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Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski 

zaprasza na 

Czwarte Motocyklowe Spotkanie Mostowców 

„MOTOmostowcy 2014” 
  Szanowni MOTOmostowcy, 

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy: 

Spotkanie „MOTOmostowcy 2014” odbędzie się w dniach 24-25.05.2014r.  
w Cigacicach, a następnie w hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym k . Poznania. 

 
 

  
 

www.szablewski.pl    

ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe  
(GPS :N 52° 13’ 49", E 16° 45’ 51") 

 

 

 

 

Szczegółowy plan spotkania MOTOmostowcy 2014: 

Data Godzina Plan spotkania 

24.05.2014 

(sobota) 

11.30 Spotkanie w porcie w Cigacicach 

12.00-13.00 Rejs statkiem po Odrze pod mostami 

13.00-13.30 Przejazd do Nowej Soli 

13.45-15.15 Obiad i zwiedzanie mostów w Nowej Soli 

15.15-15.30 Przejazd na most do miejscowości Stany k. m. Lipiny 

15.30-16.15 Zwiedzanie mostu w Stanach 

16.15-17.45 Przejazd do Hotelu (Dymaczewo Nowe) 

18.00 Rozpoczęcie spotkania w Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym 

18.00 – 22.00 
Wieczorne spotkanie przy ognisku, grill (w wigwamie) 
20.00-22.00 – Koncert zespołu The White Mouse Band 

21.00 – 2.00 Dyskoteka w pubie ośrodka (dla wytrwałych ☺) 

25.05.2014 

(niedziela) 

09.00-11.00 Śniadanie 

10.00-12.00 Mecz siatkówki (dla chętnych) 

12.00* Pożegnanie Gości  i szczęśliwy powrót do domów 

*) doba hotelowa kończy się o godzinie 14.00. 

 

Szczegółowy opis przebiegu spotkania:   
   

Spotkanie rozpoczynamy w sobotę 24.05.2014r o godzinie 11.30 w porcie w Cigacicach k. Sulechowa, 

skąd o godzinie 12.00 wypłyniemy w godzinny rejs statkiem Laguna po rz. Odrze pod most na trasie S3.  

 
Cigacice, ul. Portowa (GPS: N 52° 03’ 23", E 15° 61’ 10") 
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Z rejsu wracamy około godziny 13.00 i około godziny 13.15 ruszamy w kierunku Nowej Soli. W Nowej 
Soli zatrzymujemy się przy porcie i idziemy na obiad. Po posiłku będzie około godziny czasu wolnego, a więc 
okazja do zwiedzenia portu Nowa Sól, łukowej kładki dla pieszych, oraz unikatowego mostu zwodzonego z 

przęsłem podnoszonym do góry. Poza w/w atrakcjami kilkaset metrów od mostu zwodzonego znajduje się Park 

Krasnala z największymi krasnalami ogrodowymi na świecie, wpisanymi do księgi rekordów Guinnessa! Można 
także zrobić sobie spacer brzegiem rzeki około 1,5km w górę Odry  i zobaczyć dwudźwigarowy, drogowy most 
kratowy w ciągu drogi nr 315. 

Z Nowej Soli około godziny 15.15 udamy się na oddalony o około 10 km most w ciągu linii kolejowej  
nr 371 Wolsztyn-Żegań w miejscowości Stany. Stalowy most kratownicowy długości około 650 metrów z 
przęsłem nurtowym o długości 100m jest prawdopodobnie jednym z najdłuższych mostów stalowych, 
kolejowych w Europie! Na dojazdach do mostów, w miejscach skrzyżowania wałów przeciwpowodziowych z 
nasypem kolejowym, po obu stronach zlokalizowane były tzw. blokhauzy czyli budynki strażnicze mające na celu 
kontrolę nad przeprawą. Niestety obecnie zachowały się tylko blokhauzy po stronie zachodniej (my będziemy 
po stronie wschodniej). Prawdopodobnie, również w celach obronnych, most nad terenem zalewowym 
wybudowany jest z dość krótkich przęseł, aby ich wysadzenie nie powodowało trudności w odbudowie, ale 
skutecznie uniemożliwiło ruch kolejowy. Przejście na drugą stronę Odry po moście jest bardzo niebezpieczne z 
uwagi na stan techniczny obiektu. 

Zarówno most w Stanach jak i most zwodzony w Nowej Soli wybudowała niemiecka fabryka mostów i 
konstrukcji stalowych Bauchelt. Fabryka w latach 1876 – 1926 wyprodukowała około 500 mostów w tym Most 
Grunwaldzki we Wrocławiu czy most obrotowy w Giżycku. 

Ze Stanów około godziny 16.15 skierujemy się do Dymaczewa Nowego gdzie w świetle ogniska 
zasiądziemy do wieczornej biesiady. Jak przed rokiem, około godziny 20.00 zagra dla nas zespół The White 

Mouse Band, a o godzinie 21.00 rozpocznie się dyskoteka w pubie ośrodka. 

Niedzielę zaczynamy od śniadania, a następnie chętni mogą skorzystać z hotelowej sauny (trzeba 
wcześniej zgłosić to w recepcji), spacerów nad brzegiem jeziora Dymaczewskiego (strefa ciszy) lub aktywności 
fizycznej w meczu siatkówki MOTOmostowcy kontra MOTOmostowcy ☺. 

Około godziny 12.00 oficjalnie kończymy spotkanie. Doba hotelowa wydłużona jest do godziny 14.00, 
więc można spokojnie wypocząć przed podróżą.  

 

Więcej szczegółów dotyczących trasy wycieczki – patrz plik Trasa_przejazdu_2014.pdf 

 

Informacje dotyczące noclegów z piątku na sobotę: 

Serdecznie zachęcamy do przybycia w okolice Nowej Soli już w piątek. Rejon jest bardzo atrakcyjny 

turystycznie, a przy tym posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Bez trudu można tutaj znaleźć zarówno 

hotel, jak i przystępne cenowo gospodarstwa agroturystyczne. Gdyby ktoś chciał już w piątek zakwaterować się 

w Hotelu Szablewski w Dymaczewie to dla uczestników spotkania jest zniżka - pokój jednoosobowy kosztuje 

110zł brutto, pokój dwuosobowy 140zł brutto (rezerwacja i płatność we własnym zakresie). 

 

Zapraszamy również na www.motomostowcy.pl 
 

 

 

Do zobaczenia!!!  

  
Komunikat 2/2014 - Poznań, 30.04.2014r.  

 

Dodatkowe informacje: 

Krzysztof Karpiński 
ZMRP Oddział Wielkopolski 
Politechnika Poznańska  
Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych 
Tel. 61 647 58 36 / +48 600 227 520 
e-mail: krzysztof.karpinski@put.poznan.pl 
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