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Dotyczy:  możliwości zorganizowania biegu ulicznego na dystansie 10 km na terenie Białołęki. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 We wrześniu 2011 r. nawiązałem kontakt z grupą biegaczy z Białołęki skupio-
nych w Trucht Tarchomin Team, która chętnie podjęłaby się współorganizacji biegu 
ulicznego przy wsparciu dzielnicy Białołęka. Niestety Urząd Dzielnicy Białołęka nie 
dysponuje wystarczającymi środkami, aby wspomóc przedsięwzięcie w wystarczają-
cym zakresie. W związku z powyższym grupa Trucht Tarchomin Team postanowiła 
we własnym zakresie przygotować taki bieg w Białołęce. Jedną z koncepcji trasy 
biegu ulicznego jest idea przeprowadzenia biegu na nieoddanym jeszcze do użytku 
moście północnym i fragmencie trasy mostu północnego, w momencie, gdy prace na 
moście będą już zakończone i nie będzie zagrożenia dla biegaczy, ale sam most i 
trasa nie będą jeszcze oddane do dyspozycji kierowców, choć będą już miały do-
puszczenie do użytkowania – sądzę, że jest możliwe wstrzymanie się po odbiorach 
obiektów z wprowadzeniem ruchu na most o np. jeden dzień w celu zorganizowania 
małej imprezy biegowej uświetniającej otwarcie mostu. 
 W tym miejscu mam prośbę do Pani Prezydent o określenie w miarę precyzyjne 
określenie terminu zakończenia prac przy moście północnym. Dane te są niezbędne 
grupie Trucht Tarchomin Team przy prowadzeniu rozmów z profesjonalnymi firmami 
przygotowującymi tego typu imprezy biegowe. W ciągu najbliższych dni grupa przy-
gotuje business plan i szczegóły projektu biegu, jednak pozostaje bardzo ważna 
kwestia warunkująca przygotowanie imprezy - termin oddania mostu. Do wiadomości 
publicznej nie zostały przekazane żadne szczegóły (poza ogólnym terminem: w tym 
roku). 
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