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Kierunek 
Ostrów Mazowiecka

Direction
Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka jest ważnym ośrodkiem 
gospodarczym w regionie. Naszym potencjałem są 
międzynarodowe i krajowe szlaki komunikacyjne, 

bogactwo podmiotów gospodarczych oraz rozbudowywana 
infrastruktura sportowa, rekreacyjna i kulturalna.

 Zapraszam do Ostrowi Mazowieckiej, miasta z którego 
tylko o krok do lasów Puszczy Białej i Doliny Bugu,  
a przy tym godzina jazdy samochodem do Warszawy  
i Białegostoku. 

Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta

Ostrów Mazowiecka is an important economic 
centre in the region. Our potential is international 
and national communication routes, the wealth of 

business entities and the developed sports, recreational 
and cultural infrastructure. 

 I invite you to Ostrów Mazowiecka, a city from which 
it is only a step to the forests of Puszcza Biała and the 
Bug Valley, and at the same time an hour’s drive to 
Warsaw and Białystok. 

Jerzy Bauer
The City Mayor
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Ostrów Mazowiecka is a city with nearly 23 
thousand. residents, located at the intersection 
of communication routes in the north-eastern 

part of Mazovia. Currently, a lot of dynamics have been 
given to investments in 
the new housing estates. 
The revitalization of 
historic buildings with the 
simultaneous change of 
their function turned out to 
be a success. Thanks to this, 
new cultural centres have 
been created - the „Jatki” 
Gallery, Stara Elektrownia, 
the Museum of Maria and 
Witold Pilecki. The Ostrovia 
cinema and the historic 
building of the Municipal 
Public Library have 
undergone a thorough 
renovation. About 20 km 
of bicycle paths have been 
built in the city. 

 A special place is 
the already mentioned 
Museum of Maria and 
Witold Pilecki, which 
was established in 2016 
as a local government 
cultural institution in 
cooperation with the 
Mazovian Voivodeship 

Self-government and the Minister of Culture and 
National Heritage. The original family home of Maria 
Pilecka, née Ostrowska, was purchased by the City 
of Ostrów Mazowiecka and revitalized with the help  

Ostrów Mazowiecka to miasto liczące blisko 23 tys. 
mieszkańców, leżące na skrzyżowaniu szlaków  
komunikacyjnych w północno-wschodniej części Ma-

zowsza. Aktualnie dużej dynamiki nabrały inwestycje w 
nowe osiedla mieszkanio-
we. Sukcesem okazały się 
rewitalizacje historycznych 
budynków z jednoczesną 
zmianą funkcji. Dzięki temu 
powstały nowe ośrodki 
kultury - galeria „Jatki”, 
Stara Elektrownia, Muzeum 
Marii i Witolda Pileckich. 
Gruntowny remont prze-
szło kino Ostrovia oraz 
zabytkowy budynek Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 
W mieście wybudowanych 
zostało  ok. 20 km ścieżek 
rowerowych. 

 Szczególnym miejscem 
jest wspomniane już Mu-
zeum Marii i Witolda Pi-
leckich, które powstało w 
2016 r. jako samorządo-
wa instytucja kultury we 
współpracy z Samorządem 
Województwa Mazowiec-
kiego oraz Ministrem Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Oryginalny dom 
rodzinny Marii Pileckiej z 
domu Ostrowskiej, został zakupiony przez Miasto Ostrów 
Mazowiecka, a zrewitalizowany przy udziale środków 
Unii Europejskiej. Budowę nowego pawilonu oraz wy-
stawę stałą finansuje Minister Kultury, który jest insty-

Zamieszkaj 
i pracuj w Ostrowi

Live
and work in Ostrów



tucją współprowadzącą Muzeum. Wkrótce zostanie ono  
udostępnione dla zwiedzających. 

 W Ostrowi Mazowieckiej swój kapitał ulokowały 
firmy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
m.in.: Fabryki Mebli FORTE S.A., Krüger, NP Pharma, 
Alpla, Schneider Polska, ROLSTAL Pawłowski, 
ZURAD, CANEXPOL. Zarejestrowanych jest tu 
ponad 3 tys. małych i średnich firm, wśród 
których wiodąca jest branża transportowa i 
spedycyjna. Samorząd miasta, we współpracy  
z Fabrykami Mebli FORTE S.A. i Bankiem Spółdzielczym 
w Ostrowi Mazowieckiej, od kilku lat organizuje 
konferencję gospodarczą Ostrowskie Forum Rozwoju. 
Uczestniczą w niej przedstawiciele rządu, samorządu, 
biznesu i nauki, wspólnie poszukując innowacyjnych 
rozwiązań w przestrzeni samorządowej i gospodarczej 
dla wsparcia rozwoju miasta.

of European Union funds. The construction of the new 
pavilion and the permanent exhibition are financed by 
the Minister of Culture, who is the co-host of the Museum.  
It will be available to visitors soon.

 Companies with a national and international reach 
have located their capital in Ostrów Mazowiecka, 
including:  Fabryki Mebli FORTE S.A., Krüger, NP Pharma, 
Alpla, Schneider Polska, ROLSTAL Pawłowski, ZURAD, 
CANEXPOL. Over 3,000 small and medium-sized 
companies are registered here, the leading among 
which is the transport and forwarding industry. The City 
government, in cooperation with Fabryki Mebli FORTE 
S.A. and Bank Spółdzielczy in Ostrów Mazowiecka, 
for several years has been organizing an economic 
conference - Ostrowskie Forum Rozwoju. It is attended 
by representatives of the government, local government, 
business and science, jointly looking for innovative 
solutions in the local government and economic space 
to support the city’s development.



03The origins of Ostrów speak of a forest settlement 
in the backwoods of Puszcza Biała, transformed 
into a rental village under the Chełmno law. 

Ostrów was granted city rights in 1434 by the Duke of 
Mazovia, Bolesław IV. The person who contributed to its 
development was the Duchess Anna Mazowiecka, who 
in 1514 granted the city the right to hold four fairs a 
year and one market a week.  When in 1526 the Duchy 
of Mazovia was incorporated into the Crown, Ostrów had 
already been one of the largest cities in Mazovia and the 
capital of the district in the Nur Land. Unfortunately, the 
partitions of Poland meant that it lost its position and 
it was not until 1866 that it again became the capital 
of the poviat. During the Second World War, about 60 
percent of it was destroyed, and after the war, for years, 
a period of reconstruction took place under the difficult 
conditions of communist repression. 

 There are many historical memorials in the city. 
Among them are the monuments of: Duchess Anna 
Mazowiecka, the Cursed Soldiers of the Ostrów Land, 
the 18th Light Artillery Regiment, the Soldier and 
Partisan known as „Ostrowska Nike”, the obelisk and the 
Freedom Oak planted in 1919 on the first anniversary of 
independence. 

Historia History

Początki Ostrowi mówią o leśnej osadzie w ostępach 
Puszczy Białej, przekształconej w wieś czynszową 
na prawie chełmińskim. Prawa miejskie otrzymała 

Ostrów w 1434 roku z rąk księcia mazowieckiego 
Bolesława IV. Do jej rozwoju przyczyniła się księżna Anna 
Mazowiecka, która w 1514 roku nadała miastu prawo 
odbywania czterech jarmarków w roku i jednego targu 
w tygodniu. Kiedy w 1526 roku Księstwo Mazowieckie 
zostało włączone do Korony, Ostrów była już jednym 
z większych miast na Mazowszu i stolicą powiatu w 

Ziemi Nurskiej. Niestety, rozbiory Polski 
spowodowały, że straciła swoją pozycję i 
dopiero w 1866 roku ponownie stała się 
stolicą powiatu. 

W czasie drugiej wojny światowej została 
zniszczona w około 60 procentach, a po 
wojnie, przez lata, trwał czas odbudowy 
w trudnych warunkach komunistycznych 
represji. 

 W mieście jest wiele miejsc pamięci 
świadczących o historii. Wśród nich m.in. 
pomniki: Księżnej Anny Mazowieckiej, 
Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej, 

18. Pułku Artylerii Lekkiej, Żołnierza 
i Partyzanta zwany „Ostrow-

ską Nike”, obelisk i Dąb 
Wolności zasadzony 
w 1919 roku w pierw-
szą rocznicę odzyskania  
niepodległości.

 



Są także krzyże metalowe osadzone w kamieniu 
symbolizujące miejsce straceń powstańców 
styczniowych, mauzoleum poświęcone Synom i Córkom 
Ziemi Ostrowskiej poległym i pomordowanym przez obu 
okupantów i w okresie stalinowskim, kwatera grobów 
żołnierskich z lat 1918 - 1921, zbiorowe mogiły żołnierzy 
polskich poległych 8 września 1939 r. w okolicach 
Ostrowi, żołnierzy WP poległych 4 sierpnia 1920 r. na 
polach ostrowskich, poległych pod Jarząbką i Pecynką w 
sierpniu 1944 r.

There are also metal crosses embedded in a stone 
symbolizing the place of execution of the January 
insurgents, a mausoleum devoted to the Sons and 
Daughters of the Ostrów Land who died and were 
murdered by both occupiers and during the Stalinist 
period, the graves of soldiers from 1918-1921, collective 
graves of Polish soldiers who died on September 8, 1939 
in in the vicinity of Ostrów, soldiers of the Polish Army 
who died on August 4, 1920 in the fields of Ostrów, who 
died at Jarząbek and Pecynka in August 1944.



Wśród budynków warto zwrócić uwagę na: 
neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (1885-1894), 

Jatki (1903), Bank Spółdzielczy (1926), neobarokowy 
Ratusz Miejski (1927), Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika (1927), Starą Elektrownię (1929), 
Miejską Bibliotekę Publiczną. Niezwykle bogatym 
historycznie i przyrodniczo jest XIX-wieczny zespół 
koszarowy w Komorowie, z alejami pomników polskich 
królów i dowódców oraz pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Co warto zobaczyć What is worth seeing

Among the buildings, it is worth paying attention to 
the neo-Gothic church of the  Assumption of the 
Blessed Virgin Mary (1885-1894), Jatki (1903), 

Bank Spółdzielczy (1926), the neo-baroque Town 
Hall (1927),  the Nicholas Copernicus Comprehensive 
Secondary School (1927), Stara Elektrownia (1929), 
the Municipal Public Library. The 19th-century barracks 
complex in Komorowo with avenues of monuments to 
Polish kings and commanders and the statue of Marshal 
Józef Piłsudski is an extremely rich object in terms of 
history and nature. 



Miejska Biblioteka Publiczna (lata 20. XX wieku) 
 the Municipal Public Library

Pomnikiem marszałka
 Józefa Piłsudskiego 

the statue of Marshal Józef 
Piłsudski 

Stara Elektrownia (1929)

Ratusz Miejski (1927) / the neo-baroque Town Hall (1927)



Zegar przed Jatkami
The clock in front of Jatki

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (1927)
the Nicholas Copernicus Comprehensive Secondary School (1927)

Jatki (1903)                                Galeria Jatki / Jatki Gallery

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
(1885-1894) / the neo-Gothic church of the  Assumption 

of the Blessed Virgin Mary (1885-1894)



W  mieście działa galeria „Jatki”, która mieści się 
w zabytkowym neogotyckim budynku z 1903 
roku. Po rewitalizacji w 2018 roku obiekt łączy 

kilka funkcji kulturowych - parter to miejsce, w którym 
odbywają się zajęcia sekcji MDK, wykłady, spotkania 
z gośćmi, koncerty, konferencje czy pokazy filmowe. 
Piwnica służy jako pierwsza w Ostrowi Mazowieckiej 
galeria sztuki, która co miesiąc oferuje nową 
wystawę. Ofertę kulturalną wzbogaca kino „Ostrovia”  

Kultura Culture

The city has the „Jatki” Gallery, located in a historic 
neo-Gothic building from 1903. After revitalization 
in 2018, the facility combines several cultural 

functions - the ground floor is a place where classes of the 
Municipal Cultural Centre section, lectures, meetings with 
guests, concerts, conferences and film screenings take 
place. The Piwnica serves as the first art gallery in Ostrów 
Mazowiecka, which offers a new exhibition every month. 
The cultural offer is enriched by the „Ostrovia” cinema 

Galeria „Jatki”
kino „Ostrovia”

Stara Elektrownia.



z salą kinowo - widowiskową na 150 miejsc. Kino działa 
od ponad 60 lat, a od 1991 roku jest częścią Miejskiego 
Domu Kultury.  Zaplecze dla miejskich instytucji kultury 
stanowi Stara Elektrownia. Budynek z 1929 roku, w 

którym mieściła się kiedyś elektrownia miejska, po 
rewitalizacji otrzymał „drugie życie”. Tu mieści się oddział 
dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej, administracja 
Muzeum oraz sala konferencyjna. W mieście działa 
Zespół Pieśni i Tańca „BezWianka”, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Orkiestra Młodych. O różnorodności 
oferty kulturalnej świadczą  zajęcia w sekcji muzycznej, 
plastycznej, tanecznej, teatralnej, zajęcia z rysunku 
architektonicznego, robotyki, programowania, języka 
angielskiego, wolontariatu oraz zajęcia dla seniorów, 
organizowane przez MDK. 

with a cinema and entertainment hall for 150 seats. 
The cinema has been operating for over 60 years and 
has been part of the Municipal Cultural Centre since 
1991. The base for municipal cultural institutions is 

Stara Elektrownia The building from 1929, which once 
housed the municipal power plant, received a „second 
life” after revitalization. It is home to a children’s branch 
of the Municipal Public Library, the administration of the 
Museum and a conference room. The city has the Song 
and Dance Ensemble „Bez Wianka”, the University of 
the Third Age, and Orkiestra Młodych. The diversity of 
the cultural offer is evidenced by classes in the music, 
art, dance, theater sections, classes in architectural 
drawing, robotics, programming, English, volunteering 
and classes for seniors, organized by MDK. 



 Największym wydarzeniem 
kulturalnym są Dni Ostrowi 
Mazowieckiej, organizowane 
wspólnie przez instytucje 
miejskie. Stanowią czas 
rozrywki i prezentacji dorobku 
miasta w dziedzinie kultury, 
sportu i edukacji. To także 
okazja do uczestnictwa w 
koncertach znanych artystów polskiej sceny muzycznej 
i kabaretowej. Tradycją dni miasta jest Mazowiecki 
Jarmark Księżnej Anny, Festiwal Przedszkolaków, 
koncert muzyki klasycznej, liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Inne wydarzenia o bardzo dużym zasięgu 
to zawody taneczne Ostrowski Styl, Święto Rotmistrza 
Pileckiego, Moda na Folklor, Ostrowski Piknik  
z Książką.

  The biggest cultural event 
is the Days of Ostrów 
Mazowiecka, organized jointly 
by municipal institutions.  They 
are a time of entertainment 
and presentation of the city’s 
achievements in the field of 
culture, sport and education. 
It is also an opportunity to 

participate in concerts of famous artists of the Polish music 
and cabaret scene. The tradition of the city days is the 
Mazovian Princess Anna Fair, the Festival of Preschoolers, 
a concert of classical music, and numerous attractions for 
children and adults. Other events of a very wide range 
include the Ostrowski Styl dance competition, Rittmeister 
Pilecki’s Festival, Moda na Folklor, and Ostrowski Piknik  
z Książką.



Dziedzictwo Heritage

The Museum of Maria and Witold Pilecki is an 
institution run jointly by the City and the Ministry 
of Culture, National Heritage and Sports. It is the 

only museum in Poland dedicated to Rittmeister Witold 
Pilecki and his family. The mission of the Museum is to 
restore the collective memory of the life work of Captain   
Pilecki, his wife Maria - a native Ostrovian, building a 
local historical identity, taking care of local and regional 
cultural goods and integrating the community around 
historical values. 

Muzeum  Marii i Witolda Pileckich jest instytucją 
prowadzoną wspólnie przez Miasto i Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

To jedyne w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi 
Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie. Misją Muzeum 
jest przywracanie zbiorowej pamięci o dziele życia rtm.  
Pileckiego, jego żony Marii – rodowitej ostrowianki,  
budowanie lokalnej tożsamości historycznej, sprawo-
wanie opieki nad dobrami kultury lokalnej i regionalnej 
oraz integrowanie społeczności wokół wartości histo-
rycznych.



 The city carries out a number of activities to protect the 
local heritage.  One of them is the periodically organized 
regional conference „Passion.  Culture.  Heritage.” The 
Municipal Public Library, within the structure of which 
the MEMORY AND IDENTITY Regional Education Centre 
operates, is also responsible for the preservation of the 
local heritage. It promotes reading, organizes meetings 
with authors, concerts, library lessons, runs a discussion 
club and publishing activities. It is also involved in 
nationwide reading campaigns. Its collections include 
albums and monographs documenting the history of the 
city. 

 Miasto prowadzi szereg działań na rzecz ochrony 
lokalnego dziedzictwa. Jednym z nich jest organizowana 
cyklicznie konferencja regionalistyczna „Pasja. Kultura. 
Dziedzictwo.” Pielęgnowaniem lokalnego dziedzictwa 
zajmuje się także Miejska Biblioteka Publiczna,  
w strukturze której działa Ośrodek Edukacji Regionalnej 
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ. Propaguje czytelnictwo, 
organizuje spotkania autorskie, koncerty, lekcje 
biblioteczne, prowadzi klub dyskusyjny oraz działalność 
wydawniczą. Włącza się też w ogólnopolskie akcje 
czytelnicze. W swoich zbiorach posiada albumy  
i monografie dokumentujące historię miasta. 



Sport i rekreacja Sport and recreation

The city has a developed sports infrastructure. 
Residents and guests have at their disposal an 
indoor swimming pool with a dry and wet sauna, 

two sports halls and a roofed multi-functional OMEGA 
ice rink. There is also a climbing path, a fitness and 
martial arts room, a bowling alley with lanes for adults 
and children. The accompanying historic park with a 
pond and tennis courts are an attractive complement to 
the leisure offer.

Street Workout Park was created next to the city pond. 
The devices allow you to perform exercises using 
your own body weight. It is a permanent place for 
residents to exercise, but also a place for organizing 
sports competitions. Equipment for outdoor gyms has 
been installed in many places throughout the city. The 
recreational part of the infrastructure is the Jordan 
Garden, equipped with modern certified playground 

Miasto dysponuje rozwiniętą infrastrukturą 
sportową. Mieszkańcy i goście mają do dyspozycji 
krytą pływalnię, z sauną suchą i mokrą, oraz dwie 

hale sportowe i zadaszone wielofunkcyjne boisko-
lodowisko OMEGA.  Jest też ścinka wspinaczkowa, sala 
fitness i sportów walki, kręgielnia z torami dla dorosłych 
i dzieci. Towarzyszący  obiektom zabytkowy park ze 
stawem i kortami tenisowymi stanowią atrakcyjne 
uzupełnienie oferty wypoczynkowej. 

 Obok stawu miejskiego utworzony został Street 
Workout Park. Urządzenia pozwalają na wykonywanie 
ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. To 
stałe miejsce ćwiczeń mieszkańców, ale też miejsce 
organizacji zawodów sportowych. W wielu miejscach 
na terenie miasta zainstalowano urządzenia do siłowni 
plenerowych. Rekreacyjną część infrastruktury stanowi 
Ogródek Jordanowski wyposażony w nowoczesne 



atestowane urządzenia 
do zabaw dla dzieci, a 
także boisko, fontannę, 
muszlę koncertową oraz 
skatepark. Na terenie 
Ogródka znajduje się Gród 
Książąt Mazowieckich. 
Funkcjonuje też plac zabaw 
na ul. Kubusia Puchatka, 
„Topolowy Zakątek” oraz 
plac zabaw na osiedlu 
Lubiejewska. 

 W 2020 r. gruntowną przebudowę przeszedł stadion 
miejski, który  umożliwiła rozgrywanie zawodów 
lekkoatletycznych o randze mistrzostw Mazowsza i 
makroregionu. Rywalizację sportową można obserwować 
z częściowo zadaszonej trybuny na 400 miejsc. 

equipment, as well as a 
playground, a fountain, 
a concert shell and a 
skatepark. There is the 
Dukes of Mazovia Castle 
in the area of the Garden. 
There is also a playground 
at Kubusia Puchatka 
street,  „Topolowy Zakątek” 
and a playground in the 
Lubiejewska residential 
estate. 

 In 2020, the city stadium underwent a thorough 
reconstruction, which made it possible to host athletics 
competitions with the rank of Mazovian and macroregion 
championships. The sports competition can be watched 
from the partially roofed stand with 400 seats. 



 
 

 
 Na terenie miasta powstała 20-kilometrowa sieć 
ścieżek rowerowych. Dzięki nim poprawiło się 
bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego, a 
mieszkańcy mogą korzystać z nowej formy spędzania 
czasu wolnego. W mieście działają liczne kluby sportowe 
i stowarzyszenia, których zawodnicy zdobywają 
medale i tytuły mistrzowskie na zawodach krajowych 
i międzynarodowych.  Wśród wydarzeń sportowych w 
Ostrowi należy wymienić: II-ligowe rozgrywki koszykówki 
- drużyna SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka, ogólnopolskie 
turnieje koszykówki, mecze piłkarskie seniorów  
i juniorów, Ostrowską Galę Sportów Walki, zawody 
sportów  siłowych Power Challenge.

 

 
 A 20-kilometer network of bicycle paths has been 
established in the city. Thanks to them, the safety and 
comfort of road traffic has improved, and the residents 
can enjoy a new form of spending their free time.  
There are numerous sports clubs and associations in 
the city, whose players win medals and championship 
titles at national and international competitions.   
Sports events in Ostrów include: II-league basketball 
games - the SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka team, nationwide 
basketball tournaments, football matches for seniors 
and juniors, the Ostrowska Fighting Sports Gala, Power 
Challenge competition.



W Ostrowi funkcjonują trzy przedszkola publiczne, 
cztery szkoły podstawowe zarządzane przez 
Miasto oraz trzy szkoły ponadpodstawowe 

zarządzane przez Powiat Ostrowski. Samorząd realizując 
działania na rzecz rozwoju sportu i promocji aktywnego 
stylu życia utworzył w Szkole Podstawowej nr 2 oddziały 
sportowe o profilu koszykówka i lekkoatletyka. 

Edukacja Education

There are three public kindergartens, four primary 
schools managed by the city and three secondary 
schools managed by the Ostrowski Poviat in 

Ostrów. The local government, implementing activities 
for the development of sport and promotion of an active 
lifestyle, established sports departments of basketball 
and athletics in Primary School No. 2. 



 In this respect, the city 
started cooperation with the 

Legia Warszawa Basketball Academy 
and started talks on the possibility of cooperation 

with Legia in athletics and football. Modern forms of 
vocational education, the so-called dual education 
have been organized in schools recently.  This challenge 
was undertaken by the Ostrowski Poviat in cooperation 
with companies, the City and the Commune of Ostrów 
Mazowiecka. 

 The local government has been implementing the   
municipal Music Education Program for several years. 
Children have the opportunity to learn about various 
musical and dance genres, as well as the sound and 
structure of instruments. The broadcasts are financed 
from the City’s budget. 

There are three private kindergartens in the city, including 
one bilingual, as well as nurseries and children’s clubs. 
There is also a first-level music school and a special school 
complex in the nearby Stary Lubiejewo. For people who 
end their professional career, the offer is the University of 
the Third Age of the Municipal Cultural Centre.

Miasto podjęło w tym 
zakresie współpracę z Akademią 
Koszykówki Legii Warszawa oraz 
rozpoczęło rozmowy na temat możliwości 
współdziałania z Legią w lekkoatletyce i piłce nożnej. 
W szkołach ponadpodstawowych organizowane są od 
niedawna nowoczesne formy kształcenia zawodowego, 
tzw. kształcenie dualne.  Wyzwanie to podjął Powiat 
Ostrowski we współpracy z firmami, Miastem oraz Gminą 
Ostrów Mazowiecka. 

 Samorząd realizuje od kilku lat miejski 
Program Edukacji Muzycznej. Dzieci mają możliwość 
poznania różnych gatunków muzycznych i tanecznych 
oraz brzmienia i budowy instrumentów. Audycje są 
finansowane z budżetu Miasta. 

 W mieście działają trzy przedszkola niepubliczne,  
w tym jedno dwujęzyczne oraz żłobki i kluby dziecięce. 
Funkcjonuje także szkoła muzyczna I stopnia oraz 
zespół szkół specjalnych w pobliskim Starym 
Lubiejewie. Dla osób kończących pracę zawodową 
ofertą jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Miejskiego 
Domu Kultury.



Maria Pilecka 

Honorowi obywatele
i miasta partnerskie

Honorary citizens
and twin cities

Honorowi Obywatele Miasta Ostrów Mazowiecka: 
inicjatorzy współpracy partnerskiej z Brembate 
di Sopra Giacomo Rota (były burmistrz) i Mario 

Imi (były radny),  ks. prałat Józef Obrębski  (+), prof. dr 
hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Andrzej 
Szujecki (+), prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski, prof. 
dr med. Andrzej Śliwowski, prof. dr hab. Jan Kaczyński, 
Maria Pilecka (+), rotmistrz Witold Pilecki (+),  Edward 
Adam Radwański (+), Zofia Pilecka – Optułowicz, Andrzej 
Pilecki.

Honorary Citizens of the City of Ostrów Mazowiecka: 
initiators of partnership cooperation with 
Brembate di Sopra Giacomo Rota (former mayor) 

and Mario Imi (former councilor), Fr. prelate Józef 
Obrebski (+), prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. 
dr hab. Andrzej Szujecki (+), Prof. dr hab. Med. Sc. Jan 
Dzieniszewski, prof. Andrzej Śliwowski, MD, PhD, prof. 
dr hab. Jan Kaczyński, Maria Pilecka (+), Captain Witold 
Pilecki (+), Edward Adam Radwański (+), Zofia Pilecka - 
Optułowicz, Andrzej Pilecki. 

rotmistrz Witold Pilecki 

Andrzej PileckiZofia Pilecka – Optułowicz



Mario Imi 

Edward Adam Radwański

prof. dr med. Andrzej Śliwowski

ks. prałat Józef Obrębski  

Andrzej Szujecki prof. dr hab. n. med. Jan 
Dzieniszewski

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

Giacomo Rota 

prof. dr hab. Jan Kaczyński



 Miasta Partnerskie Ostrowi Mazowieckiej: Brembate 
di Sopra (Włochy), Riazań (Federacja Rosyjska), Zasław 
(Ukraina). 

 Twin cities of Ostrow Mazowiecka: Brembate di Sopra 
(Italy), Ryazan (Russian Federation), Zasław (Ukraine).

Brembate di Sopra (Oratorium)

Wizyta delegacji z Brembate di Sopra w Ostrowi Mazowieckiej (2017)



Poruszać się po mieście można na kilka sposobów 
– pieszo, rowerem, skuterem elektrycznym,  
hulajnogą, komunikacją miejską lub samochodem. 

Miasto realizuje, wspólnie z Powiatem Ostrowskim  
i kilkoma gminami, projekt wynajmu skuterów i hulajnóg. 
Pojazdy elektryczne są zlokalizowane w  różnych 
punktach na terenie miasta, głównie przed budynkami 
użyteczności publicznej, miejscami rekreacji czy przy 
większych zakładach pracy. 

Ostrów EKOlogicznie Ostrów ECOlogically

You can move around the city in several ways 
- on foot, by bike, by moped, by electric 
scooter, by public transport or by car. The city is 

implementing, together with the Ostrowski Poviat and 
several municipalities, a moped and scooter rental 
project. Electric vehicles are located at various points 
in the city, mainly in front of public utility buildings, 
recreation areas or at larger factories.



  A charging station for electric vehicles, located in a 
parking lot in the city centre, has also been operating 
recently. Communication with neighboring towns and 
large agglomerations is carried out by bus lines. Travelers 
who prefer rail must go to the railway station in Małkinia 
Górna, 15 km away from Ostrów.

 Od niedawna działa też stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych, zlokalizowana na parkingu w centrum 
miasta. Komunikacja z sąsiadującymi z Ostrowią 
miejscowościami i dużymi aglomeracjami odbywa się 
przy pomocy linii autobusowych. Podróżni preferujący 
kolej muszą udać się stację PKP w Małkini Górnej, 
oddaloną od Ostrowi o 15 km.



Zapraszamy do Ostrowi Mazowieckiej

We invite you to Ostrow Mazowiecka




