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Jacek Kaznowski 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
m. st. Warszawy 

 
 
 
 
 
 

 W związku z licznymi skargami zgłaszanymi zarówno przez mieszkańców Marek, jak i 

dzielnicy Białołęka zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o rozważenie budowy brakującego 

fragmentu chodnika na ulicy Lewandów oraz zainstalowania latarni w roku bieżącym, bądź 

zabezpieczenia środków na ten cel w przyszłym roku budżetowym. 

 Chodnik na ulicy Lewandów był remontowany w 2010 roku, jednak prace obejmowały 

obszar od ulicy Głębockiej do ulicy Oknickiej. Pominięto fragment od ulicy Oknickiej do granic z 

miastem Marki, gdzie chodnik nigdy nie został wybudowany. Poruszanie się pieszych po 

wspomnianym fragmencie ulicy Lewandów, gdzie nie ma chodnika, szczególnie po zmroku 

powoduje zagrożenie dla ich życia i zdrowia.  

Omawiany odcinek ulicy znajduje się na zakręcie, gdzie bardzo często tworzy się mgła, 

ponieważ zarówno po jednej, jak i drugiej stronie ulicy znajdują się nieruchomości 

niezabudowane. Zagrożenie w tym miejscu powoduje również brak latarni, która znajduje się 

dopiero w granicach administracyjnych Marek, podobnie jak chodnik wykonany z kostki brukowej, 

który po stronie mareckiej urywa się na granicy z Białołęką. 
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Piesi poruszający się po wspomnianym fragmencie ulicy Lewandów to nie tylko mieszkańcy 

Marek korzystający z przystanku autobusowego zlokalizowanego nieopodal, ale przede wszystkim 

mieszkańcy Białołęki korzystający z punktów usługowych znajdujących się w Markach na ulicy 

Kościuszki, m.in. sklepu spożywczego, salonu SPA, przedszkola niepublicznego, banku/bankomatu, 

kancelarii notarialnej. 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

 
 
 

Paweł Pniewski 
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Do wiadomości: 

1) Rada Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy 
2) Rada Miasta Marki 

 


