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INTERPELACJA NR 269 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, przedkładam 
wniosek w następującej sprawie: 
 
Wykonania boisk: do siatkówki i koszykówki na terenie parku przy ul. Odkrytej.  
 

Z uwagi na wnioski mieszkańców, które do mnie trafiają, wnioskuję o wykonanie dwóch boisk: do 

siatkówki i do koszykówki na terenie parku przy ul. Odkrytej. Na oba boiska jest miejsce (na zdjęciu, 

widok na przyszłe boisko do siatkówki). 

 

 

                    Wojciech Tumasz 







Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 
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Warszawa, 06 stycznia 2014 r.  
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INTERPELACJA NR 269/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wykonania boisk: do siatkówki i połowy boiska do koszykówki na terenie parku przy ul. 
Odkrytej. 
 

 W ślad za interpelacją nr 269 (w BIP nr 587) z dnia 24 września 2012 r. proszę o informację, czy w 

2014 r. możliwe będzie wykonanie boiska do siatkówki z lokalizacją na terenie parku przy ul. Odkrytej? 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Ponadto przy wieży dla jerzyków, obok ogrodzenia skateparku możliwe byłoby wybudowanie 1 połówki boiska 

do koszykówki (wym.: 15 m x 14 m). Oba boiska znakomicie przyczyniłyby się do wzrostu sprawności 

fizycznej młodzieży zamieszkującej dzielnicę i odciążyłyby inne tego typu obiekty na terenie Tarchomina i 

Nowodworów. 

 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 




