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Warszawa, 06 lipca 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 

 
Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz – Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00 – 251 Warszawa 
 
 

 
znak: My śliborska/chodnik/01/2014  
 
Dotyczy:  konieczno ści wybudowania chodnika przy ul. My śliborskiej.  
 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

W imieniu mieszkańców ul. Myśliborskiej, Laurowej i okolic, proszę o informację w jakiej per-

spektywie czasowej mieszkańcy mogą spodziewać się wybudowana chodnika wzdłuż ul. Myśliborskiej 

na odc. ul. Dorodna – ok. 50 m przed ul. Piechocką? Czy ten chodnik jest w planach (jakie lata)? Jakie 

byłyby koszty? 

  Jeśli chodnika się nie planuje, proszę o przyznanie dla ZDM środków, które byłyby niezbędne 

do zbudowania tego fragmentu chodnika w 2-3 letniej perspektywie, 

 

Na zdjęciach widoczna jest ul. Myśliborska (odc. bez chodnika) 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

 



 

wyjazd z parkingu między ul. Piechocką, a ul. Laurową – widok w stronę ul. Piechockiej. 

 

 

wyjazd z parkingu między ul. Piechocką, a ul. Laurową – widok w stronę ul. Laurowej. 



 

wyjazd z ul. Laurowej – widok w stronę ul. Dorodnej. 

 

 

widok na skrzyżowanie z ul. Dorodną. 





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 15 sierpnia 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 

 
Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz – Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00 – 251 Warszawa 
 
 

 
znak: My śliborska/chodnik/02/2014  
 
Dotyczy:  konieczno ści wybudowania chodnika przy ul. My śliborskiej.  
 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

Na początku lipca skierowałem do Pani wniosek o treści: 

 

„W imieniu mieszkańców ul. Myśliborskiej, Laurowej i okolic, proszę o informację w jakiej perspektywie czasowej 

mieszkańcy mogą spodziewać się wybudowana chodnika wzdłuż ul. Myśliborskiej na odc. ul. Dorodna – ok. 50 m przed ul. Pie-

chocką? Czy ten chodnik jest w planach (jakie lata)? Jakie byłyby koszty? 

  Jeśli chodnika się nie planuje, proszę o przyznanie dla ZDM środków, które byłyby niezbędne do zbudowania tego 

fragmentu chodnika w 2-3 letniej perspektywie,” 

 

wraz ze zdjęciami. Do dziś nie mam informacji jakie działania zostały podjęte w tej sprawie. Proszę o 

odpowiedź ! 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

 

 




