
Komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.  
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy, a nawet jej odwołania w przypadku zaistnienia 
przeszkód niezależnych od Organizatora.  
 
 

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski 

zaprasza na 

Jubileuszowe  

Piąte Motocyklowe Spotkanie Mostowców 

„MOTOmostowcy 2015” 
  Szanowni MOTOmostowcy, 

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy: 

Spotkanie „MOTOmostowcy 2015” odbędzie się w dniach 15-17.05.2015r.  
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 2015: 

Data Godzina Plan spotkania 

15.05.2015 

(piątek) 
18.00-20.00 Zakwaterowanie uczestników 

20.00-22.00 Ognisko 

16.05.2015 

(sobota) 

8.00-10.00 Śniadanie 

10.30 Wyjazd na wycieczkę 

11.30-12.15 Zwiedzanie kładki dla pieszych we Wronkach 

12.45-13.30 Obiad w restauracji Biovilla w Stobnicku (na trasie wycieczki) 

13.45-15.15 Zwiedzanie Osady Wilków w Stobnicy 

15.30-16.00 Zwiedzanie mostu kolejowego w Stobnicy 

17.00 Powrót do Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym 

18.00 – 22.00 
Wieczorne spotkanie przy ognisku, grill 
19.00-20.00 - Obchody Piątych Urodzin Spotkania MOTOmostowcy 

20.00-22.00 – Koncert zespołu Ray 

22.00 – 2.00 Dyskoteka w pubie ośrodka (dla wytrwałych ☺) 

17.05.2015 

(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 piątek 15.05.2015r o godzinie 18.00 w hotelu Szablewski w Dymaczewie 

Nowym (szczegóły dojazdu poniżej). O godzinie 20.00 spotykamy się przy ognisku. Wieczór spędzamy na 

integracji, ale z rozsądkiem, ponieważ w sobotę, po śniadaniu, już o godzinie 10.30 ruszamy na wycieczkę po 

mostach na rzece Warcie. W pierwszej kolejności jedziemy do miejscowości Wronki gdzie obejrzymy łukową 

kładkę dla pieszych, wybudowaną w 2014 roku na miejscu starego drewnianego mostu (o kładce opowie 

reprezentant miasta Wronki). Następnie jedziemy do Stobnicy. Kilka kilometrów przed miejscowością docelową 

(w Stobnicku) zatrzymujemy się na obiad w restauracji Biovilla. Po posiłku jedziemy zwiedzać Osadę Wilków 

gdzie każdy może odkryć prawdziwą naturę tych zwierząt! Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym wilki 

hodowane są w warunkach zbliżonych do naturalnych. Po około 1,5 godz. zwiedzaniu udamy się na położony 

nieopodal most kolejowy z początków XX wieku, zlokalizowany na 188,4 kilometrze rzeki Warty oraz na 16,650 

kilometrze linii kolejowej Oborniki – Wronki. Most o bardzo ciekawej historii (dwukrotnie wysadzany w 1939 i 

1945 roku)  a dodatkowo o interesujących rozwiązaniach technicznych. Kratowe przęsło nurtowe z jazdą dołem 

zostało przewieszone poza osie podpór pośrednich a na jego końcach oparto przegubowo zalewowe przęsła 

blachownicowe tworzące tzw. układ Gerberowski (rozwiązanie nietypowe w mostach kolejowych).  
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O obiekcie opowie Pan Marek Jusik.  Z wycieczki wracamy do hotelu około godziny 17.00  gdzie o godz. 18.00 w 

świetle ogniska zasiądziemy do wieczornej biesiady. Około godziny 19.00 planowane są obchody piątej 

rocznicy powstania spotkań MOTOmostowcy, na które serdecznie zapraszam! Około godziny 20.00 zagra dla 

nas zespół Ray, a o godzinie 22.00 rozpocznie się dyskoteka w pubie ośrodka. 

Niedzielę zaczynamy od śniadania a następnie chętni mogą skorzystać z hotelowej sauny (jest bezpłatna 
ale trzeba wcześniej zgłosić 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 wypocząć przed podróżą.  

 

Więcej szczegółów dotyczących trasy wycieczki – patrz plik Trasa_przejazdu_2015.pdf 

 

Dojazd do Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym: 

W celu dojazdu do Hotelu Szablewski zjeżdżamy z autostrady A2 na węźle Poznań-Komorniki w kierunku 

na Wrocław DK5. W miejscowości Stęszew na rondzie skręcamy w lewo na Kórnik DW306 (tu warto zatankować 

paliwo na stacji BP, Orlen przed wycieczką)  

Za miejscowością Łódź skręcamy w lewo, celem wjazdu na teren Hotelu Szablewski.  

 

 

Zapraszamy również na www.motomostowcy.pl 
 

Do zobaczenia!!!  

  
Komunikat 2/2015 - Poznań, 30.04.2015r.  

 

Dodatkowe informacje: 

Krzysztof Karpiński 
ZMRP Oddział Wielkopolski 
Tel. +48 600 227 520 
e-mail: krzysztof.karpinski@autograf.pl 

 

 

Autostrada A2 

Węzeł Poznań-Komorniki 
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PATRONAT MEDIALNY: 


