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     Szanowni Państwo, 
 

     kadencja Rady Miasta Grajewo 2010-2014 dobiegła końca. Przepracowane 4 lata w służbie społeczeństwu dają mi obraz oczekiwań 
 i wymagań ludzi, którzy mnie wybrali. Bycie radnym to misja, wraz ze wszystkimi dobrymi i złymi doświadczeniami podczas wykonywania 
mandatu.  
     Nasza wytrwałość i konsekwencja są odpowiedzialne za sukcesy. W swojej pracy na rzecz Grajewa zawsze kierowałem się dobrem 
wspólnym. Nigdy nie zagłosowałem wbrew własnemu sumieniu i rozsądkowi. 
     Przyjmując mandat stałem się osobą publiczną, która jest poddana surowej ocenie w każdym aspekcie swojej działalności, zarówno 
przez grono współrządzących, jak i przez wyborców. Jestem dumny, że mogłem Państwa reprezentować w lokalnym samorządzie. Poddając 
się Waszej sprawiedliwej ocenie składam sprawozdanie z przebiegu mojej działalności w ciągu minionych 4 lat. 
 
 
 

 

INFORMACJA PUBLICZNA  INFRASTRUKTURA  RADNY BLIŻEJ MIESZKAŃCA 

Nagrywanie sesji rady miasta • Byłem 
autorem uchwały zmieniającej statut 
miasta. Od 3 lat setki grajewian śledzi  
na bieżąco dyskusje i głosowania swoich 
przedstawicieli. 
Biuletyn Informacji Publicznej spełnia 
wymogi ustawy • W skutek mojej 
interwencji w BIP dostępne są podstawowe 
informacje o majątku i finansach Grajewa, 
statut miasta, statuty jednostek miejskich, 
wyniki kontroli, miejskie programy, strategie 
i miejscowe plany zagospodarowania przes-
trzennego. 

 Budowa nawierzchni ul. Sportowej •  Na po-
czątku kadencji skupiłem uwagę burmistrza  
i radnych na znaczeniu ul. Sportowej dla 
mieszkańców osiedla Szkolna i M. Konop-
nickiej. Od 2012 r. realizowane są kolejne 
etapy budowy drogi.  
Lampy na ul. Lawendowej •  Dzięki skutecz-
nej współpracy z mieszkańcami ulicy w 2014 
roku rozwiązaliśmy problem braku 
oświetlenia na Lawendowej. 
Dokumentacja techniczna dla ulic Łąkowej, 
Działkowej, Stefczyka, Konopskiej i Kwia-
towej •  Podjąłem kilka interwencji w tym 
zakresie. W 2013 r. miasto opracowało 
dokumentację, która jest podstawą do 
dalszych działań inwestycyjnych. 
Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Orze-
szkowej • Zaangażowałem się w pomoc 
mieszkańcom nękanym wiosennymi i podesz-
czowymi podtopieniami. W 2013 r. ulica 
zyskała burzówkę i nawierzchnię. 
 

Ponadto na mój wniosek: 
 przedłużono wodociąg w ul. Partyzantów, 
 naprawiono wjazd na ul. Rtm Konopki, 
 udrożniono rowy melioracyjne wzdłuż ul. 
Działkowej, 
 podjęto prace nad przebudową linii 
energetycznej na ul. Wilczewo. 

 Własna strona internetowa • Przez 4 lata 
na bieżąco informowałem o moich dzia-
łaniach. Na własnej witrynie i stronie 
oficjalnej Grajewa udostępniłem numer 
telefonu i adres e-mail do stałej kores-
pondencji i kontaktu z moją osobą.  
Niższe diety • Jestem autorem uchwały 
zmieniającej zasady wyliczania diet 
radnych. Od 1 stycznia 2012 r. wysokość 
diety jest precyzyjnie określona  
w uchwale, a nie jak wcześniej, wyliczana 
na podstawie rosnącej płacy minimalnej. 

BEZPIECZEŃSTWO ESTETYKA 

Rozbiórka budynku przy ul. Bocznej 3  
• Ponad 20 mieszkańców ulicy poparło mój 
wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego o wydanie nakazu rozbiórki 
zagrożonego zawaleniem obiektu. 
Wycinka uschłego drzewa • Na prośbę 
mieszkańców interweniowałem ws. drzewa 
na ul. Konopskiej, które stanowiło zagro-
żenie dla życia przechodniów.  
Znaki STOP i ciągła linia bezwzględnego 
zatrzymania się •  Na skrzyżowaniach ulic 
Bocznej/Sadowej, Bema/Dąbrowskiego, Zie-
lonej/Koszarowej pojawiło się nowe 
oznakowanie i linie poziome. 
Obniżone krawężniki •  Na mój wniosek 
obniżono krawężniki na przejściach dla 
pieszych na ulicach: Piłsudskiego, Konopskiej 
(w 2 miejscach), Kolejowej i Szkolnej. 
Naprawa siedziska w wiacie peronowej  
• Polskie Linie Kolejowe S.A. uwzględniły 
prośbę naprawy ławki na stacji Grajewo. 
Zabezpieczenie okien pustostanu •  Inter-
weniowałem w sprawie wypadających szyb 
w budynku przy ul. Piłsudskiego. 
Lepiej oznakowane przejście na ul. Piłsud-
skiego (k/Poczty Polskiej) •  Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
pozytywnie odniosła się do mojej prośby 
zastosowania na przejściu znaku D-6 na 
fluorescencyjnym tle. 
Przejście dla pieszych przy kościele pw. 
Jana Pawła II •  Od lutego 2013 r. wniosko-
wałem u władz miasta o lokalizację przejścia 
dla pieszych na wysokości nowego kościoła. 
Dwukrotnie wnioskowałem do GDDKiA ws. 
budowy  chodnika na ul. Ełckiej na odcinku 
ulic Leśna – Przekopka. 

 

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci  
•  Skutecznie interweniowałem w sprawie 
zalegających śmieci na ul. Dwornej, Gen. 
Dąbrowskiego, Żeromskiego i Słonecznej. 
Nieczystości przy przejeździe kolejowym 
• Na mój wniosek PKP uprzątnęło 
nieczystości przy przejeździe kolejowym. 
Likwidacja zardzewiałych ścian na  
ul. Szkolnej • Do końca roku PKP 
zlikwiduje stare stalowe ścianki naprze-
ciwko ogrodzenia cmentarnego. 

KADENCJA W LICZBACH 
16 pisemnych interpelacji 
21 pisemnych zapytań 
26 wniosków do burmistrza, PKP i GDDKiA 
37 wiadomości e-mail od mieszkańców 
42 zapytania skierowane podczas sesji 
502 artykuły na www.adamjankowski.com.pl 

 

BUDŻET OBYWATELSKI------------------- 
 

Byłem reprezentantem projektodawców 
uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego dla 
Grajewa 2014 r. 
 

PAMIĄTKOWA TABLICA----------------- 
 

Doprowadziłem do zmiany napisu na tablicy 
pamiątkowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja. 
 

ŻŁOBEK--------------------------------------- 
 

Na mój wniosek władze miasta przystąpiły do 
rządowego konkursu wspierania projektów 
rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3. 

 
 

UCHWAŁY--------------------------------- 
Jestem autorem uchwał w sprawie: 
- nadania nazwy Park Wolności, 
- ustalenia opłaty za korzystanie z przy-
stanków komunikacyjnych, 
-   określenia warunków udzielania bonifi-
kat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaży nieruchomości jako lokalu 
mieszkalnego. 
• Tworzyłem uzasadnienie do projektu 
uchwały ws. zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje w ramach 
pomocy de minimis. 
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