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INTERPELACJA NR 170/1 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Pilnego remontu stolarki drzwiowej i okiennej w bibliotece przy ul. Ambaras. 
 

W związku z odpowiedzią Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka – p. Elżbiety 

Majchrzak z dnia 24 lutego 2012 r. na interpelację nr 370, w której potwierdzony został fakt złego 

stanu technicznego obecnego budynku biblioteki przy ul. Ambaras 12, co skutkuje m.in. brakiem 

możliwości wymiany stolarki okiennej w tym budynku, wnioskuję o: 

 

1. Rozważenie przeniesienia biblioteki zlokalizowanej przy ul. Ambaras 12 na teren szkoły 

podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów. 

 

Lokalizacja biblioteki publicznej na terenie szkoły podstawowej w sytuacji, w której budynek 

biblioteczny przy ul. Ambaras 12 jest w opłakanym stanie, powinna być optymalnym rozwiązaniem. 

W tym celu należałoby zaplanować w budżecie dzielnicy Białołęka dodatkowe środki na budowę 

dodatkowego budynku na terenie szkoły, np. w południowo-zachodnim narożniku terenu 

zajmowanego przez szkołę (działka nr 4/2 z obrębu 4-05-04). W ten sposób biblioteka publiczna w tej 

części Białołęki mogłaby rozwinąć swoją działalność. 

 



2. Zamiennie należałoby rozważyć przeniesienie biblioteki do budynku przy ul. Bohaterów 

znajdującym się na działce nr 4/1 z obrębu 4-05-04. 

 

Lokalizacja biblioteki w drugim z wymienionych miejsc na pewno uwarunkowana jest przeniesieniem 

obecnych mieszkańców budynku do np. nowobudowanego budynku komunalnego przy ul. 

Marywilskiej lub do innego zasobu mieszkaniowego dzielnicy Białołęka i być może remontem 

obecnego budynku. Nie mniej jednak to rozwiązanie może być zrealizowane szybciej i mniejszym 

nakładem środków, aczkolwiek nie zapewnia ono tak dobrych perspektyw rozwoju biblioteki, jak w 

przypadku zbudowania dodatkowego obiektu na potrzeby biblioteki.  
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