanie strażacy połączą ze zbiórką pieniędzy na leczenie 
chorych dzieci z Mławy. 
Warto spotkać się tego dnia, porozmawiać, poczuć atmos-
ferę miasta z przeszłości. A dlaczego warto? Odpowiedź 
można znaleźć w wywiadzie z burmistrzem Sławomirem 
Kowalewskim (str. 2).

Magdalena Grzywacz

Działamy, bo Mława pamięta

A TAK BYŁO W NA PIKNIKU W 2018 ROKU

prezentuje przebieg wydarzeń, stanowi 
kontekst historyczny dla drugiej, która skupia 
się na losie żołnierzy w nich uczestniczących. 
Obie linie poprowadzone są w porządku chro-
nologicznym. Zwieńczenie wystawy stanowi 
projekcja z animacją, która w ilustracyjny 
sposób prezentuje wydarzenia, jakim poświę-
cona jest ekspozycja. Jej uzupełnieniem jest 
tzw. „Fryz chwały żołnierza polskiego”, czyli 
pamiątkowe tablice pułkowe zamieszczone 
w korytarzu Muzeum.
Władze Miasta Mława od 2008 r. organizują 
obchody upamiętniające żołnierzy, którzy 
zapłacili największą cenę za wolność swoją 
i swoich bliskich. Uroczystości te cieszą się 
dużym uznaniem w Polsce oraz za granicą. 
Miasto dziesięciokrotnie organizowało wi-

dowiskowe rekonstrukcje Bitwy Pod Mławą. 
Inscenizacje w imponujący sposób ukazywały 
sceny, jakie miały miejsce na naszej ziemi 
we wrześniu 1939 roku.
W 2013 r. uczestnikiem obchodów upa-
miętniających obronę Mławy był urzędujący 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. Była to druga sytuacja 
w historii, kiedy urzędujący Prezydent RP 
złożył wizytę w Mławie. Przedtem odwiedził 
nasze miasto w 1930 r. Ignacy Mościcki.
W 2019 r., w związku z obchodami 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod 
Mławą, na ręce Burmistrza Miasta Mława Sła-
womira Kowalewskiego okolicznościowe listy 
przekazali Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce 

(miasto partnerskie Mławy, uczestniczące co 
roku w mławskich uroczystościach) Piotr Pe-
trykowski. Premier w swoim piśmie odniósł 
się do wkładu władz miasta oraz mieszkań-
ców Mławy w rozsławianie pamięci przodków 
oraz w budowanie tożsamości współczesnych 
Polaków: Dzisiejsze obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i Bitwy 
pod Mławą są pięknym świadectwem 
przekazywania tego dziedzictwa kolej-
nym pokoleniom Polaków. Dziękuję więc 
inicjatorom dzisiejszego przedsięwzięcia, 
jego uczestnikom i tym, którzy 
od lat przyczyniają się do organizacji rocz-
nicowych uroczystości. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu i ofiarności historia bitwy 
pod Mławą pozostaje żywa. – napisał 

premier Mateusz Morawiecki. 
Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykow-
ski zaznaczył w swoim liście, że pamięć 
o przeszłości rzutuje na teraźniejszość: 
Propagowanie oraz nieustanna pamięć 
o tak ważnych i przełomowych wydarze-
niach w historii naszej państwowości jest 
dla mnie wartością nadrzędną. Przeszłość 
nie pozostaje bez wpływu na obecny 
kształt naszego społeczeństwa, dziedzic-
twa kulturowego, ma także ogromne 
znaczenie w kontekście decyzji, które 
mają wpływ na naszą przyszłość. 
– napisał włodarz. 
Podczas tych samych obchodów władze 
pięciu europejskich, zaprzyjaźnionych 
ze sobą miast podpisały Manifest Pokoju 

– międzynarodową umowę, której sygnata-
riusze zobowiązali się wspólnie do podejmo-
wania działań na rzecz budowania pokoju 
i przyjacielskich relacji. Sygnatariuszami 
dokumentu byli: burmistrz Sławomir Kowa-
lewski reprezentujący Miasto Mława (Polska), 
burmistrz Matthias Baaß reprezentujący Mia-
sto Viernheim (Niemcy), burmistrz Борјанчо 
Мицевски reprezentujący Miasto Kriva 
Palanka (Macedonia Północna), burmistrz 
Claudio De Collibus reprezentujący Miasto 
Moscufo (Włochy) oraz Edmundas Jonyla – 
Dyrektor Biura Administracji, reprezentujący 
na obchodach w Mławie burmistrza Miasta 
Raseiniai, Andriusa Bautronisa (Litwa).
W tym roku obchody rocznicy Bitwy pod 
Mławą przybiorą zupełnie nowy wymiar. 
Na ostatni weekend sierpnia zaplanowaliśmy 
koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, piknik wojskowy 
w parku miejskim oraz Rajd Obrońcom 
Mławy (szczegóły poniżej, w artykule na s. 1 
i na plakacie na s. 16). Zapraszamy!

Bitwa pod Mławą to 
jedno z najważniejszych 
i najbardziej tragicznych 
wydarzeń w dziejach 
naszego miasta. Miała 
miejsce na północ od 
Mławy między 1 a 4 
września 1939 roku. Była 
to jedna z pierwszych 
bitew wojny obronnej 
Polski i podczas II wojny 
światowej w ogóle. Dzięki 
niej udało się zrealizować 
ważny cel strategiczny 
strony polskiej, jakim było 
opóźnienie marszu wroga 
na Warszawę.

TWIERDZA MŁAWA 
WALCZY DALEJ!

W 2019 r., podczas 
obchodów 80. 
rocznicy Bitwy 
pod Mławą, został 
podpisany Manifest 
Pokoju

Fragment wystawy poświęconej 
Bitwie pod Mławą w Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej

Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą w 2017 r.
FOT.: ARCHIWUM UMM Fot. Urszula Adamczyk
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W nocy z 2 na 3 czerwca 
1945 r. grupa kilkunastu 
akowców pod dowódz-
twem Wiktora Zacheusza 
Nowowiejskiego „Jeża” 
odbiła więźniów UB 
z siedziby przy ul. Rey-
monta. O tym, jak wy-
glądała tamta akcja, 
opowiada 87-letni dzisiaj 
Mieczysław Szczepkowski, 
który wówczas – jako mło-
dy chłopak – przyjaźnił 
się z partyzantami i relacje 
o ich akcjach miał z pierw-
szej ręki.

Co stało się bezpośrednim impulsem 
do przeprowadzenia akcji odbicia 
więźniów?

Zaczęło się od Ślubowa. Ukrywał się tam 
u szwagra Czaplicki „Kłosiak” – dobry 
partyzant z Brzozowa-Majów – któremu 
ubowcy bardzo już deptali po piętach. 
Ktoś zawiadomił UB o tym, że on tam się 
znajduje. Pojechali, otoczyli cały dom. 
I on tam był, u szwagra, razem z jego 
żoną i małym synkiem, chyba trzyletnim. 
Razem tam mieszkali. On miał jeszcze 
chyba dwa czy trzy granaty ze sobą, więc 
rzucił te granaty, powstał huk. Ubowcy 
bali się, położyli się na ziemię. Gdy już 
później nie miał czym, to słoikami w nich 
rzucał. Tamci myśleli, że to nadal granaty. 
Dzięki temu udało mu się przez okno uciec 
do lasu. Ubowcy tymczasem zabili jego 
szwagra i synka trzyletniego. Żona była 
w ciąży, więc dali jej spokój. Musiała za to 
pochować męża i synka swojego. Ubowcy 
stali, aż ona ich pogrzebała, i dopiero 
wtedy spalili całkiem ich dom. Echo tych 
wydarzeń poszło w świat. Dowiedzieli się 
pozostali partyzanci i chcieli to pomścić, 
bo to zbrodnia jak hitlerowska. Dowiedział 
się o tym też Wiktor Zacheusz Nowowiejski 
„Jeż”. On był bardzo dobrym człowiekiem 
– dochodził, kogo zamknęli, kolegę czy 
nie kolegę, i on ich odbijał. Mława nie była 
pierwsza, on wcześniej wielu kolegów już 
odbił. A Mławę wtedy wybrano dlatego, 
że to właśnie ubowcy z Mławy dokonali tej 
zbrodni w Ślubowie. Postanowiono więc, 

że trzeba ich poskromić. W akcji mocno 
się udzielał Czaplicki „Kłosiak”.

Jaki był jej przebieg?

Akowcy mieli trochę swoich szpicelków 
w UB. Poznali ich hasło i przyjechali 
– a było ich dwunastu czy piętnastu, 
z rejonu Janowa, Przasnysza – to nie byli 
mławscy partyzanci. Ich dowódcą był 
Nowowiejski „Jeż”. Działo się to w nocy 
z 2 na 3 czerwca, gdy akurat w Mławie 
odbywała się zabawa. Oni się ukryli 
w mławskim parku – a park mławski to 
była kiedyś kupa chaszczy, nie taki śliczny 
jak teraz. Mieczysław Szczepkowski z Rem-
bowa – chłopisko, które miało prawie dwa 
metry – podszedł z dwoma kolegami 
do wejścia, podał hasło wartownikowi – 

ono brzmiało „Warszawa Wola” czy jakoś 
tak – i mówi: „Otwórz tę bramę, bo ja 
prowadzę dwóch zbirów”. Tak wyglądało 
wejście do środka, bez żadnych strzałów, 
zupełnie po cichu. Ten mu otworzył bramę, 
Mietek i tych dwóch jego kolegów dostali 
się do środka, i później zaczęła się walka 
wewnątrz budynku. Tam były cele – nie 
było tak, że wszyscy w jednym pomiesz-
czeniu siedzieli – gdzie jeden był mordo-
wany w ten sposób, drugi był mordowany 
w inny sposób. Do której celi się dostali, 
to od razu więzień z celi wychodził, a do 
której się nie mogli dostać, to strzelali 
z pistoletu w zamek i w ten sposób wszyst-
kich stamtąd wydostali. Wyprowadzali ich 
na zewnątrz. Ale jeden strażnik pokazał 
się na zewnątrz i zaczął strzelać, no to 
jeden z akowców w parku go uspokoił. 

Przeszli na Olsztyńską. I dopiero ci ubowcy 
i rosyjskie wojsko, którzy byli na zabawie, 
usłyszeli, że strzelają, i zorganizowali 
za nimi pościg ulicą Olsztyńską. U profe-
sora Anyszki na stancji mieszkał wtedy 
chłopaczek, który chodził tu w Mławie 
do szkoły – wyjrzał akurat z ogrodu 
i dostał kulę, i zginął. 
A chłopaki się nadal wycofywali. Jednego 
nieśli, bo był tak zbity, że nie mógł iść. 
Jeden z akowców zginął, bo ci rosyjscy 
żołnierze – a w Mławie tu była jedna 
drużyna – wyskoczyli, otoczyli jakoś tego 
partyzanta i on, nie mając już wyjścia, 
strzelił sobie z pistoletu w głowę.

Czyli w całej tej akcji, po naszej stronie 
zginęły tylko dwie osoby?

Tak. Tamtych zginęło więcej – pięciu 
czy sześciu.

Może pan powiedzieć coś o więźniach, 
których odbijano? Kim oni byli?

To były przeważnie chłopaki dziedziców, 
na przykład Bukowiak z okolic Janówca, 
Waśniewski z Zaborowa. Oni spotykali 
się u Szemplińskiego w Szemplinie, żeby 
planować swoje akcje. Też tam chodziłem 
i to wszystko słyszałem. I właśnie tam Mie-
tek Szczepkowski mi dokładnie opowie-
dział, jak było w Mławie na Reymonta.

To był pański krewny, czy to tylko przy-
padkowa zbieżność nazwisk?

Nie, nie byliśmy spokrewnieni, tylko 
te same imię i nazwisko. Bardzo dobry 
znajomy.

Czy znane jest miejsce pochówku tych 
dwóch Polaków, którzy zginęli podczas 
akcji?

Nic na ten temat nie wiadomo. Podobnie 
było w przypadku Nowowiejskiego, które-
go później zabili w Zembrzusie. Na koniach 
podjechali, otoczyli wieś, i też go ktoś 
sprzedał. Bo on przeważnie był w lesie, 
a wtedy akurat przyszedł do rodziców 
do domu, zmienić bieliznę i w czymś ojcu 
pomóc. Zaczął uciekać do swojego lasu, 
ale tam już któryś żołnierz czy ubowiec 
oparł karabin o płot i wycelował, jak on 
uciekał, i go trafił. Zacheusz dostał kulę 
i później się sam dobił, bo powiedział, 
że się nigdy nie podda i nie odda im się 
żywym.
Później otoczyli też Szemplin, bo tam też 

było dużo partyzantów. Ja tam byłem, 
patrzę, przy samochodzie była taka ława 
szeroka na kołach i było tam coś przykryte 
plandeką. Razem z kolegą podeszliśmy 
do tego – bo ci żołnierze rozbiegli się szu-
kać partyzantów i ten wóz stał bez żadnej 
opieki – uchyliłem plandeki i zobaczyłem 
trupa. Z głowy mu jeszcze krew leciała. 
Nie wiedziałem wtedy, czy to był Nowo-
wiejski. Przykryliśmy go z powrotem 
i uciekliśmy. Później się dowiedziałem, 
że to był rzeczywiście Nowowiejski 
z Zembrzusa. Też nie wiadomo, gdzie go 
później pochowali – ślad po nim zaginął. 
Ludzie opowiadali, że na drugi czy trzeci 
dzień przyjechali ubowcy z Przasnysza, 
zabrali tych starych rodziców „Jeża” 
do Przasnysza, uwięzili i zaprowadzali 
ich co któraś godzina do niego, i mówili: 
„Masz, zobacz swojego zbrodniarza”. 
Tego syna pokazywali tym starszym rodzi-
com! A to byli bardzo porządni ludzie, 
on był przed wojną wójtem w Janowie. 
Dziadkowie w powstaniach walczyli. 
Zacheusz był bardzo lubiany w szkole, 
a później w wojsku i AK. To była bardzo 
dobra rodzina. 
Dużo takich ludzi zginęło bez śladu. 
A to byli bardzo dobrzy Polacy. Jednych 
w Katyniu wykończyli, a drugich tu na miej-
scu nasi. Bardzo przykra sprawa. Ciężko 
o tym rozmawiać, tak bardzo serce boli. 
Ja to sam przeżyłem, bo przecież się z nimi 
spotykałem i to obserwowałem.
Oczywiście, trafiali się i szpicle, 
ale to nieliczni. „Jeż” ich przyjmował 
z dobrego serca, a później się okazywało, 
że szli do UB i zdradzali im, gdzie co party-
zanci mają pochowane.

To prawda, że tu w Mławie ludzie bali 
się przechodzić ulicą Reymonta, dlatego 
że z siedziby UB dochodziły tak straszne 
krzyki katowanych ludzi?

Tak, to jest prawda. Tak mordowali. Jeden 
mi opowiadał, że tak mu pięty zbili, 
że on nie mógł chodzić. Takiego właśnie 
jednego koledzy nieśli na plecach 
z Reymonta do lasu, bo niezdolny był 
do chodzenia. Właśnie w Mławie ubowcy 
byli szczególnie okrutni. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Napierski

Nowa wystawa plenerowa 
Stowarzyszenia Mława Miasto 
Zabytkowe już cieszy mieszkań-
ców naszego Miasta. Dziesięć 
barwnych plansz przedstawiają-
cych historię oraz osoby zwią-
zane z Wólką przyciąga uwagę 
przechodniów, którzy spacerują 
po Starym Rynku.
Kolejna dawka historii przygotowana przez 
członków MMZ dotyczy mławskiej Wólki – 
ważnego osiedla, przez wiele lat skoncentro-
wanego przede wszystkim na zabezpieczeniu 
obsługi kolejowej i celnej Królestwa Kongreso-

wego. Na pomysł, aby zaprezentować 
ją w szerszym ujęciu, wpadł Wojciech Kask, 
członek stowarzyszenia od pokoleń związany 
z Wólką. Wspólnie z kolegami przygotował 
ekspozycję prezentującą archiwalne zdjęcia, 
informacje, ale także współczesne zdjęcia 
numerów domów. Materiał zaprezentowano 
w atrakcyjnej i łatwo dostępnej formie ba-
nerów, ustawionych przy placu z pomnikiem 
Świętego Wojciecha.
W wernisażu 10 lipca br. mimo niesprzyjającej 
aury uczestniczyło wiele osób zainteresowa-
nych historią Mławy oraz członków Stowarzy-
szenia Mława Miasto Zabytkowe. Niektórzy 
z nich zaprezentowali się w strojach z epoki. 
– Staraliśmy się dobrać strój obowiązujący 
w 1912 roku, czyli w roku powstania parafii 

rzymskokatolickiej na Wólce. Stroje są popo-
łudniowe, odpowiednie aby odwiedzić kogoś, 
wypić wspólnie herbatę – wyjaśniła Ewa Sta-
bach, koordynująca w MMZ kwestie związane 
z historyczną modą.
Goście wernisażu otrzymali bogato ilustro-
wane ulotki wystawowe, z których można 
mi.in. wyczytać „Kronikarski wykaz klęsk, jakie 
nawiedziły parafię «Przemienienia Pańskiego» 
na kolejowo-wólczańskim przedmieściu 
w Mławie – Wólce w ciągu 25 lat istnienia”, 
czyli do 1937 roku. Polecamy!
Wystawę obecnie można oglądać na Wólce 
– przed kościołem przy ul. Granicznej. Praw-
dopodobnie jeszcze w sierpniu ekspozycja 
powróci na Stary Rynek. 

Magdalena Grzywacz

MŁAWSKA WÓLKA, NIE TYLKO KOLEJOWA

Otwarcie wystawy odbyło się 10 lipca Fot. MG

Akcja na Reymonta. 
Cicho, szybko 

i sprawnie

Mieczysław Szczepkowski
Fot. Krzysztof Napierski
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Historia jednej adopcjiBaw się z nami… fraszkami!
Zapraszamy drogich Czytelników do twórczej zabawy! W kolejnych wydaniach 
„Informatora Miejskiego” publikujemy jedno zadanie twórcze, w którym macie 
szansę wykazać się swoimi zdolnościami literackimi lub szaradziarskimi. Motywem 
przewodnim wszystkich zadań jest Mława.

13.08
godz. 17.00, potańcówka 
Disco Parkiet – zespół 
DUO, MDK, park miejski

11.08
godz. 12.00, spotkanie 
„Wszystkie światy Bolesła-
wa Prusa – opowieść 
o jego życiu i czasach”, 
MBP

13.08
godz. 17.00, piknik 
„Po ludzku o psich 
sprawach”, MDK, 
park miejski

18.08
spotkanie „Wszystkie 
światy Bolesława Prusa – 
opowieść o jego życiu 
i czasach”, MBP,

15.08 
godz. 18.00, Święto Wojska 
Polskiego – Festiwal Piosen-
ki Żołnierskiej i Patriotycznej, 
Klub Pogodny Uśmiech, park 
miejski

11.08
godz. 15.00, piknik integra-cyjny dla seniorów 
„Wesoły czwartek”, MOPS, MBP, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”

godz. 17.00, koncert 
Artystycznego Zespołu 
Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego, park miejski, 
MDK

godz. 20.00, prezentacja 
reportaży historycznych 
w formule kina plenerowe-
go, dziedziniec mławskiego 
Oddziału Archiwum Pań-
stwowego

Inauguracja Mławskiego 
Szlaku Turystycznego
godz. 10.00, Marsz Obroń-
ców Mławy, Stowarzyszenie 
Mława – Miasto Zabytkowe, 
UMM, MZZ, Nadleśnictwo 
Dwukoły, 
godz. 11.00, Rajd Obrońcom 
Mławy, UMM, PTTK, MZZ

od godz.12.00, piknik 
historyczny, kino plene-
rowe, koncert piosenek 
wojskowych, park miejski, 
MDK, UMM, MOSiR

godz. 16.00, wernisaż 
wystawy plenerowej „Bitwa 
pod Mławą”, park miejski, 
MZZ

godz. 18.00, obchody 83. 
rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Bitwy pod Mła-
wą, Mauzoleum Żołnierzy 
Września, UMM, MDK, MZ

10.09
Europejskie Dni Dziedzictwa, MZZgodz. 10.00, warsztaty historyczne „Na szlaku bitwy pod Mławą 1920”
godz. 11.00, warsztaty fotograficzne „Bliżej symbolu”

03.09
godz. 11.00, Narodowe 
Czytanie, estrada 
w parku miejskim, MBP

11.09
Europejskie Dni 
Dziedzictwa, MZZ

MBP – Miejska Biblioteka Publiczna, MZZ – Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
skiej, MDK – Miejski Dom Kultury, MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, UMM – 
Urząd Miasta Mława

Kalendarium
najbliższych mławskich wydarzeń

11 sierpnia - 11 września 2022 r.

Adopcja zwierząt powinna był odpowiedzialna i przemyślana. Osoba przygarniająca kota lub psa jest zobowiązana sprawować dobrą opiekę 
nad zwierzęciem, dbać o nie i przestrzegać obowiązującego prawa.

Zwierzęta kierowane do adopcji w naszym mieście są sterylizowane, szczepione i czipowane na koszt miasta. 
Informacje o zwierzętach dostępne są w lecznicy M-Wet, ul. Rynkowa 18, 06-500 Mława oraz na stronie mlawa.pl

Dziś proponujemy Wam zabawę 
w tworzenie fraszek. Każdy, kto prze-
śle 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) fraszkę, w której 
pojawia się Mława, będzie miał 
szansę wygrać zestaw atrakcyjnych 
gadżetów. Przyznamy jedną nagrodę 
główną (pracę jej laureata opubliku-
jemy w jednym z najbliższych wydań 
„Informatora Miejskiego”) oraz dwa 
wyróżnienia (prace nie będą publi-
kowane). Na Wasze fraszki czekamy 
do 29 sierpnia 2022 r. (decyduje data 
wpływu do Urzędu Miasta Mława). 
Nie zapomnijcie podać swojego 
imienia, nazwiska i adresu, na który 
będziemy mogli wysłać wygraną. 
Trzymamy kciuki i życzymy owocnej 
twórczej pracy!
Przypominamy, że fraszka jest krótkim 
utworem wierszowanym o lekkiej, 
zazwyczaj żartobliwej tematyce. Oto 
przykładowa fraszka, którą stworzyli-
śmy na potrzeby konkursu:

Na miłość niestałą

Nad Seracza brzegami mądra Muława żyła.

Tkliwością i urodą naokół słynna była.

Gdy raz kawalerowi chciała pokrzepić serce,

Co do dziewki pewnej wzdychał wciąż w poniewierce,

A ta z absztyfikanty biegała jeno w krzaki,

Tako Muława rzekła: „Weź ty dla niepoznaki

Rzuć ją, byle po cichu. Wnet ta z samej zazdrości

W ramiona twoje padnie pełna czułej miłości”.

Jak radziła, tak zrobił – rzucił niewierną wreszcie…

Ze szczytu góry stromej. Skończył w mławskim areszcie.

KRZYSZTOF NAPIERSKI

Dziś opowieść o Wandzi, zadowolonej suczce, która jako 
trzymiesięczny szczeniak, dzięki przypadkowi i szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności, znalazła kochający dom. 

Pewnego popołudnia otrzymałam telefon od sąsiadów z prośbą 
o wizytę. Okazało się, że przed ich posesję zawitał czworonożny 
gość – dorosły, dość duży mieszaniec. Zapadła decyzja, że jeśli nie 
ma właściciela, zostanie przez tę rodzinę przygarnięty. Psiak był 
bardzo towarzyski, w dobrej kondycji i nie miał czipa. Ale najadł się, 
pospał i tak szybko jak się pojawił, zniknął. 
W tym czasie w przychodni mieliśmy bezpańskiego szczeniaka, 
który dość poważnie przechorował parwowirozę. Sunia nie spra-
wiała dobrego wrażenia – sama skóra i kości. Jednak w zaistniałej 
sytuacji, po rozczarowaniu ucieczką kandydata na członka rodziny, 
postanowiłam zaproponować ją sąsiadom. Niewątpliwie adopcja 
szczeniaka byłaby daleko bardziej bezpieczniejsza dla dzieci, 
niż przygarnięcie dorosłego, nieznanego psa.
Co było dalej, łatwo przewidzieć. Wandzia, bo takie imię dostała 
suczka, ma kochającą rodzinę, najpiękniejszą budę na całym osie-
dlu i parę kilo więcej.

Beata Murawska

Jeśli też masz ciekawą historię zwią-
zaną z adopcją zwierzaka – napisz 
do nas na adres: informator-miejski@
mlawa.pl. Najciekawsze historie opu-
blikujemy, a ich autorzy otrzymają 
nagrody. Pamiętaj – tekst nie może 
być dłuższy niż 1500 znaków.

21.08
godz. 18.00, koncert, 
Holi Festiwal, MDK, 
park miejski

20.08
godz. 17.00, potańcówka Disco Parkiet – zespół DUO, MDK, park miejski

23.08 
godz. 15.00, „Piknik 
z uśmiechem” – piknik dla dzieci z niepełnosprawno-ścią, MOPS, MBP, Stowarzy-szenie „Bądźmy Razem”

Obchody rocznicy Bitwy pod Mławą



PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICY BITWY POD MŁAWĄ

26.08-01.09.2022

Piątek 26.08 Czwartek 1.09Sobota 27.08

godz. 17:00 Koncert Reprezentacyjnego  
  Zespołu Artystycznego  
  Wojska Polskiego
  Estarda im. TeklI   
  Bądarzewskiej w Parku  
  Miejskim

godz. 20:00 Projekcja reportaży 
  historycznych 
  Dziedziniec mławskiEgo 
  oddziału Archiwum 
  Państwowego, 
  ul. Narutowicza 3  

OBCHODY ROCZNICY BITWY POD MŁAWĄ

godz. 15:00 OTWARCIE wystawy czasowej  
  „Twierdza Mława broni się”  
  Sala Papieska Muzeum Ziemi  
  Zawkrzeńskiej

GODZ. 16:15 Podstawienie autobusów  
  Przystanek Stary Rynek

GODZ. 17:00 Uroczystości rocznicowe  
  Mauzoleum Żołnierzy Września
  Uniszki Zawadzkie  

OD Godz. 10:00 PROMOCJA MŁAWSKIEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO
  Zbiórka - parking przy Rondzie Flagi POLSKIEJ, 
  zakończenie - Mauzoleum Żołnierzy Września 
  (powrót autobusami dla turystów pieszych)

godz.  10:00 Marsz Obrońców Mławy

godz. 11:00 Rajd Obrońcom Mławy (zapisy od godziny10:00)
 
od godz. 12:00  PIKNIK HISTORYCZNY - Park Miejski

od godz. 12:00 Kino plenerowe, Piknik militarny, Pokaz koni, Kramy
  Stoiska tematyczne:  Strzelnica 1939, Targ w Mławie 1939, 
  Żołnierski tor przeszkód dla dzieci, Przedwojenna szkoła, 
  Co żołnierz nosił w plecaku?, Zabawy przedwojenne, 
  Leśnicy w obronie ojczyzny, Pierwsza pomoc,
  Na szlaku, Gminy Mławskiego Szlaku Turystycznego

godz. 14:30 Pokaz musztry paradnej koni oraz jeździectwa

godz. 15:00 Seans filmu „Miasto 44”

godz. 17:30 Koncert „Zakazane piosenki” – chór Cantare

godz. 19:00 Pokaz filmu „Biegnij, chłopcze, biegnij”

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: 


