
Komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wyjazdu, a nawet jego odwołania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych lub innych czynników niezależnych od Organizatora. 
 
 

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski 

 zaprasza na  

Ósme Motocyklowe Spotkanie Mostowców 

„MOTOmostowcy 2018”  
   

Szczegóły planowanej trasy poniżej: 

Start:   Stopka gm. Koronowo – Skansen-Rożen Stopka   (GPS : 53.287824, 17.931977) 

Cel:   Wąsosz gm. Szubin  – Ośrodek Wypoczynkowy Albatros  (GPS: 52.948638, 17.751899) 

Przez:   Kronowo – Most kolei wąskotorowej    (GPS : 53.299517, 17.946231) 

Sokole Kuźnica – Prom przez Zalew Koronowski   (GPS : 53.402338, 17.957508) 

  Buszkowo – Most kolejowy     (GPS : 53.358112, 17.864630)    

 

Dystans – około 140 km 

Czas jazdy ze zwiedzaniem: około 5,5 godziny 

Prędkość przelotowa – zgodnie z przepisami ruchu drogowego (około 90 km/h) 

Trudność:  Ogólnie średnio trudna (trasa z odcinkami łatwymi, średnimi, ale także trudnymi - drogi gminne gruntowe). 

 

TRASA:  

[A] Stopka (Rożen Stopka) >>> DK 25 kier. Bydgoszcz >>> DW 244 kier. Bożenkowo >>> Koronowo >>> Parking przy 

ogródkach działkowych i oczyszczalni ścieków   

[B] Koronowo (most kolei wąskotorowej) >>> Koronowo >>> DK 56 kier. Włóki >>> Tuszyny >>> kier. Łowin >>> Serock 

>>>> Glinki >>> Sokole-Kuźnica (przeprawa promowa) 

[C] Sokole-Kuźnica (prom przez Zalew Koronowski) >>> Koronowo >>> DK 25 kier. Koszalin >>> Buszkowo (most 

kolejowy) 

[D] Buszkowo (most kolejowy) >>> DK 25 kier. Koszalin >>> 200 m w lewo >>> Łąsko Wielkie >>> Krąpiewo >>> 

Trzemiętowo >>> Samsieczno >>> Ślesin >>> Potulice >>> Tur >>> Samoklęski Małe >>> Szubin >>>  

[E] Wąsosz (Ośrodek Wypoczynkowy Albatros) 

 
Cześć 2 (od przeprawy promowej do Wąsosza)   Cześć 1 (od Stopka do przeprawy promowej) 
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Dodatkowe informacje: 
Krzysztof Karpiński,  

ZMRP Oddział Wielkopolski 
Tel. +48 600 227 520,  

e-mail: motomostowcy@gmail.com 

Linki do mapy: 
Cześć 1 (od Stopka do przeprawy promowej):  
https://www.google.pl/maps/dir/Ro%C5%BCen-Skansen,+Stopka+19,+86-

010+Koronowo/Most+kolejki+w%C4%85skotorowej+%2F+k%C5%82adka+pieszo+-

+rowerowa,+Ma%C5%82a+Droga+44,+86-

008+Koronowo/53.4023518,17.9578757/@53.3036535,17.9529888,11z/data=!4m25!4m24!1m10!1m1!1s0x470305a5334603

35:0x3fd93bada33e64f0!2m2!1d17.9320425!2d53.2878848!3m4!1m2!1d17.9514184!2d53.2191283!3s0x47030fcf754d6fdd:0

x6d746be2754bf4f6!1m10!1m1!1s0x470304522c9409d9:0xc2dbbb9073eee203!2m2!1d17.9461157!2d53.2993698!3m4!1m2

!1d18.0003152!2d53.4029582!3s0x4703026c5113cd4f:0xf73ba2a55949f6ba!1m0!3e0?hl=pl 

Cześć 2 (od przeprawy promowej do Wąsosza):  
https://www.google.pl/maps/dir/53.4014042,17.9512856/53.3580538,17.8645983/Punkt+widokowy+w+%C5%9Alesinie/

Hotel+Albatros,+Nadbrze%C5%BCna,+89-

200+W%C4%85sosz/@53.0893731,17.4820135,9.75z/data=!4m16!4m15!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0x369a97495f35cd2

e!2m2!1d17.7043215!2d53.1452669!1m5!1m1!1s0x4703704051cf475f:0x69736ed1abfaa117!2m2!1d17.753715!2d52.94

8266!3e0?hl=pl 

Opis trasy: 

Drogi, którymi będziemy jechali to głównie drogi lokalne lub krajowe (DK25, DK56, DK5). Drogi lokalne mające 

często status dróg gminnych są zwykle widokowe lecz wąskie, z dużą ilością zakrętów a także zanieczyszczeń na 

nawierzchni. Na trasie występują kilkukilometrowe odcinki dróg gruntowych. Drogi te są publicznym i tym samym 

ogólnie dostępnymi dla ruchu kołowego. W związku z powyższym doświadczonym kierowcom, bez względu na posiadany 

motocykl, nie powinny stwarzać większego problemu. Nawierzchnie są utwardzone zwykle kamieniem wapiennym,  

a sporadycznie występuje cienka warstwa luźnego piasku. Na stan dróg decydujący wpływ mają warunki pogodowe, dlatego 

w przypadku opadów lub przesuszeń mniej doświadczonym motocyklistom, głównie na maszynach typu „sport”, przejazd 

może sprawiać trudność. Na trasie (zwłaszcza na drogach gruntowych) proszę poruszać się w prędkością dostosowaną 

do swoich umiejętności. Za odcinkami gruntowymi będziemy chwilę czekali, aby wszyscy dołączyli. Wspomniane wyżej 

odcinki gruntowe można ominąć dłuższymi drogami asfaltowymi. Ponadto na trasie mogą wystąpić krótkie odcinki dróg 

brukowanych oraz niebezpieczne skrzyżowania z ruchliwymi drogami krajowymi (przede wszystkim DK nr 10). Proszę o 

zachowanie szczególnej ostrożności! 

Nie przewidujemy postoju na tankowanie. W związku z powyższym przed wyjazdem proszę o zatankowanie motocykli. 

Około 200m od Skansenu w Stopce znajduje się stacja benzynowa Orlen. Gdyby ktoś musiał tankować na trasie, to po 

wyjeździe  z mostu kolei wąskotorowej na „wylocie” z Kronowa (DK 56) po lewej stronie jest również stacja Orlen. Poza tym 

będziemy mijali kilka niewielkich, lokalnych stacji benzynowych. W przypadku konieczności zatankowania na trasie, 

uczestnik dając pozostałym uprzednio sygnał, w bezpieczny sposób odłącza się od pozostałych i dojeżdża sam do kolejnego 

pkt. wycieczki. 

Harmonogram wyjazdu: 

GODZINA PLAN 

11.00 Wyjazd z Skansenu w Stopce 
11.00-11.30 Czas na dojazd do Koronowa  
11.30-12.30 Most kolei wąskotorowej w Koronowie 
12.30-13.00 Czas na dojazd do przeprawy promowej w Sokole-Kuźnica 
13.00-14.15 Przeprawa promowa (proszę zachować cierpliwość) 
14.15-14.30 Czas na dojazd do mostu w Buszkowie 

14.30-15.15 Most w Buszkowie 

15.15-16.30 Czas na dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu 

16.30 Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu 

 

Uwagi dotyczące wyjazdu: 

Trasa jest widokowa, ale z odcinkami gruntowymi i niewielką przeprawą promową w związku z powyższym należy uzbroić się 

w cierpliwość i  nastawić na „łykanie kurzu”. Przed wyjazdem, w Skansenie Stopka będzie podane nieodpłatne ciepły posiłek. 

Po drodze nie planujemy postoju na obiad, w związku z powyższym proszę zaopatrzyć się w przekąski i napoje.  

Podczas wyjazdu proszę o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie się do poleceń organizatorów. 

W szczególności proszę o zachowanie ostrożności oraz utrzymywanie szyku, nie wyprzedzanie i nie zmienianie miejsca w 

przypadku jazdy w grupie. Szyk narzuca zawsze prowadzący, a jako ostatni jedzie zamykający grupę. 

W przypadku jazdy w grupie obowiązują ogólnie przyjęte zasady.  Więcej można przeczytać np. na: http://www.moto-

tour.pl/?lang=pl&menu=4 i https://www.youtube.com/watch?v=JrRnluHj538 
 

Osoby jadące samochodami poruszają się w bezpiecznej odległości za motocyklistami. 
 

Nie czekamy na spóźnialskich .  
 

W przypadku bardzo złej pogody wyjazd może zostać zmieniony lub nawet  

odwołany, o czym ewentualnie będziemy informowali. 
 

Trasa 2018 – Poznań, 30.04.2018r. 


