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Mława – poznaj miasto!
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M?awa jest miastem powiatowym po?o?onym w pó?nocnej cz??ci województwa mazowieckiego, na
pó?nocy powiatu m?awskiego, na Wzniesieniach M?awskich, nad rzek? Seracz, w odleg?o?ci ok. 120
km od Warszawy (wspó?rz?dne geograficzne: 20°23?E, 53°07?N). Powierzchnia miasta wynosi 34,86
km kw., mieszka w nim 30 403 osób (stan na 31 grudnia 2020 r.). Przez M?aw? przebiegaj? jedne z
najwa?niejszych szlaków komunikacyjnych w kraju: magistrala kolejowa E 65 (Gda?sk-Wiede?) i droga
krajowa nr 7 ??cz?ca Gda?sk z Warszaw?, a tak?e drogi wojewódzkie nr 544 (Brodnica-Przasnysz) i
563 (Rypin-M?awa).
Miasto jest pr??nie rozwijaj?cym si? o?rodkiem przemys?owo-gospodarczym z dominacj?
przedsi?biorstw bran? elektronicznej, spo?ywczej, budowlanej i us?ugowej. W mie?cie dzia?a oko?o 20
szkó? podstawowych i ?rednich (w tym Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II stopnia) oraz filia Pa?stwowej
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mo?cickiego w Ciechanowie – Wydzia? Nauk Technicznych i
Spo?ecznych. Funkcjonuj? tutaj tak?e Miejski Dom Kultury, Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji,
biblioteki, muzea, galerie i kluby sportowe. W M?awie istniej? cztery parafie rzymskokatolickie oraz kilka
mniejszych wspólnot wyznaniowych. Na terenie miasta znajduj? si? szpital, liczne przychodnie, prywatne
gabinety lekarskie i apteki, s?d rejonowy, Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego, wiele banków i
agencji ubezpieczeniowych. Jest tutaj wydawana lokalna prasa drukowana („Nowy Kurier M?awski” i
„Tygodnik gazeta m?awska”), dzia?a rozg?o?nia Radio 7 oraz kilka portali informacyjnych. Wi?cej
informacji o atrakcjach miasta i regionu znajdziecie TUTAJ.
M?awa ma dla swoich mieszka?ców oraz go?ci bogat? ofert? wydarze? kulturalnych. Rok rozpoczynamy
Koncertem Noworocznym, przyci?gaj?cym na scen? hali widowiskowo-sportowej I Liceum
Ogólnokszta?c?cego setki melomanów. Podczas koncertów w repertuarze powa?nym i rozrywkowym
wyst?puj? gwiazdy polskiej muzyki kameralnej, w tym arty?ci wywodz?cy si? z M?awy. W lipcu
zapraszamy na Dni M?awy, podczas których ?wi?tujemy rocznic? nadania jej praw miejskich (13 lipca
1429 r.). Na plenerowej estradzie wyst?puj? wówczas najbardziej znani arty?ci polskiej sceny
muzycznej. Wydarzeniami towarzysz?cymi s? Jarmark Wojciechowy i M?awskie Targi Przemys?owe.
Ko?cówka sierpnia up?ywa pod znakiem obchodów rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej i Bitwy pod
M?aw?. Najbardziej widowiskowymi ich elementami s? piknik militarny, podczas którego mo?na obejrze?
najnowsze zdobycze wojskowych technologii, a tak?e plenerowa inscenizacja nalotu bombowego na
miasto na Starym Rynku. Jesie? w M?awie nale?y do mi?o?ników jazzu i rocka. Ci pierwsi maj? okazj?
pos?ucha? najwi?kszych znakomito?ci gatunku podczas Victor Young Jazz Festivalu M?awa, natomiast
amatorzy mocniejszych brzmie? ch?tnie przychodz? pos?ucha? uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki M?odzie?owej Rockowania (obie imprezy s? organizowane w Miejskim Domu Kultury w
M?awie). Rok ko?czymy miejskimi miko?ajkami i spotkaniem wigilijnym, podczas których sk?adamy
sobie najserdeczniejsze ?yczenia i bawimy si? z miko?ajem. Wi?cej informacji o wydarzeniach
kulturalnych w M?awie znajdziecie TUTAJ.
Prawa miejskie M?awa uzyska?a 13 lipca 1429 r., kiedy to prawo che?mi?skie nadali jej ksi???ta
mazowieccy Siemowit V, Kazimierz II i W?adys?aw I. W ci?gu wieków by?a wa?nym o?rodkiem
miejskim na pograniczu mazowiecko-pruskim – blisko?? granicy, s?siedztwo wa?nych szlaków
handlowych, silnie zadrzewione okoliczne lasy (puszcza m?awska), ?yzna ziemia w dolinie Seracza i
pobliskie z?o?a rud sprzyja?y rozwojowi handlu, przetwórstwa p?odów rolnych i produkcji
rzemie?lniczej. W okolicy powstawa?y m?yny, smolarnie i barcie. Bezpiecze?stwu miasta sprzyja?y
liczne bagna, mokrad?a i torfowiska, stanowi?ce naturaln? barier? chroni?c? je przed atakami wrogów.
Nadgraniczne po?o?enie przyczyni?o si? do osiedlania si? w mie?cie przybyszów ró?nych narodowo?ci
– m.in. ?ydowskiej i romskiej. Najliczniejsz? mniejszo?ci? narodow? i religijn? w M?awie byli ?ydzi,
którzy pojawili si? tutaj prawdopodobnie pod koniec XV wieku. Szacuje si?, ?e przed wybuchem II wojny
?wiatowej 1/3 mieszka?ców stanowili przedstawiciele ludno?ci ?ydowskiej.

Jednym z najwa?niejszych wydarze? w historii miasta, dowodz?cym bohaterskiej postawy mieszka?ców,
by?a heroiczna obrona miasta przed wojskami niemieckimi w bitwie pod M?aw? (1-4 wrze?nia 1939 r.) –
kluczowe starcie kampanii wrze?niowej podczas II wojny ?wiatowej, w którym poleg?o 800 ?o?nierzy
polskich, a od 2000 do 4500 zosta?o rannych (bilans strat po stronie niemieckiej wyniós? 1500-2000
poleg?ych i ok. 4000 rannych). Obecnie w miejscu bitwy w Uniszkach Zawadzkich znajduj? si?
upami?tniaj?ce tamte wydarzenia Mauzoleum ?o?nierzy Wrze?nia i charakterystyczny Pomnik Piechura.
Innym tragicznym epizodem II wojny ?wiatowej by? mord na wzgórzu Kalkówka, dokonany przez
?o?nierzy Gestapo na 364 wi??niach wi?zienia m?awskiego. W miejscu ka?ni wzniesiono pomnik z
napisem „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody trac?c pami??, trac? ?ycie”. W ci?gu ca?ej II wojny
?wiatowej zgin??o ok. 11 000 mieszka?ców, a miasto zosta?o zniszczone w 67 proc. (zniszczono 775
budynków mieszkalnych). Jak jednak podkre?la historyk prof. Leszek Zygner, „dzi?ki jakiej? tajemniczej
sile ?ycia, nieugi?tej postawie jego [miasta] mieszka?ców, M?awa odrodzi?a si? jak Feniks z popio?u,
aby sta? si? domem dla ocala?ych i schronieniem dla przybyszów z ró?nych stron”. Wi?cej informacji o
wydarzeniach historycznych w M?awie znajdziecie TUTAJ.
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