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WODOCIĄG I KANALIZACJA 
TO SIĘ NAPRAWDĘ DZIEJE!
Do 2015 r. Gmina Jabłonna (powierzchnia 64,5 km2 ok. 19 000 miesz-

kańców) dysponowała zaledwie 2,5 km sieci wodociągowej i 18,5 km sieci 

kanalizacyjnej. 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej była wyzwaniem, z którym mimo 

dużo większej dostępności środków zewnętrznych, nie poradził sobie 

żaden jabłonowski samorząd. 

Cztery lata temu, prosząc Państwa o głos, obiecałem że za mojej kaden-

cji to się zmieni i słowa dotrzymałem. Już 2015 r. mój zespół stworzył  

koncepcję skanalizowania gminy pod kontem projektu, a w 2017 r. kon-

cepcję zwodociągowania całej gminy Jabłonna. Dzięki takiemu przy-

gotowaniu, w kwietniu 2017 r. zdobyliśmy rekordowe dofinansowanie 

w wysokości ponad 35 mln złotych. Krótko po tym, nasze wspólne 

marzenia stały się rzeczywistością – rozpoczęliśmy budowę tak dłu-

go wyczekiwanego systemu gospodarki wodno-ściekowej. Prace za-

kończą się w ciągu trzech lat. Nie oznacza to jednak końca wdrażania 

programu. Jeżeli będę miał możliwość dokończenia swojej pracy,  

w kolejnych latach wybuduję następne kilometry instalacji.

PAŃSTWO JUŻ WIECIE, ŻE NIE SĄ TO TYLKO OBIETNICE – JA NIE TYLKO WIEM JAK TO ZROBIĆ, 
ALE POTRAFIĘ ZNALEŹĆ NA TEN CEL ŚRODKI I WPROWADZIĆ JE W ŻYCIE!

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Cztery lata temu, dzięki Państwa głosom, zostałem wójtem gminy  

Jabłonna. Dziś pragnę podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzy-

liście i wspólną pracę, dzięki której tak wiele osiągnęliśmy. 

Koniec kadencji to czas podsumowań i rozliczeń ze złożonych obietnic. 

Na kolejnych stronach przedstawię Państwu zadania, które zrealizowałem. 

To, z czego jestem najbardziej dumny to ilość pozyskanych środków 

zewnętrznych, która pozwoliła na realizację wielu ważnych dla gminy za-

dań. Co więcej, niezależne rankingi jasno wskazują, że Jabłonna wspina 

się na pozycję lidera w pozyskiwaniu środków unijnych, a jej sytuacja 

finansowa jest stabilna.

To nie jest mój indywidualny sukces, ale sukces zespołu, który stwo-

rzyłem, ich wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jest to też sukces 

mieszkańców, zarówno tych którzy mi zaufali, jak i tych którzy nie wie-

rzyli we w mnie. Dziś mogą być dumni z osiągnięć swojej gminy oraz 

czerpać z jej rozwoju.

Nie udało się zrobić wszystkiego, co zamierzałem, jednak wierzę, że w ko-

lejnych latach zrealizujemy te, jak i kolejne zadania. Potrzeb nadal jest dużo, 

a pomysłów na rozwój naszej Gminy mi nie brakuje. Wiem też, że równo-

ległe prowadzenie wielu inwestycji wiąże się z licznymi niedogodnościa-

mi dla Państwa. Utrudnienia w ruchu, budowy i remonty to cena, którą   

ponosimy po to, by Gmina Jabłonna w końcu mogła szczycić się mianem 

nowoczesnej. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość.

W kolejnej kadencji chciałbym kontynuować rozpoczęte projekty oraz 

wprowadzić zupełnie nowe, których opis znajdziecie w moim programie 

wyborczym. 

W ciągu ostatnich czterech lat pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy 

zdziałać wiele – w następnych pięciu zróbmy jeszcze więcej!

JAROSŁAW CHODORSKI
WÓJT GMINY JABŁONNA
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ZDROWA WODA  
CZYSTY ZYSK DLA NAS WSZYSTKICH!

W ramach projektu zostanie wybudowane ponad 54 km sieci kanalizacji sani-

tarnej dla 5400 mieszkańców, 36,7 km sieci wodociągowej dla 3800 miesz-

kańców. Do 2019 r. powstanie również nowoczesna Stacja Uzdatniania 

Wody w Chotomowie. Planowany jest także zakup specjalistycznego sa-

mochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Tak kompleksowa realizacja 

sprawia, że mieszkańcy naszej gminy, po wielu latach oczekiwań, otrzyma-

ją nie tylko dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, ale też będą mieć zagwa-

rantowane dostawy czystej i zdrowej wody.

Termomodernizacja to nie tylko nowy wygląd budynków – to przede 

wszystkim ogromna oszczędność energetyczna o średnio 65,26% i eko-

logiczna (redukcja CO2 na poziomie 61,8% ).

Tak duży remont aż 4 budynków był możliwy dzięki środkom pozyska-

nym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet IV Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną, 4.2 Efektywność energetyczna.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WYNIOSŁO 
AŻ 3 438 603 ZŁ CZYLI BLISKO 80%

TERMOMODERNIZACJA 4 BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie

• Przedszkole Gminne w Jabłonnie

• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

• Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach

PRACE OBJĘŁY:

• Ocieplenie budynków (przegród zewnętrznych, ścian zewnętrznych, 

dachów, ocieplenie lub wymianę podłóg, okien i drzwi 

zewnętrznych)

• Podniesienie energooszczędności (wymiana oświetlenia, przebudowa 

systemów grzewczych min. zastosowanie automatyki pogodowej 

i instalacji opartej na Odnawialnych Źródłach Energii)

TERMOMODERNIZACJA 
EFEKT WIDOCZNY GOŁYM OKIEM

ŚCIEŻKI PROSTA DROGA DO EKOLOGII
Głównym celem budowy systemu ścieżek rowerowych jest poprawa 

jakości powietrza na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

zmniejszenie liczby samochodów osobowych na naszych drogach, 

a w efekcie emisji spalin,  zwiększenie bezpieczeństwa i rozwój infrastruk-

tury umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu i uprawianie tury-

styki rowerowej. Nie jest to jedyny projekt budowy sieci ścieżek, na który 

Gmina Jabłonna pozyskała środki. We wrześniu 2018 r. odebraliśmy 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 15,6 mln zł! Dzięki temu w naszej 

gminie powstanie ponad 15 km ścieżek rowerowych!

GMINA JABŁONNA ŁĄCZNIE POZYSKAŁA  
19 791 127,06 ZŁ DOFINANSOWANIA  

NA BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
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ETAP I- W REALIZACJ I

ETAP II

PROJEKT OWANE

SZLAKI  ROWEROWE

OBWODNICA  JAB ONNY (DK 61)

W ciągu 4 lat wybudowaliśmy aż 9 nowych dróg i przebudowaliśmy  

5 istniejących. Pozwoliło to na rozwiązanie istotnych problemów ko-

munikacyjnych takich jak: korki na ul. Chotomowskiej w Jabłonnie, 

brak drożności przejazdu przez ul. Leśną w Jabłonnie, brak możliwości 

wprowadzenia komunikacji zbiorowej w rejonie ul. Marmurowej (dawniej 

Szkolnej) w Jabłonnie. W trakcie realizacji obecnie jest 6 kolejnych inwe-

stycji drogowych.

INWESTYCJE DROGOWE  
REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2018 

• ul. Szkolna przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie  

(od ul. Modlińskiej do ronda S2)

• ul. Szkolna w Jabłonnie (od ul. 1 Maja do ul. Marmurowej) 

– dostosowanie drogi umożliwiające wprowadzenie transportu 

zbiorowego

• sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej 

z ul. Chotomowską w Jabłonnie

• łącznik ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie

• ul. Leśne Echa w Jabłonnie (5KX)

• ul. Przylesie w Jabłonnie 

• ul. Leśna w Chotomowie

• łącznik ul. M. Konopnickiej z ul. Łąkową w Chotomowie

• ul. Dębowa w Bożej Woli 

• budowa chodnika w ul. Partyzantów w Chotomowie  

(od ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej) oraz w ul. Klonowej 

w Bożej Woli (inwestycja ze Starostwem)

• ul. Jaśminowa w Rajszewie

• ulice: Niecała, Obrońców Modlina, Bagienna w Chotomowie 

i Golfowa w Rajszewie 

• skrzyżowanie ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie

• ul. Kolejowa w Chotomowie

DOKUMENTACJA W PRZYGOTOWANIU: 
• ul. Muzyczna w Skierdach

• ul. Dereniowa w Jabłonnie 

• ul. Storczykowa i ul. Mazowiecka  

(na odcinku 200 m) w Rajszewie

BUDOWA DRÓG GMINNYCH

ROWEREM PRZEZ GMINĘ MAPKA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Nowy Dwór Mazowiecki
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Oświetlenie uliczne jest ważne dla wszystkich użytkowników ruchu. 

Bardzo istotne, by wybrany rodzaj lamp był nie tylko dobry, ale i energo-

oszczędny. Dlatego oświetlając gminne drogi i chodniki zdecydowałem 

o zastosowaniu technologii LED. Pozwala ona nie tylko na obniżenie 

kosztów, ale również na lepsze doświetlenie miejsc. 

BUDOWA OŚWIETLENIA 2015-2018

• 34 oświetlonych ulic (9 w trakcie realizacji, łącznie 379 latarni)

• łącznie 41 projektów

OŚWIETLENIE 
WIDOCZNIE LEPIEJ!

EDUKACJA

SPORT I REKREACJA
W ostatnich czterech latach nie tylko skupiliśmy się na poprawie obecnej 

bazy sportowo – rekreacyjnej, ale i na budowie nowych obiektów. Tor ro-

werowy w Skierdach, boisko do siatkówki w Chotomowie, Skwer Sołecki  

w Jabłonnie, dokumentacja na budowę sali sportowej w Chotomowie  

to tylko niektóre z nich. 

W LATACH 2015 – 2018 W NASZEJ GMINIE 
ZAINWESTOWALIŚMY MIĘDZY INNYMI W: 

• wybudowanie toru rowerowego Pumptrack w Skierdach 

• zagospodarowanie Skweru Sołeckiego w Jabłonnie

• doposażenie placu zabaw/miejsca spotkań w Dąbrowie Chotomowskiej

• doposażenie placu zabaw/miejsca spotkań w Suchocinie

• budowa mini boiska do koszykówki w Suchocinie

• przygotowanie miejsca wraz z wyposażeniem na spotkania 

mieszkańców w Trzcianach

• zakup 3 działek na potrzeby rekreacji: w Janówku Drugim, przy dawnym 

Gimnazjum w Chotomowie, za pocztą w Jabłonnie 

• wykonanie siłowni pod chmurką w Janówku Drugim

• doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim

• doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej

• wyposażenie siłowni pod chmurką w Bożej Woli

• zagospodarowanie działki w Chotomowie (przy zbiegu ulic Łąkowej 

i Konopnickiej) na cele sportowo – rekreacyjne wraz z drogą dojazdową 

• remont zaplecza basenu w Jabłonnie: nowe szatnie, wymiana natrysków 

i sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej

W MIJAJĄCEJ KADENCJI 
ZAINWESTOWALIŚMY W OŚWIATĘ  
W CIĄGU CZTERECH LAT WYKONALIŚMY:

• rozbudowę i termomodernizację Gminnego Przedszkola w Jabłonnie

• wymianę hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonnie

• nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie 

• bieżnię do skoków w dal przy hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Jabłonnie

• termomodernizację, remont boiska, wymianę pieca c.o. w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Chotomowie

• termomodernizację Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

• termomodernizację Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Skierdach

Inwestycja w oświatę to nie tylko remonty – to też wspieranie placówek, 

pomoc w rozwoju, podnoszenie komfortu i wyrównywanie szans. Dlatego 

cieszę się, że:

• w roku przedszkolnym 2017/2018, po raz pierwszy w historii gminy, 

nie zabrakło miejsc przedszkolnych (udało się to osiągnąć poprzez 

współpracę z prywatnymi placówkami)

• zakupiliśmy działkę pod cele oświatowe w Jabłonnie

• zakupiliśmy działkę przyległą do Szkoły Podstawowej nr 2 

w Chotomowie

• pozyskaliśmy środki dzięki którym powstały nowoczesne,  

multimedialne sale w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie

• obniżyliśmy ceny obiadów w Szkole Podstawowej w Jabłonnie 

i zrównaliśmy ceny posiłków we wszystkich gminnych placówkach 

oświatowych 

• rozstrzygnęliśmy konkurs na projekt koncepcji Gminnego 

Przedszkola w Chotomowie 

• zakupiliśmy prawa autorskie do projektów CEKS w Chotomowie, 

dzięki temu mogliśmy wykonywać projekt hali sportowej

LATA 2018-2023 

• budowa hali sportowej w Chotomowie 

• budowa Gminnego Przedszkola w Chotomowie

• rozpoczęcie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej w Jabłonnie

• ubieganie się o kolejne środki zewnętrzne przeznaczone 

na podnoszenie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
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Z wielu rozmów z Państwem, a także z przeprowadzanych badań  

ankietowych wynikało, że w naszej gminie konieczne jest uruchomienie 

transportu lokalnego. Dzięki moim staraniom w listopadzie 2017 r. uru-

chomiliśmy dwie nowe linie autobusowe L34 i L41. Do tej pory zaufało 

nam już ponad 80 000 pasażerów! Linie autobusowe mogły być uru-

chomione już w 2015 r. gdyby nie sprzeciw większości radnych. 

Mieszkańcy z terenów zachodnich naszej gminy od wielu lat czekali na au-

tobus, który będzie konkurencyjny cenowo w porównaniu z innymi liniami 

na tym obszarze. Linia L41 połączyła wsie zachodnie z Nowym Dworem 

Mazowieckim a z drugiej z strony z Jabłonną i Legionowem. Z kolei dzięki 

powstaniu linii L34 mieszkańcy Chotomowa i  Dąbrowy Chotomowskiej 

zyskali autobus którym dojeżdżają do Legionowa. 

W tym roku zaproponowałem przystąpienie naszej gminy do Biletu Me-

tropolitalnego – nowej propozycji dla Mieszkańców, dzięki której bilety 

30 i 90 dniowe ZTM są znacznie tańsze. Dzięki tej propozycji bilety dłu-

gookresowe dla mieszkańców gminy Jabłonna kosztują niemalże tyle 

ile płacą za nie pasażerowie w pierwszej strefie biletowej. 

KOMUNIKACJA 
DROGA WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU!

W CIĄGU CZTERECH LAT ZWIĘKSZYLIŚMY 
DWUKROTNIE WYDATKI NA TRANSPORT 

PUBLICZNY W GMINIE. 

• 2 nowe linie lokalne L

• tańsze bilety miesięczne i okresowe

• wprowadzenie trzeciej linii L

• usprawnienie linii w Chotomowie

LATA 2015-2018 LATA 2018-2023

Animacja społeczna i stwarzanie przestrzeni dla działania Organizacji 

Pozarządowych jest kierunkiem, który od dawana obecny jest w no-

woczesnych miastach i gminach. Do 2015 r. w Jabłonnie, obszar ten 

był niezwykle ubogi. Brak inwestowania w budowanie nowoczesnego 

społeczeństwa obywatelskiego jest ogromnym błędem. Jest to nie 

tylko niedocenianie potencjału drzemiącego w społeczności, ale też 

blokowanie jej integracji i poczucia wspólnotowości. Wierzę w naszych 

mieszkańców dlatego postawiłem na współpracę z Państwem! Dzięki 

temu wiele osób skorzystało z ciekawych programów takich jak zajęcia 

akcja lato, zima, Zumba, Nordic Walking czy Pilates. 

W mieszkańcach Gminy Jabłonna jest moc – pokazali to wielokrotnie, 

również wygrywając trzy razy pod rząd na Festiwalu Aktywności Spo-

łecznej i Kulturalnej Sołectw. Jestem z Państwa dumny!

ANIMACJA SPOŁECZNA  
I WSPÓŁPRACA Z NGO

2015 201820172016

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2

12 12 14
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KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

37 MIEJSCE NA 1559 GMIN WIEJSKICH
Według Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego przygotowa-

nego przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3 419 836,13 zł0,00 zł

61 493 212,95 zł

ROZMAWIAM Z MIESZKAŃCAMI 
TO ZAWSZE PRZYNOSI REZULTAT!

WALKA ZE SMOGIEM

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – 61 MLN ZŁ!

Zgodnie z moimi deklaracjami, zależy mi na tym, żeby mieszkańcy współ-

decydowali o przyszłości i wyglądzie miejsca, w którym mieszkają. Właśnie 

dlatego stawiam na konsultacje społeczne! 

W ostatnich czterech latach kilkakrotnie zbieraliśmy Państwa opinie, które 

znalazły odzwierciedlenie w naszych działaniach. Wasze opinie były dla nas 

cennym drogowskazem podczas tworzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego centrum i wjazdu do Jabłonny, przygoto-

wywania programu rewitalizacji oraz strategii rozwoju gminy Jabłonna,  

dostosowywania komunikacji lokalnej do potrzeb, zagospodarowania 

terenu wokół Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, a także 

wyboru gwiazdy Święta Gminy Jabłonna. 

Zbieranie opinii niesie dodatkową wartość – stwarza pole dialogu podczas któ-

rego rozmawiamy o potrzebach i pomysłach. Jednym z nich było stworzenie 

toru rowerowego pumptrack, którego inicjatorką była mieszkanka Skierd. 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie we wspólne decyzje o Gminie Jabłonna!

Na okres 2014 – 2018 przypada największa ilość pozyskanych środków 

zewnętrznych z Unii Europejskiej. Gmina Jabłonna korzystała z niemalże 

wszystkich Programów Operacyjnych UE: Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Funduszu Spójności. 

Z ww. programów gmina Jabłonna pozyskała pond 61 mln zł! Ze środków 

Unii Europejskiej wykonywana jest m in. budowa sieci WOD-KAN, ścieżek  

rowerowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, pod-

noszenie kompetencji uczniów, budowa obiektów sportowych oraz do-

posażanie szkół i wiele innych projektów, z których z pewnością Państwo 

korzystacie na co dzień. Warto zaznaczyć, że na najlepszą finansowo per-

spektywę 2007 – 2013 pod względem projektów inwestycyjnych Gmina 

Jabłonna wykorzystała jedynie 3,4 mln zł a z tzw. perspektywy przejściowej 

2004-2006 Gmina Jabłonna nie pozyskała nawet jednej złotówki.

W 2016 r. po raz pierwszy w historii Gminy Jabłonna, pozyskaliśmy 

środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej na program pn. „Program Ograniczenia Emisji 

Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Od tego czasu, wy-

mieniliśmy ponad 100 pieców! W 2018 r. Gmina Jabłonna, dostrzega-

jąc rosnące potrzeby w zakresie walki ze smogiem, stworzyła własny 

program ograniczenia emisji niskiej na terenie gminy, w ramach którego 

udało się wymienić 50 pieców węglowych na gazowe. Łącznie od 2016 

roku wymieniliśmy ponad 100 pieców! Zaangażowaliśmy się również 

w rozpropagowanie wśród Mieszkańców nowego programu krajowego 

„Czyste Powietrze”. W przedszkolach gminnych wszystkie sale zostały 

wyposażone w oczyszczacze powietrza.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W 2015 r. wdrożyliśmy dofinansowany z Unii Europejskiej projekt Słoneczna 

Jabłonna, w ramach którego wykonano 220 instalacji solarnych w budyn-

kach jednorodzinnych oraz w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłon-

nie. Zastosowanie OZE było również jednym z elementów przeprowadzonej 

w 2018 r. termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej. 



Pracę w samorządzie podjąłem po to, by działać na rzecz mieszkańców. Udowodniłem, że potrafię to robić 
mimo ogromnego oporu. Mam jednak świadomość tego, o ile więcej mogłem zrobić dla gminy, gdyby nie blo-
kowano moich działań. Jestem przekonany, że Państwo też o tym wiedzą. Dlatego wybierając nowych radnych, 
wybierajmy rozważnie. 

Przedstawiam Państwu osoby, które darzę zaufaniem i jestem przekonany, że będą dobrze pracować na rzecz 
gminy Jabłonna.

JANUSZ NIEMYSKI
Okręg numer 1 – Jabłonna

PIOTR MAZURKIEWICZ
Okręg numer 2 – Jabłonna

ADAM PIĄTKOWSKI
Okręg numer 3 – Jabłonna oś. Rajska Jabłoń

TOMASZ WODZYŃSKI
Okręg numer 6 – Jabłonna

RADOMIR CZAUDERNA
Okręg numer 8 – Dąbrowa Chotomowska

KATARZYNA WESOŁOWSKA 
Okręg numer 12 – Chotomów

BOGUMIŁA MAJEWSKA 
Okręg numer 13 – Chotomów

HANNA GRZELAK
Okręg numer 14 – Skierdy, Rajszew

ANDRZEJ LIŚKIEWICZ
Okręg numer 15 – Suchocin, Trzciany,  

Janówek Drugi, Boża Wola, Wólka Górska

sfinansowano z KWW Chodorski Jarosław


