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Szanowni Państwo,

Pozwólcie Państwo, że skorzystam z przywileju gospodarza regionu i zaproszę na krótką podróż po moim powiecie z niniejszą monografią w ręku. 
Zapraszam w tę podróż, aby przedstawić Państwu jeden z najciekawszych i najpiękniejszych  polskich powiatów.  
 
Na unikatowy wizerunek powiatu warszawskiego zachodniego wpływa bezpośrednie sąsiedztwo z wielką aglomeracja miejską, jaką jest Warszawa, 
oraz położenie  w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, który  zajmuje ponad 30% jego terytorium, obejmując prawie całą północną część powiatu. 
Niezwykła rzeźba terenu, mozaika środowisk o skrajnie odmiennych warunkach stwarza wspaniałe możliwości do życia niezliczonej liczbie gatunków roślin 
i zwierząt. 

Obszar parku został uznany przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej. W 2000 roku Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną 
został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO jako Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”. 
Wyjątkowa wartość Parku polega także na tym, że posiada on nie tylko walory przyrodnicze, ale stanowi niepowtarzalne miejsce aktywnego wypoczynku 
dla mieszkańców okolicznych gmin a także dla mieszkańców Warszawy. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego rozwija się dynamicznie  turystyka 
krajoznawcza: piesza, rowerowa i konna, a zimą również narciarska. 
Puszcza Kampinoska jest także ulubionym miejscem artystów – jej pejzaż od zawsze był natchnieniem dla poetów i plenerem dla malarzy, fotografików, 
filmowców. 

Gospodarczy rozwój powiatu w dużej mierze kształtowała i nadal kształtuje bliskość stolicy. Znaczna część mieszkańców pracuje w Warszawie lub prowadzi 
działalność usługowo-produkcyjną, której odbiorcami są mieszkańcy Warszawy. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę, powiat cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych. 
Wszystkie atuty gospodarcze, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, a także walory Kampinoskiego Parku Narodowego powodują, 
że na naszym terenie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Tereny te stanowią mieszkalne zaplecze stolicy, idealnie nadające się do ucieczki 
przed zgiełkiem wielkiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i zdrowego środowiska.
Nie mniej ważne dla jakości życia mieszkańców są wydarzenia kulturalne. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w wyniku współpracy lokalnych władz 
z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w powiecie organizowanych jest  wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych. Odbywają się występy 
lokalnych grup tanecznych, wokalnych, organizowane są warsztaty twórcze a także konkursy literackie, wystawy malarstwa, fotografii i wiele, wiele innych. 
Niektóre z nich na stałe wpisały się w roczny kalendarz wydarzeń, wymienię choćby Letni Festiwal „W krainie Chopina”, który ma wieloletnią tradycję. 
Odbyło się już 10 edycji Festiwalu.  W ramach Festiwalu w obiektach sakralnych, dworach i placówkach kulturalnych odbywają się recitale organowe, 
koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach. Biorą w nich udział uznani artyści, a także prezentują swoje talenty młodzi 
twórcy. 

Serdecznie zachęcam Państwa do odkrywania walorów powiatu warszawskiego zachodniego. Turyści odnajdą tu ciekawe ślady przeszłości, liczne zabytki 
architektury sakralnej i pałacowej, a także atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne. Miłośnicy kultury i sztuki - wspaniałych twórców, tych z uznanym 
dorobkiem i tych dobrze zapowiadających się. Na inwestorów czekają natomiast korzystne warunki inwestycyjne i rozbudowana infrastruktura, a na wszystkich 
- serdeczność władz i mieszkańców powiatu. 

Zapraszam do odwiedzenia powiatu warszawskiego zachodniego 

Jan Żychliński 
Starosta Warszawski  Zachodni
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Festiwal „W krainie Chopina”

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze Mapa powiatu
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Powiat warszawski zachodni jako jednostka 
samorządu terytorialnego powstał w wyniku 
wielkiej reformy administracyjnej Polski w dniu 
1 stycznia 1999 roku. Został stworzony z siedmiu 
gmin o podobnej wspólnocie interesów i dróg 
rozwoju. Jego główną specyfiką jest to, że od 
początku swojego istnienia musiał zmierzyć się 
z tworzeniem swoich struktur bez oparcia w 
postaci istniejącej w przeszłości wspólnej dla 
gmin tradycji samorządowej pod postacią 
powiatu. Pomimo to powiat posiada wspólną, 
niezwykle bogatą historię, w której odnajduje-
my liczne ślady przeszłości wynikające z jego 
uwarunkowań geopolitycznych (naturalnych, 
kulturowych oraz historycznych), które istnieją 
w postaci licznych pomników i miejsc historii. 

Powiat warszawski zachodni dzięki swemu 
położeniu jest jednym z bardziej interesują-
cych regionów w Polsce. Można tu odnaleźć 
zarówno zabytki architektury, jak również 
niezwykle atrakcyjne tereny turystyczno-re-
kreacyjne i inwestycyjne. 

Usytuowanie w centralnej części woje-
wództwa mazowieckiego, za zachodni-
mi granicami Warszawy sprawia, że ma 
on doskonałe warunki dla rozwoju 
gospodarki. 

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

POWIAT 
WARSZAWSKI
ZACHODNI

Wyścig kolarski

Kampinoski Park Narodowy

terytoriumzajmuje ponad 30% 
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Powiat zarządzany jest przez Starostwo 
Powiatowe, którego działania w roku 2008 
zostały nagrodzone I miejscem, a w 2009 roku, 
II miejscem w konkursie Mazowiecki Powiat 
Roku. Starostwo otrzymało również złoty i srebrny 
Mazowiecki Orzeł Samorządu. W celu jak 
najlepszej obsługi mieszkańców i przedsię-
biorców, od 2007 roku w Urzędzie funkcjonuje 
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. 
W roku 2010 Starostwo zostało nagrodzone 
Mazowiecką Nagrodą Jakości. W 2011 roku 
Powiat zdobył tytuł Lidera Gospodarki 
w prestiżowym plebiscycie Euro–Powiat.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia są uznaniem 
dla podejmowanych działań rozwojowych 
Powiatu, połączonych z ochroną naturalnych 
zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, 
oraz z działaniami edukacyjnymi i gospodar-
czymi. W 2013 r. z okazji obchodów 15-lecia 

Koncert Żołnierzom Wyklętym

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

STAROSTWO
POWIATOWE

Powiatu Warszawskiego Zachodniego radni, 
pracownicy i mieszkańcy ufundowali sztandar 
jako symbol najwyższych wartości, honoru i trady-
cji oraz jako zobowiązanie do godnego wypeł-
niania obowiązków wobec Ojczyzny. 

Na unikatowy wizerunek powiatu warszaw-
skiego zachodniego wpływa jego bezpośrednie 
sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym, który obejmuje prawie całą północną 
część powiatu i zajmuje ponad 30 % jego tery-
torium. Wyjątkowa wartość Parku polega na 
tym, że posiada on nie tylko walory przyrodni-
cze, jest także skarbnicą miejsc pamięci naro-
dowej i stanowi niepowtarzalne miejsce relak-
su dla mieszkańców i zmęczonych wielkomiej-
skim gwarem warszawiaków. Powiat zajmuje 
obszar 533 km², zamieszkiwany jest przez 
ponad 100 tysięcy osób. Tworzą go trzy gminy 
miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów 
Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabe-
lin, Kampinos, Leszno i Stare Babice.
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 W 2013 r. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostało wyróżnione 
Polską Nagrodą Jakości, a Powiat Warszawski Zachodni został uhonorowany 
medalem PRO MASOVIA. 

Powiat zarządzany jest przez Starostwo 
Powiatowe, którego działania w roku 2008 
zostały nagrodzone I miejscem, a w 2009 roku, 
II miejscem w konkursie Mazowiecki Powiat 
Roku. Starostwo otrzymało również złoty i srebrny 
Mazowiecki Orzeł Samorządu. W celu jak 
najlepszej obsługi mieszkańców i przedsię-
biorców, od 2007 roku w Urzędzie funkcjonuje 
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. 
W roku 2010 Starostwo zostało nagrodzone 
Mazowiecką Nagrodą Jakości. W 2011 roku 
Powiat zdobył tytuł Lidera Gospodarki 
w prestiżowym plebiscycie Euro–Powiat.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia są uznaniem 
dla podejmowanych działań rozwojowych 
Powiatu, połączonych z ochroną naturalnych 
zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, 
oraz z działaniami edukacyjnymi i gospodar-
czymi. W 2013 r. z okazji obchodów 15-lecia 

Pływalnia miejska w Ożarowie Mazowieckim

Powiatu Warszawskiego Zachodniego radni, 
pracownicy i mieszkańcy ufundowali sztandar 
jako symbol najwyższych wartości, honoru i trady-
cji oraz jako zobowiązanie do godnego wypeł-
niania obowiązków wobec Ojczyzny. 
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Kampinoski Park Narodowy Bieg Narciarski z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Spotkanie uczniów ZS w Lesznie z Robertem Lewandowskim 
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MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

GOSPODARCZY
ROZWÓJ POWIATU
Gospodarczy rozwój powiatu kształtuje w dużej 
mierze bliskość stolicy. Znaczna część miesz-
kańców pracuje w Warszawie lub prowadzi 
działalność usługowo-produkcyjną, której 
odbiorcą jest stolica. W związku z dobrymi 
warunkami komunikacyjnymi lokują się tu 
firmy transportowe, spedycyjne i celne. Roz-
wija się handel oraz sektor usługowy, powstają 
kolejne, duże bazy logistyczne i zakłady pro-
dukcyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie 
i dobrą infrastrukturę powiat cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem także wśród 
inwestorów zagranicznych. Przez teren 
powiatu przebiegają dwie ważne arterie 
komunikacyjne: droga krajowa nr 2 (E-30) 
Warszawa-Poznań, biegnąca dalej w kierun-
kach Berlina i Moskwy oraz droga nr 7 (E-77) 
Gdańsk-Warszawa-Kraków, a także magistrala 
kolejowa: Moskwa-Berlin. Na terenie powiatu 
znajduje się węzeł drogowy „Konotopa”, jest to 
miejsce gdzie autostrada A-2 rozdziela się na 
Południową Obwodnicę Warszawy i Trasę 
Armii Krajowej S-8.

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
dobra infrastruktura



ATUTY 
POWIATU
Południowa część powiatu charakteryzuje się 
urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi 
produkcji ogrodniczej, z tego też względu na 
terenie powiatu powstał Warszawski Rolno-
Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, 
jeden z największych tego typu rynków w Polsce. 
Wszystkie atuty gospodarcze, położenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, a także 
bliskość Puszczy Kampinoskiej powodują, że 
na terenie powiatu dynamicznie rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe. Tereny te stano-
wią mieszkalne zaplecze stolicy, idealnie nada-
jące się do ucieczki przed zgiełkiem i kurzem wiel-
kiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i zdrowego 

środowiska. Bazę oświatową powiatu tworzą 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne, obejmujące różne typy 
szkół, oraz szkolnictwo wyższe, które jest 
reprezentowane przez Wyższe Seminarium 
Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 
Księża swoją działalność duszpasterską na 
ziemi ożarowskiej prowadzą już ponad 80 lat. 
Kolejną placówką jest utworzony w Łomian-
kach Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach
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Centrum Integracyjne Łomianki

Kampinoski Park NarodowyKampinoski Park Narodowy

Południowa część powiatu charakteryzuje się 
urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi 
produkcji ogrodniczej, z tego też względu na 
terenie powiatu powstał Warszawski Rolno-
Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, 
jeden z największych tego typu rynków w Polsce. 
Wszystkie atuty gospodarcze, położenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, a także 
bliskość Puszczy Kampinoskiej powodują, że 
na terenie powiatu dynamicznie rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe. Tereny te stano-
wią mieszkalne zaplecze stolicy, idealnie nada-
jące się do ucieczki przed zgiełkiem i kurzem wiel-
kiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i zdrowego 

środowiska. Bazę oświatową powiatu tworzą 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne, obejmujące różne typy 
szkół, oraz szkolnictwo wyższe, które jest 
reprezentowane przez Wyższe Seminarium 
Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 
Księża swoją działalność duszpasterską na 
ziemi ożarowskiej prowadzą już ponad 80 lat. 
Kolejną placówką jest utworzony w Łomian-
kach Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach.
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Corocznie przygotowuje do samodzielnego 
życia około 300 niewidomych.

Wieloletnią tradycją nauczania może pochwalić się 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nie-
widomych im. Róży Czackiej w Laskach. Znany 
na całym świecie Ośrodek, założony w 1922 roku 
przez niewidomą hrabiankę Różę Czacką.

 
W Lesznie istnieje natomiast Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego. Jest jedyną 
tego typu placówką w powiecie warszawskim 
zachodnim i jedną z największych na Mazowszu. 
Zgodnie ze statutem prowadzony jest dla dzieci i mło-
dzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, do których zalicza się autyzm, niepeł-
nosprawność ruchową, niedosłuch i niedowład. 
Ośrodek położony jest na granicy Kampinoskiego 
Parku Narodowego, co nadaje mu niepowtarzalny 
charakter. Otaczająca przyroda pozytywnie wpływa 
na samopoczucie wychowanków i sprzyja procesowi 
dydaktycznemu.
Na co dzień lesznowski Ośrodek kształci podopiecz-
nych na wszystkich poziomach szkolnictwa specjal-
nego. Oprócz edukacji w placówce prowadzona jest 
szeroko rozumiana rehabilitacja ruchowa, masaż 
leczniczy i hipoterapia. SOSW w Lesznie jest ośrod-
kiem, w którym dzieci mieszkają, kształcą się, 
wypoczywają wspólnie z kadrą pedagogiczną, dzielą 
pasje takie jak taniec, śpiew, sztuki plastyczne, 
jeździectwo, pływanie, narciarstwo i inne sporty.

OŚRODEK SZKOLNO
- WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

OŚRODEK DLA DZIECI NIEWIDOMYCH
przy Kampinoskim Parku Narodowym

Kampinoski Park Narodowy
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Wieloletnią tradycją nauczania może pochwalić się 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nie-
widomych im. Róży Czackiej w Laskach. Znany 
na całym świecie Ośrodek, założony w 1922 roku 
przez niewidomą hrabiankę Różę Czacką.

 
W Lesznie istnieje natomiast Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego. Jest jedyną 
tego typu placówką w powiecie warszawskim 
zachodnim i jedną z największych na Mazowszu. 
Zgodnie ze statutem prowadzony jest dla dzieci i mło-
dzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, do których zalicza się autyzm, niepeł-
nosprawność ruchową, niedosłuch i niedowład. 
Ośrodek położony jest na granicy Kampinoskiego 
Parku Narodowego, co nadaje mu niepowtarzalny 
charakter. Otaczająca przyroda pozytywnie wpływa 
na samopoczucie wychowanków i sprzyja procesowi 
dydaktycznemu.
Na co dzień lesznowski Ośrodek kształci podopiecz-
nych na wszystkich poziomach szkolnictwa specjal-
nego. Oprócz edukacji w placówce prowadzona jest 
szeroko rozumiana rehabilitacja ruchowa, masaż 
leczniczy i hipoterapia. SOSW w Lesznie jest ośrod-
kiem, w którym dzieci mieszkają, kształcą się, 
wypoczywają wspólnie z kadrą pedagogiczną, dzielą 
pasje takie jak taniec, śpiew, sztuki plastyczne, 
jeździectwo, pływanie, narciarstwo i inne sporty.

BAGNA I WYDMY
Kampinoskiego Parku Narodowego
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Kampinoski Park Narodowy, łoś
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Powiat warszawski zachodni jest terenem 
bardzo zróżnicowanym, zarówno pod wzglę-
dem historycznym jak i gospodarczym. 

Powstała obok XIII-wiecznego grodziska miej-
scowość, już w 1338 r. uzyskała prawa miejskie 
magdeburskie. Od końca XIV w. miasto pełniło 
rolę stolicy powiatu w ziemi warszawskiej, a pod 
koniec XV w. stało się siedzibą starostwa 
niegrodowego. Równie stare są pierwsze 
wzmianki o dzisiejszej gmnie Stare Babice, 
pojawiające się już w dokumentach z 1254 r. 
Dotyczyły one kościoła w Borzęcinie ufundo-
wanego przez Konrada Mazowieckiego. W 1414 
r. prawa miejskie otrzymał Kampinos. Należący 
wówczas do powiatu mszczonowskiego gród, 
w 1557 r. utracił jednak status miasta. Do końca 
XVIII w. stanowił jednak doskonałą bazę, z której 
na polowania w Puszczy Kampinoskiej wyru-
szali m.in. królowie Jan III Sobieski i Stanisław 
August Poniatowski. 

HISTORIA
W PIGUŁCE

Leżąca w granicach powiatu miejsco-
wość Błonie należy do najstarszych na 
Mazowszu.

W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ POLOWALI M.IN.
Jan II Sobieski i Stanisław August Poniatowski

Kampinoski Park Narodowy
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Rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami
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Pierwsze wzmianki dotyczące dzisiejszego 
Ożarowa, a dawniej wsi książęcej Pożarowo, 
pochodzą z czasów Kazimierza Wielkiego 
z 1342 r. Ze względu na bardzo wysokiej 
jakości czarne gleby, pierwsi chłopi osadza-
li się tu już w IX w. W wiekach XVI i XVII, 

wieś Pożarowo stała się jedną z większych 
wsi na Mazowszu. Nadano jej następnie 
nazwę Ożarów. Ożarów Mazowiecki uzyskał 
prawa miejskie w 1967 r.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy.
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Z 1423 r. pochodzi także pierwszy dokument 
mówiący o Lesznie. Gród, powstały w miejscu 
osady z lat 1400-1200 p.n.e., w średniowieczu 
był własnością rodu Leszczyńskich. Ślady 
pierwszego osadnictwa z tego terenu pocho-
dzą z VIII wieku. Najmłodszymi gminami 
Powiatu są Łomianki i Izabelin. Mimo, iż 
pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenie 
dzisiejszych Łomianek pochodzą już z 1418 
roku, początek ich prawdziwego rozwoju 
przypada dopiero na okres międzywojenny. W 
latach pięćdziesiątych XX wieku po wcieleniu 
Młocin do Warszawy powołano do życia gminę 
Łomianki, a 1 stycznia 1989 Łomiankom przyznano 

prawa miejskie. Izabelin powstał w latach 
dwudziestych XX wieku. Od samego początku 
była to miejscowość letniskowa dla oficerów 
zawodowych i rzemieślników z Warszawy. 
Było to pierwsze osiedle w Puszczy Kampi-
noskiej, które otrzymało status miejscowo-

Kościół w Błoniu

HISTORIA
POWIATU

ści. 1 stycznia 1995 r. Izabelin stał się najmłod-
szą gminą dzisiejszego powiatu warszawskie-
go zachodniego, kiedy to na mocy decyzji Rady 
Ministrów północna część gminy Stare Babice 
została przekształcona w gminę Izabelin.

20



Z 1423 r. pochodzi także pierwszy dokument mówiący o Lesznie. 
Gród, powstały w miejscu osady z lat 1400-1200 p.n.e

Z 1423 r. pochodzi także pierwszy dokument 
mówiący o Lesznie. Gród, powstały w miejscu 
osady z lat 1400-1200 p.n.e., w średniowieczu 
był własnością rodu Leszczyńskich. Ślady 
pierwszego osadnictwa z tego terenu pocho-
dzą z VIII wieku. Najmłodszymi gminami 
Powiatu są Łomianki i Izabelin. Mimo, iż 
pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenie 
dzisiejszych Łomianek pochodzą już z 1418 
roku, początek ich prawdziwego rozwoju 
przypada dopiero na okres międzywojenny. W 
latach pięćdziesiątych XX wieku po wcieleniu 
Młocin do Warszawy powołano do życia gminę 
Łomianki, a 1 stycznia 1989 Łomiankom przyznano 

prawa miejskie. Izabelin powstał w latach 
dwudziestych XX wieku. Od samego początku 
była to miejscowość letniskowa dla oficerów 
zawodowych i rzemieślników z Warszawy. 
Było to pierwsze osiedle w Puszczy Kampi-
noskiej, które otrzymało status miejscowo-

Kampinoski Park Narodowy

ści. 1 stycznia 1995 r. Izabelin stał się najmłod-
szą gminą dzisiejszego powiatu warszawskie-
go zachodniego, kiedy to na mocy decyzji Rady 
Ministrów północna część gminy Stare Babice 
została przekształcona w gminę Izabelin.
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II WOJNA ŚWIATOWA
walki i niewola polskich żołnierzy
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Rekonstrukcja Bitwy pod ŁomiankamiKościół w Babicach
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Ziemie znajdujące się dziś w granicach powiatu 
na przestrzeni lat borykały się z różnymi prze-
ciwnościami losu. XVIII wiek był okresem 
zniszczeń spowodowanych wojnami szwedzki-
mi. Na przełomie XIX i XX wieku miejscowości 
zaczęły się odradzać gospodarczo, jednak 
rozwój ten zatrzymała I wojna światowa. Bitwy 
toczące się na tym terenie oraz epidemie spo-
wodowały gwałtowne zmniejszenie liczby 
ludności. Podobnie lata II wojny światowej 
przyniosły wiele ofiar. Ludność z tego terenu 
stawiała czynny opór wrogim wojskom. Dowo-
dem na to są liczne miejsca pamięci narodowej, 
cmentarze wojenne oraz rozsiane po całej 
Puszczy Kampinoskiej i jej obrzeżach samotne 
mogiły „nieznanego żołnierza”, które przywo-
łują tragiczne wydarzenia tamtych dni. 

Podobne miejsca upamiętniające bohaterskie 
walki polskich żołnierzy z nieprzyjacielem 
znajdują się Laskach, Granicy, Izabelinie, 
Łomiankach, Lesznie i Starych Babicach. 

TRUDNY OKRES
W HISTORII 
POWIATU

Na cmentarzu wojennym w Ołtarze-
wie spoczywa 982 żołnierzy i oficerów 
poległych w walkach pod Ołtarzewem 
i Ożarowem w 1939 r. 

Na terenach dzisiejszego powiatu warszaw-
skiego zachodniego lata II Wojny Światowej 
były miejscem zarówno walk jak i niewoli 
żołnierzy polskich. W 1939 roku w Błoniu 
utworzony został obóz przejściowy dla 
jeńców wojennych, który z czasem prze-

kształcony został w obóz pracy. Na terenie 
Fabryki Kabli w Ożarowie, gdzie dziś ma 
swoją siedzibę Starostwo Powiatowe, stwo-
rzony był obóz przejściowy dla uczestników 
Powstania Warszawskiego.

LUDNOŚĆ Z TERENU POWIATU
stawiała czynny opór wrogim wojskom
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Rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami.



Ziemie znajdujące się dziś w granicach powiatu 
na przestrzeni lat borykały się z różnymi prze-
ciwnościami losu. XVIII wiek był okresem 
zniszczeń spowodowanych wojnami szwedzki-
mi. Na przełomie XIX i XX wieku miejscowości 
zaczęły się odradzać gospodarczo, jednak 
rozwój ten zatrzymała I wojna światowa. Bitwy 
toczące się na tym terenie oraz epidemie spo-
wodowały gwałtowne zmniejszenie liczby 
ludności. Podobnie lata II wojny światowej 
przyniosły wiele ofiar. Ludność z tego terenu 
stawiała czynny opór wrogim wojskom. Dowo-
dem na to są liczne miejsca pamięci narodowej, 
cmentarze wojenne oraz rozsiane po całej 
Puszczy Kampinoskiej i jej obrzeżach samotne 
mogiły „nieznanego żołnierza”, które przywo-
łują tragiczne wydarzenia tamtych dni. 

Podobne miejsca upamiętniające bohaterskie 
walki polskich żołnierzy z nieprzyjacielem 
znajdują się Laskach, Granicy, Izabelinie, 
Łomiankach, Lesznie i Starych Babicach. 

Na terenach dzisiejszego powiatu warszaw-
skiego zachodniego lata II Wojny Światowej 
były miejscem zarówno walk jak i niewoli 
żołnierzy polskich. W 1939 roku w Błoniu 
utworzony został obóz przejściowy dla 
jeńców wojennych, który z czasem prze-

kształcony został w obóz pracy. Na terenie 
Fabryki Kabli w Ożarowie, gdzie dziś ma 
swoją siedzibę Starostwo Powiatowe, stwo-
rzony był obóz przejściowy dla uczestników 
Powstania Warszawskiego.
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Koncert „Po 63 dniach” z okazji 68 rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego.
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PUSZCZA KAMPINOSKA
Światowy Rezerwat Biosfery, Natura 2000



Kampinoski Park Narodowy utworzony został 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 
r., jednak idea utworzenia Parku powstała już 
w latach dwudziestych XX w. Park obejmuje 
prawie całą północną część powiatu i zajmuje 
około 33 % jego terytorium. Powierzchnia 
parku wynosi aktualnie 38544 ha i w 70 % 
pokryta jest lasem. Tereny wchodzące w skład 
Kampinoskiego Parku Narodowego charakte-
ryzują się urozmaiconą, jak na obszary nizin-
ne, rzeźbą terenu. Krajobraz jest pełen kontra-
stów, dominują w nim wydmy i tereny bagie-
nvne. Flora Puszczy Kampinoskiej ukształto-
wana została w ciągu ostatnich kilkunastu 
tysięcy lat a najczęściej występującymi gatun-

Kampinoski kościół

KAMPINOSKI
PARK
NARODOWY

kami drzew są: sosna, olcha czarna, dąb oraz 
brzoza. Obszar Kampinoskiego Parku Narodo-
wego ze względu na swą specyficzną mozaikę 
środowisk o skrajnie odmiennych warunkach 
stwarza dogodne warunki do życia wielu 
gatunkom zwierząt m.in. stanowi cenny teren 
lęgowy ptaków i ważne miejsce na trasie ich 
wędrówek. Na terenie Puszczy występuje 
około 16,5 tys. gatunków zwierząt, wśród 
których występuje 220 gatunków chronionych. 
Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, 

będący symbolem Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Liczne są też sarny, dziki, jele-
nie, a także bobry. Wśród leśnych drapieżni-
ków spotykane są kuny, lisy, jenoty oraz rysie, 
które po wielu latach nieobecności powróciły 
w puszczańskie ostępy. W 2000 roku Kampi-
noski Park Narodowy wraz ze strefą ochronną 
został uznany przez UNESCO za Światowy 
Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kam-
pinoska” i w 2004 r. wszedł w skład sieci 
NATURA 2000.
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Kampinoski Park Narodowy utworzony został 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 
r., jednak idea utworzenia Parku powstała już 
w latach dwudziestych XX w. Park obejmuje 
prawie całą północną część powiatu i zajmuje 
około 33 % jego terytorium. Powierzchnia 
parku wynosi aktualnie 38544 ha i w 70 % 
pokryta jest lasem. Tereny wchodzące w skład 
Kampinoskiego Parku Narodowego charakte-
ryzują się urozmaiconą, jak na obszary nizin-
ne, rzeźbą terenu. Krajobraz jest pełen kontra-
stów, dominują w nim wydmy i tereny bagie-
nvne. Flora Puszczy Kampinoskiej ukształto-
wana została w ciągu ostatnich kilkunastu 
tysięcy lat a najczęściej występującymi gatun-

Kampinoski  Park NarodowyKampinoski  Park Narodowy, Bocian czarny

kami drzew są: sosna, olcha czarna, dąb oraz 
brzoza. Obszar Kampinoskiego Parku Narodo-
wego ze względu na swą specyficzną mozaikę 
środowisk o skrajnie odmiennych warunkach 
stwarza dogodne warunki do życia wielu 
gatunkom zwierząt m.in. stanowi cenny teren 
lęgowy ptaków i ważne miejsce na trasie ich 
wędrówek. Na terenie Puszczy występuje 
około 16,5 tys. gatunków zwierząt, wśród 
których występuje 220 gatunków chronionych. 
Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, 

będący symbolem Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Liczne są też sarny, dziki, jele-
nie, a także bobry. Wśród leśnych drapieżni-
ków spotykane są kuny, lisy, jenoty oraz rysie, 
które po wielu latach nieobecności powróciły 
w puszczańskie ostępy. W 2000 roku Kampi-
noski Park Narodowy wraz ze strefą ochronną 
został uznany przez UNESCO za Światowy 
Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kam-
pinoska” i w 2004 r. wszedł w skład sieci 
NATURA 2000.

31



Kampinoski Park Narowy

32



WYJĄTKOWA
PUSZCZA
KAMPINOWSKA
Wyjątkowa wartość Kampinoskiego Parku 
Narodowego polega na tym, iż posiada on nie 
tylko walory przyrodnicze, ale jest także praw-
dziwą skarbnicą miejsc pamięci narodowej. Ze 
względu na bliskość Puszczy Kampinoskiej 
oraz bogactwo zabytków powiat warszawski 
zachodni jest również doskonałym miejscem 
relaksu dla zmęczonych wielkomiejskim 
gwarem warszawiaków. 

Służą jej oznakowane szlaki turystyczne o długo-
ści około 360 km oraz ponad 200 kilometrowy 
tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy. Na obrze-
żach parku do dyspozycji turystów przygoto-
wane są parkingi, pola wypoczynkowe i tereny 
biwakowe. Cisza i nieskażona przyroda Parku 
oraz liczne zabytki architektury przyciągają 
zarówno turystów jak i licznych twórców dla 
których pejzaż Puszczy Kampinoskiej jest 
artystyczną inspiracją.

Na terenie Parku Kampinoskiego roz-
wijana jest turystyka krajoznawcza, 
piesza, rowerowa i konna, a zimą rów-
nież narciarska. 
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Muzeum Puszczy Kampinoskiej
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Kampinoski Park Narodowy

Oprócz ochrony przyrody i prac o charakterze 
naukowym Park prowadzi również działalność 
edukacyjną, która jest jednym z ważniejszych 
zadań parków narodowych. Początki edukacji 

w Kampinoskim Parku Narodowym sięgają 
1964 r., kiedy to w budynku dawnej kasjerówki 
byłego Nadleśnictwa Kampinos rozpoczęło 
działalność Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

Park prowadzi również działalność edukacyją -Muzeum Puszczy Kampinoskiej.
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Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy, kościół
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W 1974 r. wytyczono w Parku trzy ścieżki przy-
rodnicze umożliwiające zwiedzającym bezpo-
średnie zapoznanie się z poszczególnymi 
elementami przyrody: ze światem roślinnym, 
zwierzęcym, procesami przyrodniczymi, 
budową geologiczną. Obecnie działalność edu-

kacyjna skupia się przede wszystkim na dwóch 
placówkach: Centrum Edukacji Kampinoskiego 
Parku Narodowego w Izabelinie oraz utworzo-
nym w 1990 r. Ośrodku Dydaktyczno-Muzeal-
nym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Grani-
cy koło Kampinosu.

Kampinoski Park Narodowy, ryś
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SZLAKI TURYSTYCZNE
ścieżki dydaktyczne
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Sanktuarium w Ożarowie
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W powiecie licznie występującą grupą zabyt-
ków są kościoły i obiekty sakralne. Warto zoba-
czyć między innymi neogotycki kościół z elemen-
tami romańskimi z 1257 r. pw. Św. Trójcy w Błoniu 
jak również barokowy kościół pw. Wniebowstą-
pienia NMP w Rokitnie z 1676 roku. Do najcie-
kawszych pod względem architektonicznym 
należą również: neogotycki kościół pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Lesznie z połowy XVII w., baroko-
wy kościół z 1728 roku w Starych Babicach czy 
klasycystyczne kościoły pw. Św. Anny w Zabo-
rowie z 1791 r. i pw. Św. Rocha z 1792 r. w Lipkowie.

ZABYTKI
OBIEKTY SAKRALNE
KOŚCIOŁY

3.41

Kościół w Starych Babicach



Płaac w Lesznie
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Na terenie powiatu można spotkać liczne stare 
dworki, pałace i parki podworskie, które przy-
wołują pamięć szlacheckiej świetności. 

Przez lata pałac niejednokrotnie ulegał różnym 
przeobrażeniom. Przebudowano wnętrza, 
zmieniano elewacje i dobudowano nowe skrzy-
dło. Pałac otoczony jest parkiem, który założo-
ny został w XVIII wieku. Warto zobaczyć także 
położony malowniczo w dużym parku eklek-
tyczny pałac w Zaborowie. Pałac opada tarasa-
mi w kierunku dwóch stawów a w jego archi-
tekturze przeważają formy barokowe i klasycy-
styczne z elementami secesyjnymi. 

Do najpiękniejszych z nich należy 
wzniesiony w pierwszej połowie XVIII 
wieku barokowy pałac w Lesznie. 

3.43

Kościół w Lesznie



Pałac w Zabrówku

Ciekawy jest także pochodzący prawdopodob-
nie z I połowy XIX wieku, zbudowany w stylu 
klasycyzmu i neorenesansu pałac w Zaborów-
ku. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudo-
wywany, posiada trzy obustronne, piętrowe 
ryzality: dwa skrajne zwieńczone trójkątnymi 
szczytami i ryzalit zwieńczony szczytami usko-
kowymi. W Zielonkach można obejrzeć neore-
nesansowy pałac z 1855 r. Jest to budynek 

częściowo parterowy i częściowo piętrowy z trzy-
kondygnacyjną wieżą na planie koła o szpicza-
stym hełmie. Od frontu ryzalit zwieńczony jest 
trójkątnym szczytem i poprzedzony żeliwnym 
gankiem o czterech smukłych kolumienkach. 
W pobliżu zachowały się także pozostałości 
pałacowego parku.

DOSTOJNE
PAŁACE
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Pałac w Zaborowie
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Muzeum Dworu Polskiego w Pliszkowie
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Ciekawym przykładem dawnej architektury 
dworskiej jest dwór w Pilaszkowie gdzie mieści 
się Muzeum Dworu Polskiego oraz największe 
na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych, w którym 
zgromadzono około 40 unikatowych bryczek, 
karet, paradnych sań i wozów strażackich. 
Kolejnym ciekawym zabytkowym obiektem jest 
pochodzący z połowy XIX wieku dworek 
„Poniatówka” w Błoniu. W tej grupie zabytków 
wspomnieć należy także, będące dziś własno-
ścią prywatną i nieudostępnione do zwiedzania, 
klasycystyczny pałac w Passie i klasycystyczny 
Dwór Reicherów z początku XIX wieku w Ożaro-
wie Mazowieckim, w którym 2 października 
1944 r. podpisany został 'Układ o zakończeniu 
działań wojennych w Warszawie" i wygaszenie 
walk Powstania Warszawskiego.

Odrestaurowany w 1957 r. dwór w Lipkowie 
stanowi dziś plebanię sąsiadującego z nim 
kościoła pw. Św. Rocha. We dworze mieści się 
stała wystawa poświęcona historii majątku oraz 
jego słynnemu gościowi Henrykowi Sienkiewi-
czowi. Pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, 
na prośbę swej żony Maryni Szetkiewiczówny, córki 
właściciela Lipkowa, tu właśnie w książce „Ogniem 
i Mieczem” umieścił pojedynek Bohuna z Woło-
dyjowskim. Dlatego też  w Lipkowie kręcone były 
niektóre sceny ekranizacji tej części sienkiewi-
czowskiej trylogii. 

Dwór w Lipkowie
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Ratusz w Błoniu

48



Innym ciekawym obiektem wartym odwie-
dzenia jest zbudowana w stylu zakopiań-
skim, drewniana kaplica w Laskach.

Swoją architekturą wyróżnia się również, zbu-
dowany w latach 1842-1843 klasycystyczny 
ratusz w Błoniu, według projektu architekta 
Henryka Marconiego. Zniszczony w pożarze w 1914 r. 
budynek, był dwukrotnie odbudowywany w latach 
1923 i 1967 r. Ratusz jest dziś siedzibą władz 
miejskich w Błoniu, a swój obecny wygląd 
zawdzięcza gruntownemu odrestaurowaniu 
w latach 1995-96. 

Budynek zbudowany w latach 1922-25 według 
projektu Łukasza Wolskiego, wzniesiony został 
na planie prostokąta, z uskokowym dachem i silnie 
wysuniętych okapach. W części zachodniej 
kaplicy pokrytej dachówką, wyodrębnione 
zostały pawilony mieszkalne.

Kaplica w Laskach
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WYDARZENIA
KULTURALNE
Ważne dla życia mieszkańców są wydarzenia 
kulturalne. W wyniku współpracy lokalnych 
władz z NGO, w Powiecie organizuje się wiele 
imprez kulturalnych i rozrywkowych. Niektóre z nich 
na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, jak 
choćby Letni Festiwal „W krainie Chopina”, który 
ma wieloletnią tradycję i trwa przez całe lato. 
Obszar, który zajmuje powiat warszawski zachod-
ni jest położony między Żelazową Wolą a Warsza-
wą, stąd też nazwany został Krainą Chopina. 
Dlatego powstał pomysł na organizowany 
wspólnie przez samorządy i Towarzystwo 
Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – 
Letni Festiwal „W krainie Chopina”. Od 10 lat 
w trakcie lata odbywają się w kościołach, pała-
cach i placówkach kulturalnych na terenie 
całego powiatu koncerty festiwalowe, na które 
licznie przybywają mieszkańcy i turyści. Ponad-
to, na terenie powiatu odbywają się występy 
lokalnych grup tanecznych, wokalnych, organi-
zowane są warsztaty twórcze, nie tylko dla mło-
dzieży, a także konkursy literackie, wystawy 
malarstwa, fotografii i wiele, wiele innych wspa-
niałych wydarzeń.

LETNI FESTIWAL MUZYCZNY
„W krainie Chopina”

Festiwal muzyczny „W krainie Chopina”
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Ogromną popularnością cieszy się, organizo-
wany we wrześniu każdego roku powiatowy 
„Eko-Piknik” w Kampinosie. Impreza ta przy-
bliża mieszkańcom powiatu problemy eko-rol-
nictwa i agroturystyki, a także propaguje 
zdrowy styl życia w czystym i przyjaznym 

środowisku. Przy tej okazji odbywają się liczne 
wystawy, konkursy i pokazy dla uczestników 
pikniku, nie brakuje także świetnej zabawy 
przy dobrej muzyce znanych i lubianych zespo-
łów muzycznych.

PIKNIKI
I KONCERTY

Koncert zespołu Kombi Koncert zespołu Wilki
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„Eko - Piknik” w Kampinosie

53



Organizacją i realizacją imprez sportowych 
i wypoczynkowych zajmują się w powiecie 
Miejskie i Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
Organizacjami uzupełniającymi, ściśle współ-
pracującymi z władzami powiatu, są liczne 
stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, 
uczniowskie kluby sportowe, działające w środo-
wisku dzieci, młodzieży i dorosłych. Do najpo-
pularniejszych dyscyplin sportowych, upra-
wianych na terenie powiatu należą: piłka nożna, 
halowa piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekko-
atletyka, pływanie, tenis ziemny i stołowy, jak 
również zapasy, rekreacyjne biegi narciarskie, 
jazda na rowerze lub rolkach. Od lat, w obrębie 
wymienionych dyscyplin, rozgrywane są przeróżne 
zawody, rozgrywki, turnieje i rajdy. 

Wyścig kolarski
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Spotkanie Roberta Lewandowskiego z uczniami w Lesznie Biegi narciarskie

Biegi narciarskie

Niektóre imprezy mają wieloletnią tradycję, 
a niektóre, takie jak np. letni „Półmaraton 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janu-
sza Kusocińskiego” – bieg na dystansie 22 km, 
czy 15 km bieg narciarski po Puszczy Kampino-
skiej – są nową inicjatywą, ale już cieszą się 
ogromnym powodzeniem. Mieszkańcy powiatu 
bardzo chętnie korzystają także z nowocze-
snych obiektów sportowych takich jak: pływal-
nie, boiska, korty tenisowe czy hale sportowe.
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atletyka, pływanie, tenis ziemny i stołowy, jak 
również zapasy, rekreacyjne biegi narciarskie, 
jazda na rowerze lub rolkach. Od lat, w obrębie 
wymienionych dyscyplin, rozgrywane są przeróżne 
zawody, rozgrywki, turnieje i rajdy. 

SPORT
TO ZDROWIE

Wyścig rollki

Spotkanie Roberta Lewandowskiego z uczniami w Lesznie
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Niektóre imprezy mają wieloletnią tradycję, 
a niektóre, takie jak np. letni „Półmaraton 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janu-
sza Kusocińskiego” – bieg na dystansie 22 km, 
czy 15 km bieg narciarski po Puszczy Kampino-
skiej – są nową inicjatywą, ale już cieszą się 
ogromnym powodzeniem. Mieszkańcy powiatu 
bardzo chętnie korzystają także z nowocze-
snych obiektów sportowych takich jak: pływal-
nie, boiska, korty tenisowe czy hale sportowe.
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halowa piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekko-
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Niektóre imprezy mają wieloletnią tradycję, 
a niektóre, takie jak np. letni „Półmaraton 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janu-
sza Kusocińskiego” – bieg na dystansie 22 km, 
czy 15 km bieg narciarski po Puszczy Kampino-
skiej – są nową inicjatywą, ale już cieszą się 
ogromnym powodzeniem. Mieszkańcy powiatu 
bardzo chętnie korzystają także z nowocze-
snych obiektów sportowych takich jak: pływal-
nie, boiska, korty tenisowe czy hale sportowe.

PółmaratonPółmaraton
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU I SŁUŻBY 

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO 
ZACHODNIEGO
ul. Poznańska 129/133 
05-850 Ożarów Mazowiecki

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1, Z SIEDZIBĄ 
W WIKTOROWIE
ul. Rybno 2, Wiktorów, 
05-083 Zaborów

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Poznańska 300, 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Grodziska 16, 
05-870 Błonie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OŻAROWIE
MAZOWIECKIM  - BIBLIOTEKA POWIATOWA 
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO 
ZACHOIDNIEGO
ul. Szkolna 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY KLINICZNYM SZPITALU 
DZIECIĘCYM W DZIEKANOWIE LEŚNYM
ul. Marii Konopnickiej 65, 
Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ
ul. Jagodowa 2, Sadowa, 
05-092 Łomianki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH
ul. Północna 18, Bramki, 
05-870 Błonie

ZESPÓŁ PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 
W BŁONIU
ul. Piłsudskiego 10 A, 
05-870 Błonie

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PŁK. JERZEGO 
STRZAŁKOWSKIEGO W LESZNIE
ul. Sochaczewska 4,
 05-084 Leszno

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
NR 1 IM. TONY HALIKA W OŻAROWIE 
MAZOWIECKIM
ul. Poznańska 129/131, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁOMIANKACH
ul. Stanisława Staszica 2, 
05-092 Łomianki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA
WAŃKOWICZA W BŁONIU
ul. Łąki 2, 
5.870 Błonie 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ POWIATOWA STACJA 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU 
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 
ul. Lesznowska 20a, 
05-870 Błonie

SŁUŻBY POWIATOWE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI DLA POWIATU 
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z SIEDZIBĄ 
W STARYCH BABICACH
ul. Warszawska 276, 
05-082 Stare Babice

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ POWIECIE WARSZAWSKIM
ZACHODNIM Z SIEDZIBĄ W BŁONIU
ul. Lesznowska 20a, 
05-870 Błonie

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Poznańska 129/133, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 
BUDOWLANEGO
ul. Poznańska 129/133, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

POWIATOWA STACJA 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Poznańska 129/133, 
05-850 Ożarów Mazowiecki
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