
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  

Szóste Motocyklowe Spotkanie Mostowców 

„MOTOmostowcy 2016” 
  Szanowni MOTOmostowcy, 

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy: 

Spotkanie „MOTOmostowcy 2016” odbędzie się w dniach 14-15.05.2016r.  
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 2016: 

Data Godzina Plan spotkania 

14.05.2016 

(sobota) 

9.00-11.00 Zbiórka w ośrodku wypoczynkowym Leśna Chata w Jastrowiu 

11.00 Wyjazd na wycieczkę 

11.15-12.00 Zwiedzanie mostu w Jastrowiu 

13.15-14.00 Zwiedzanie mostu w Czarnkowie 

14.30-15.15 Zwiedzanie Pałacu Raczyńskich w Obrzycku 

16.30 Przyjazd do Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym 

17.00 – 22.00 
Wieczorne spotkanie przy ognisku, grill 
19.00-20.00 – Zawody rodeo 

20.00-22.00 – Koncert zespołu Electric Cowboyz 

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

15.05.2016 

(niedziela) 

09.00-11.00 Śniadanie 

10.00-12.00 Manewry wojskowe 

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 14.05.2016r o godzinie 11.00 w ośrodku Leśna Chata w Jastrowiu k. 

Piły (szczegóły dojazdu poniżej). Ośrodek dysponuje pokojami hotelowymi i domkami letniskowymi w związku  

z powyższym, osoby dojeżdżające mogą we własnym zakresie i na własny koszt dokonać rezerwacji noclegu  

z piątku na sobotę. W przypadku braku miejsc w Leśnej Chacie można skorzystać z oferty Ośrodka 

Wypoczynkowego Leśnik (http://www.ow-lesnik.pl/index.html), który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

(obiekty dzieli jedynie ogrodzenie). Wszyscy uczestnicy wycieczki zbierają się w sobotę 14.05.2016 w Leśnej 

Chacie w godzinach 9.00-11.00. Przed wyjazdem planowane jest drugie śniadanie. O godzinie 11.00 ruszamy na 

wycieczkę.  

W pierwszej kolejności jedziemy kilka kilometrów na nietuzinkowy most kolejowy na rzece Gwdzie, nieopodal 

Jastrowia. Około godziny 12.30 ruszamy do miejscowości Czarnków, gdzie obejrzymy przęsło byłego mostu 

Fordońskiego przez Wisłę w Bydgoszczy przeniesione do w/w miejscowości na rzekę Wartę. Następnie 

kierujemy się do Obrzycka. W tym miejscu będziemy mogli podziwiać Pałac Raczyńskich z kładkami parkowymi i 

pięknym widokiem z pałacowych ogrodów na Tarasy Warty. Po krótkim spacerze dookoła pałacu kierujemy się 

do Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym gdzie będzie miała miejsce zasadnicza część spotkania. Na 

miejscu będziemy około godziny 16.30. O godz. 17.00 w świetle ogniska zasiądziemy do wieczornej biesiady. 

Około godziny 19.00 planowane są zawody Rodeo a następnie około godziny 20.00 zagra dla nas zespół 

Electric Cowboyz. O godzinie 22.00 rozpocznie się dyskoteka w pubie ośrodka. 

Niedzielę zaczynamy od śniadania w godzinach 09.00-11.00, następnie chętni mogą skorzystać  
z hotelowej sauny (jest bezpłatna, ale trzeba wcześniej zgłosić w recepcji), spacerów nad brzegiem jeziora 
Dymaczewskiego (strefa ciszy) lub wykazać się celnością w manewrach wojskowych czy też sprawnością fizyczną 
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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.  
 
 

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_2016.pdf 

 

Dojazd do ośrodka wypoczynkowego Leśna Chata w Jastrowiu: 

W celu dotarcia do Ośrodka Leśna Chata zjeżdżamy w miejscowości Jastrowie z DK nr 11 na drogę nr 189 

w kierunku Złotowa. Po kilku kilometrach widoczny będzie drogowskaz kierujący w leśną drogę prowadzącą do 

ośrodka. Na końcu drogi dojazdowej po lewej stronie znajduje się brama wjazdowa.  

 
www.lesnachata.pl, ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie  
(GPS :N 53° 41’ 34", E 16° 85’ 28") 

 

 

Zapraszamy również na nasz profil na FB  
 

Do zobaczenia!!!  

  
Komunikat 2/2016 - Poznań, 24.04.2016r.  

 

Dodatkowe informacje: 

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

Koszalin 


