
 
 

                        

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
ODDZIAŁ  W  BIAŁYMSTOKU 

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,  15-950 Białystok, 
tel./fax:  +48 85 742 04 81 

 e-mail : pzitb@białystok.enot.pl,  www. pzitb.bialystok.pl 

 

 
Program  spotkania  techniczno - integracyjnego  
Członków Oddziału  PZITB w   Białymstoku PZITB   

 „Spływ kajakowy rzeką Supraśl” 
 

      
Termin:  15 Lipca 2017r. (sobota)      
Organizator:  KOŁO TERENOWE  PZITB  BIAŁYSTOK  
 

� godz. 900     Wyjazd uczestników autokarem z Białegostoku – zbiórka pod pomnikiem na Placu Uniwersyteckim 
 
� godz. 940   Przyjazd do Supraśla (plaża);  wypożyczenie kajaków, omówienie  trasy spływu, podział na 2-osobowe  załogi. 

 
� godz. 1000 Spływ rzeką Supraśl na odcinku Supraśl – Jurowce (Park Jurajski) z „przenioską” w Wasilkowie.   Długość trasy 

ok. 20km, zakładany czas przepływu ok. 5,5-6 godz. z przerwą rekreacyjną i na odpoczynek. W przerwie organizator 
przewidział konkursy z nagrodami !!!  

 
� godz. 1530  Oddanie kajaków, przejście do Folwarku NADAWKI - biesiada Pod Wiatą. 

Część techniczno-integracyjna w tym: Informacja nt: Planów rozwoju sieci drogowej  na terenie właściwości 
GDDKiA   - Oddziału w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni betonowych – 
referują kol. kol. K. Falkowski, K. Gleba-Zawadzki  

 
� od  godz. 1630   Podsumowanie spotkania integracyjno - technicznego, sprawy    różne, „Biesiada pod Wiatą”: 

posiłek  przy  ognisku, dania regionalne (muzyka, kiełbaski, napoje). 
 

� ok. godz. 2100  Zakończenie spotkania, powrót uczestników do Białegostoku (MPK, lub  indywidualnie,                               
w ramach własnych możliwości).     

 
UWAGA  !!! 
Program może ulec nieznacznej modyfikacji, w zależności od pogody, ograniczeń czasowych, ilości chętnych itp.. Mamy już 
zarezerwowane wstępnie kajaki i miejsce w Folwarku NADAWKI pod Wiatą dla ok. 30 osób. Koszt uczestnictwa w  spływie wynosi                     
75  zł/os.  i obejmuje m. in.: dojazd autokarem, wypożyczenie i transport kajaków, poczęstunek, ognisko, grill, ubezpieczenie OC itp. 
 
Zachęcamy do wyjazdu , zapowiada się dobra pogoda i jak zawsze przyjemne spotkanie.  
 
Wcześniejsze deklaracje uczestnictwa wskazane !!! – usprawnią organizację imprezy.    Zachęcamy do wyjazdu i prosimy                       
o dotrzymanie terminu zgłoszeń przez poszczególne Koła.  
 
Informację o liczbie chętnych na spływ i składkę prosimy przekazać osobiście w Biurze Oddziału PZITB, ewentualnie telefonicznie 
pod numerami: 85 742 04 81, 881 966 223 (Elżbieta Dolińska); 600 823 433 (Krzysztof Gleba – Zawadzki) oraz drogą poczty 
elektronicznej na adres: pzitb101@gmail lub  kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl 
 


