
 

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   

„IV Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” 
      
Termin:                               5 października 2019 r. (sobota)      
Organizator:                      KOŁO TERENOWE  PZITB  BIAŁYSTOK  
Trasa :                                Białystok – Supraśl – Trakt Napoleoński – Sowlany, ul. Ułańska 8,  dł. ok. 31,8  km 
Łączny czas przejazdu :   ok. 3- 3,5 godz.                                                                                       

1. godz.1030 -1100   

Zbiórka uczestników na placu przed Kościołem Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2 (przed pomnikiem). 
Rowery, kaski itp. wyposażenie każdy z uczestników zabezpiecza we własnym zakresie.  
Organizatorzy zapewniają kamizelki ochronne, apteczkę I-pomocy, ubezpieczenie.  
Omówienie trasy Rajdu.                     
 
2. godz. 1100    
Wyjazd zorganizowaną  grupą  do Supraśla  trasą rowerową wzdłuż  ulic: Piastowskiej, Kazimierza Wielkiego, 
Raginisa  i dalej  nową ścieżką rowerową do Supraśla. 
 
3. godz. 1215-1245   

Postój i odpoczynek na terenie bulwarów supraskich oraz oglądanie przebudowanego mostu na rzece 
Supraśl. 
Wyjazd w dalszą trasę Traktem Napoleońskim,  w trakcie której przewidziana jest tradycyjna „górska premia”.  
 
4. ok. godz. 1430  

Zakończenie Rajdu w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Sowlany” (ul. Ułańska 8). 
Uroczyste wręczenie  Nagrody Przewodniczącego Koła Terenowego PZITB Liderowi Rajdu i Najlepszemu 
Góralowi.  
Przekazanie rowerów celem  przewiezienia  ich do Białegostoku zamówionym  transportem.   
Część techniczno-integracyjna, w tym prezentacja techniczna.                  
 
5. od godz.1500  
Podsumowanie spotkania integracyjno-technicznego. 
Sprawy różne, biesiada w sali „Stara Chatka”,  dania regionalne, posiłek, muzyka, napoje...                                                        
Gry i konkursy plenerowe z nagrodami !!!    
 
6. ok. godz. 2000 - 2030    

Zakończenie spotkania, powrót uczestników do Białegostoku.  
Powrót indywidualny: możliwość powrotu do Białegostoku autobusem MPK nr 13 - zakup biletów 
indywidualnie - strefa I+II lub rowerem.     
 
UWAGA !! 
Na Rajd można zabrać ze sobą sympatyka PZITB. Mamy zarezerwowane miejsce w „Stajni Sowlany”                          
i uzgodniony transport rowerów. Z prowadzonych negocjacji i oszacowania kosztów (transport rowerów, 
poczęstunek, dania regionalne, biesiada, ubezpieczenie OC itp.)  wynika, że na każdego z uczestników  
przypada składka w wysokości zaledwie 65zł/os. Zachęcamy do uczestnictwa, zapowiada się dobra pogoda                    
i jak zawsze przyjemne spotkanie, już IV-te z kolei.  



Przewodniczących Kół prosimy o poinformowanie swoich członków i przekazanie listy chętnych z wpłatą 
składki uczestnika do biura 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 
adresy: pzitb@bialystok.enot.pllub, kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl.  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 
września 2019 r. Prosimy o dotrzymanie terminu !!  
Wcześniejsze deklaracje uczestnictwa wskazane !!! – usprawnią organizację spotkania. 
 
 
Mapka Rajdu 
 
 

               


