Biegu Ursynowa jednak nie będzie? Kłopot z terminem i
wykonawcą
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Będzie kolejny rok przerwy? Urząd ma kłopot z organizacją tegorocznego Biegu Ursynowa.
Wrześniowy termin imprezy gryzie się z innym wydarzeniem. Poza tym nie udało się jeszcze
wyłonić wykonawcy.
Bieg Ursynowa to sztandarowa impreza sportowa naszej dzielnicy. W ostatnich dwóch latach - ze
względu na pandemię - nie udało się jej zorganizować. Zaraz może się okazać, że wydarzenia nie
będzie też i w tym roku.
Kłopoty pojawiły się już na samym początku. Ze względu na wysokie koszty organizacji imprezy w
czerwcu - jak do tej pory - ursynowski ratusz zdecydował się przesunąć wydarzenie na późniejszy
termin. 14. Bieg Ursynowa miał się odbyć 11 września. Data okazała się jednak nietrafiona - tego
samego dnia w naszej dzielnicy odbędzie się 15. Onkobieg, również popularna impreza sportoworekreacyjna.
- Nie chcemy robić konkurencji. To byłoby kompletnie bez sensu. Zwłaszcza że Onkobieg to zacna
idea - mówi Piotr Nietz, naczelnik ursynowskiego Wydziału Sportu i Rekreacji.
Przetarg na organizację biegu został anulowany. To jednak nie data była powodem unieważnienia
postępowania. Zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców. Jeden miał zbyt wysokie żądania
finansowe - chciał ponad 200 tys. przy budżecie 166 tys. zł. Oferta drugiego natomiast…

- Była w zasięgu finansowym, ale wykonawca nie spełniał kryterium dotyczącego doświadczenia w
organizacji takich imprez - zauważa naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji.

"Wszystko na dobrej drodze"
Ratusz się jednak nie poddaje. Kilka dni temu zakończył się kolejny - trzeci już - przetarg. Dzielnica
przesunęła w nim termin biegu na 18 września. Jeden kłopot jest już więc z głowy. Natomiast do
przetargu przystąpiła jedna firma - Fundacja Run Vegan. Zaoferowała organizację biegu za 156,5
tys. złotych.
- Teraz musimy przebadać ofertę, czy spełnia wszystkie kryteria - stwierdza Piotr Nietz.
I tu może pojawić się problem. Run Vegan to ta sama firma, którą urząd odrzucił w poprzednim
przetargu za brak doświadczenia. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć przetargu, to urząd ma będzie miał
czas na kolejne konkursy.
Dobrą informacją dla starszych uczestników biegu są zmiany w kwocie wpisowego. Wcześniej urząd
zakładał, że osoby powyżej 65. roku życia zapłacą 25 zł. W ostatnim przetargu uznano jednak, że
mogą wziąć udział w biegu bezpłatnie. Natomiast biegacze poniżej 65 lat nadal będą musieli zapłacić
55 zł.
Tegoroczna edycja Biegu Ursynowa ma odbyć się - jak zawsze - pod hasłem „Yes, I KEN”. Trasa o
długości 5 km rozpocznie się i zakończy pod urzędem dzielnicy przy al. KEN 61. Do tej pory Bieg
Ursynowa był połączony z Mistrzostwami Polski w biegu ulicznym na 5 km. W tym roku ze względu
na brak środków finansowych urząd zrezygnował z łączenia imprez.
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