Zgromadzenia publiczne 2021r
L.p

Miejsce organizowanego
zgromadzenia
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Początek rajdu: Parking Szkoły
Podstawowej w Wojanowie
następnie do skrętu do Jagatowa
ścieżką rowerową, dalej do początku
ul.Żurawiej nawierzchnią asfaltową,
bez pobocza. Ulica Żurawia do
wjazdu z DW nr 222 droga wyłożona
płytami betonowymi tzw.jumby
następnie szutrowa. Odcinek do
Rekcina ścieżką rowerową. Od
Rekcina droga bez pobocza. Na
odcinku do 9-tego km w stronę
Wojanowa punktowy remont
nawierzchni (wycięcia w
asfalcie).Teren pagórkowaty na
odcinku Wojanowo-Świńcz-Jagatowo
liczne podjazdy. Od wjazdu na
ścieżkę rowerową wzdłuż DW 222 aż
do Wojanowa stopniowe opadanie.
Ostatnie 1,5 km zjazd.

Data
i godzina
4 września
2021r
godz
11.00-15.00

Koniec trasy: Park Wojanowo

2

Początek rajdu: Parking przy Szkole
Podstawowej w Wiślinie.
Od Wiśliny do Przejazdowa -ścieżką
rowerową. Od ronda do Koszwał
drogą asfaltową z szerokim
poboczem .Na odcinku Bystra
zwężenie pobocza. Zwężenie
pobocza występuje również przed
Koszwałami. Od Koszwał do końca
ulicy Topolowej drogą bez
pobocza,ruch samochodów znikomy.
Na odcinku od końca ulicy Topolowej
do Miłocina (2 km) płyty betonowe
tzw. jumby. Od Miłocina do Wocław
(2,6 km )drogą asfaltową bez
pobocza(mały ruch samochodów).Od
skrzyżowania z ul. Władysława
Łokietka w Wocławach do mostu nad
Motławą (ok.3 km) płyty betonowe
tzw. jumby. Od mostu do Lędowa

18 września
2021r
godz.
11.00 15.00

Uwagi

ścieżką rowerową.
Koniec trasy:Swietlica wiejska w
Lędowie
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Początek rajdu: Parking Urzędu
Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek
1, Juszkowo.
Następnie w prawo ul. Raduńską
(droga asfaltowa). Na skrzyżowaniu
w Juszkowie skręcamy w lewo w ul.
Kasztanową (droga szutrowa, ścieżka
rowerowa).Dojeżdżamy do Faktorii
Pruszcz Gdański i kierujemy się w
stronę ul. Zastawnej (kostka
brukowa). Skręcamy w prawo ul.
Zastawną przez rondo dalej prosto aż
do skrzyżowania na Będzieszyn
(droga asfaltowa).Skręcamy w prawo
na Będzieszyn(droga asfaltowa).
Będzieszyn za wiaduktem jedziemy
prosto kierując się w stronę Parku
Podworskiego w Będzieszynie. Z
Parku kierujemy sie w stronę Parku
Podworskiego w Wojanowie. W
Parku w Wojanowie kierujemy się w
stronę Rekcina (droga asfaltowa).W
Rekcinie na ul. Spacerowej
skręcamy w lewo w kierunku parku
rekreacyjnego (przerwa).
Wyjeżdżając z parku skręcamy w
lewo ul. Spacerową w Kierunku DW
nr 222.
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo
w ścieżką rowerową w kierunku
Arciszewa wzdłuż DW nr 222
( ścieżka rowerowa).W Arciszewie
dalej prosto w kierunku Straszyna
(ścieżka rowerowa).Na rondzie w
Straszynie dalej prosto ul.
Starogardzką aż do ul. Plażowej
(ścieżka rowerowa).Skręcamy w
prawo w ul. Plażową i dalej w
ul .Sportową w kierunku Juszkowa
(droga z kostki).Juszkowo z ul.
Sportowej skręcamy w lewo na
Przystań Kajakową.

19 września
2021r
godz.
11.00-15.00

Koniec trasy:Centrum Rekreacji w
Juszkowie.
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Rozpoczęcie godzina 10:00 Straszyn ul.
Dworcowa 13
Trasa:
Straszyn ul. Spacerowa 13, ulicą Spacerową
wzdłuż rzeki Raduni do elektrowni wodnej
Straszyn, ul. Młyńska, ul. Żurawia Bąkowo,
ul. Otomińska - do Otomina. Powrót: ul.
Otomińska, ul. Żurawia Bąkowo, ul.
Spacerowa Straszyn.
zakończenie godzina 13:00 Straszyn ul.
Dworcowa 13

17
października
2021r.
godz.
10.00-13.00

