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OGÓLNOPOLSKI  ZLOT  MOSTOWCÓW
w Dniu Patrona św. Jana Nepomucena 

W KOTLINIE KŁODZKIEJ

Zarząd ZMRP Oddział Dolnośląski

serdecznie zaprasza
Mostowców Polskich do udziału w 

OGÓLNOPOLSKIM  ZLOCIE  MOSTOWCÓW W KOTLINIE KŁODZKIEJ

MIEJSCE ZBIÓRKI
godz. 1000

   8 : 00 Wrocław Zbiórka i wyjazd autokarami z Wrocławia

  9 : 00 –   9 : 30 Ząbkowice 
Śląskie

Wizyta na moście kamiennym na rz. Budzówce

10 : 00 – 12 : 00 Bardo Śląskie Zbiórka wszystkich uczestników na parkingu przy moście kolejowym (nad brzegiem Nysy Kłodzkiej).
Zwiedzanie muzeum w Klasztorze Ojców Redemptorystów, w zbiorach którego znajdują się cztery fi gury św. Jana 
Nepomucena. 
Zwiedzanie barokowej Bazyliki.
Dla chętnych udział w liturgii w intencji  mostowców lub spacer brzegiem rzeki do Parku za Nysą, na Wzgórze 
Różańcowe, na Górę Kalwarię z barokowymi stacjami drogi krzyżowej, Studzienką Maryi i Górską Kaplicą (852 m 
n.p.m.)

12 : 00 – 13 : 00 Bardo Śląskie Pierogi w różnych smakach – posiłek w Karczma Misoni

13 : 30 – 15 : 30 Złoty Stok W poszukiwaniu środków na fi nansowanie inwestycji drogowych – zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku

16 : 30 – 17 : 30 Lądek Zdrój Most św. Jana na Białej Lądeckiej i zwiedzanie Parku Zdrojowego

18 : 00 – 21 : 00 Chocieszów Zawody wędkarskie w połowie pstrąga o puchar Przewodniczącego ZMRP OD – spotkanie towarzyskie.

22 : 00 Wrocław Zakończenie zlotu.

Udział: Do udziału zapraszamy wszystkich mostowców z osobami towarzyszącymi (rodzina).

TOK POSTĘPOWANIA: krok po kroku
Krok I. Zgłoszenie swojego udziału: e-mail: mostydolnoslaskie@o2.pl
Krok II. Otrzymanie potwierdzenia udziału z numerem konta, na które należy wpłacić 100 zł/osoba. Opłata obejmuje: przejazd autokarem na trasie Wrocław 
– Kotlina Kłodzka – Wrocław, pierogi w Karczmie Misoni, wstęp do muzeum Kopalni Złota w Złotym Stoki i koszt spotkania towarzyskiego na terenie hodowli 
pstrąga (ciepły posiłek – preferowany świeży pstrąg, ale dla chętnych inna potrawa z karty).
Krok III. Potwierdzeniem udziału będzie wpłata na podane konto w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia i numeru konta. Brak wpłaty w tym termi-
nie automatycznie będzie skutkować skreśleniem z listy.
Dla grup zorganizowanych (np. grupy pracowników z fi rmy) jest możliwość otrzymania faktury (po uzgodnieniu z organizatorem). 
UWAGA: Na zlot można przyjechać własnym środkiem lokomocji (zbiórka o godz. 10.00 na parkingu w Bardzie) jednak nie wpływa to na koszt udziału w 
zlocie.
UWAGA: Dla chętnych z innych Oddziałów ZMRP proponujemy 2 dniowy pobyt na Dolnym Śląsku.
Udział w Zlocie w dniu 21 maja i zwiedzanie Wrocławia w dniu 22 maja z propozycją rejsu statkiem wycieczkowym po rzece Odrze. Plan i ewentualne koszty 
(w tym noclegu) do uzgodnienia.
ORGANIZACJA: Za organizację Zlotu odpowiedzialny jest kol. Leszek Budych. 
KONTAKT: e-mail: mostydolnoslaskie@o2.pl , tel. kom.: 609 814 232.


