
 

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  PZITB  -  ODDZIAŁ  w  BIAŁYMSTOKU                       
   „II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Green Velo Polski wschodniej”  

 
Termin:  23 września 2017r., (sobota)  
Trasa:     Białystok – Pomigacze,  długość trasy ok. 16,2  km 
Łączny czas przejazdu : ok. 2,50 godz.                                                                                       
 

1. godz.1030-1100     Zbiórka uczestników na MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Green Velo – róg ul. Zwierzynieckiej                           
i ul. Świerkowej.  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 miejscowości Pomigacze  trasą rowerową wzdłuż  ulicy Świerkowej,                                 
ul. Wiosenną do ul. Ciołkowskiego, ul. K. Ciołkowskiego, Wiadukt, Kleosin - ul. Zambrowska, Księżyno -
drogą wojewódzką nr: 678 dalej ul. Mazowiecką, ul. Brukową, ul. Gościnną i dalej  drogą miejscowości 
Pomigacze i do Majątku Howieny.  

3. godz. 1200-1300  Premia Górska na wzniesieniu „Wiadukt”,- postój i odpoczynek na terenie zatoki autobusowej                                    
w miejscowości Kleosin(za wzniesieniem),- wręczenie  Nagrody  Przewodniczącego Koła PZITB  dla 
Najlepszego Górala.             

4. ok.godz. 1400      Zakończenie Rajdu na terenie Majątku Howieny. Przekazanie rowerów celem  przewiezienia  ich do     
Białegostoku  zamówionym transportem. Uroczyste wręczenie  Nagrody Przewodniczącego Koła PZITB  
Liderowi Rajdu i okolicznościowych dyplomów.  Część techniczno-integracyjna w tym: informacja                  
dotycząca rozwoju sieci ścieżek rowerowych  na terenie województwa podlaskiego.  

5. godz. 1430                   Podsumowanie spotkania integracyjno-technicznego, omówienie spraw bieżących,       sprawy  
różne, posiłek  „Pod wiatą”, ognisko, grill (muzyka, kiełbaski, napoje, dania regionalne, beczka 
wzmacniacza …. itp.) 

6. ok. godz. 2000          Zakończenie spotkania, powrót uczestników do Białegostoku (powrót indywidualny w ramach 
własnych możliwości, taxi wieloosobowe ew. powrót rowerem,- w miarę posiadanych sił)    

 
 
UWAGA!      
Program może ulec nieznacznej modyfikacji, w zależności od pogody, ograniczeń czasowych, ilości chętnych itp. Mamy już 
zarezerwowane miejsce w Majątku Howieny pod Wiatą dla ok. 20-25 osób. Można zabrać ze sobą sympatyka PZITB. 
Przewodniczących Kół prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych II Rajdem, sporządzenie listy chętnych                                              
i ich zgłoszenie w terminie do dnia 14.09.2017r. w Biurze Oddziału PZITB. Z przeprowadzonych negocjacji                                            
i podsumowania wszystkich kosztów (transport rowerów, poczęstunek, ognisko, grill, ubezpieczenie OC itp.)  wynika, że na 
każdego z uczestników  przypada składka w wys. 65zł/os,- resztę kosztów pokrywamy z dofinansowania Zarządu 
Oddziału PZITB. Wcześniejsze deklaracje uczestnictwa wskazane !!! – usprawnią organizację imprezy. 
Zachęcamy do wyjazdu i prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń przez poszczególne Koła. Informację o liczbie chętnych                    
i składkę prosimy przekazać na adres: Elżbieta Dolińska, Biuro Oddziału PZITB tel: 85 742 04 81, 881 966 223, e-mail: 
pzitb@bialystok.enot.pl, lub  kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl, tel: 600 823 433. 
 
 

 
 


