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INTERPELACJA NR 105/2 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
MoŜliwości zorganizowania biegu ulicznego na dystansie 10 km na terenie Tarchomina i 
Nowodworów. 
 

W związku z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji z dnia 06 września 2011 r. 

(pismo znak: UD-II-WSR-PKM-0003-2-4-11) uprzejmie informuję, Ŝe: 

1. Na terenie Białołęki, mieszkańcy – amatorzy biegania, bardzo często biegają na dystansach 10 

km i więcej. 

2. Wymieniony bieg dookoła ZOO organizuje firma na zlecenie dzielnicy Praga – Północ i jest 

to bieg na dystansie … 10 000 m (załącznik), a nie jak napisał p. Naczelnik Stachurski na 

2500 m. 

3. W Warszawie przez dzielnice organizowane są np. biegi: 

a) Bieg Chomiczówki (Bielany) 

b) Bieg Ursynowa (Ursynów) 

4. Na bieg 10 km są chętni – naleŜy jedynie odpowiednio rozpropagować zamiar organizacji 

takiego biegu. W załączeniu lista osób, które zadeklarowały swój akces i są to ludzie, którzy 

według deklaracji: „faktycznie wystartują w zawodach” 

5. Na Tarchominie nawiązałem kontakt z grupą Trucht Tarchomin Team, która chętnie 

podjęłaby się współorganizacji biegu ulicznego przy wsparciu dzielnicy Białołęka. 

 



Ponadto jeśli uzgodnienia dotyczące czasowego zamykania dla ruchu białołęckich ulic na 

potrzeby biegu ulicznego są zbyt skomplikowane, proponuję przeprowadzenie biegu na nieoddanym 

jeszcze do uŜytku moście północnym i fragmencie trasy mostu północnego, w momencie, gdy prace 

na moście będą juŜ zakończone i nie będzie zagroŜenia dla biegaczy, ale sam most i trasa nie będą 

miały jeszcze dopuszczenia do uŜytkowania przez samochody. Taki bieg mógłby być jedną z atrakcji 

uroczystego uruchamiania mostu. 

 

Załączniki   – informacja o biegu dookoła ZOO 

– lista osób chętnych do wzięcia udziału w biegu na 10 km na terenie Białołęki – 

te ok. 60 osób zgłosiło się do mnie w ciągu tygodnia. Zapewne w momencie 

odpowiedniego nagłośnienia terminu biegu, moŜe w nim wziąć udział znacznie 

więcej ludzi, jak np. w ostatnim biegu dookoła ZOO (ponad 1000 chętnych). 
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