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Singletrack Glacensis otwarte! Impreza inaugurujcyjna odbyła się 4 maja w Bardzie, gdzie
Gmina Kłodzko, jako jeden z partnerów tego dużego projektu, też miała swój udział i łańcuch do
„przecięcia”.

      

  

Singletrack Glacensis to duży projekt, zrealizowany przez kilka gmin i Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej jako lidera przy udziale środków europejskich. W efekcie powstały 132 km trasy
rowerowej na kilku łączących się pętlach: wąskiej, jednokierunkowej, wiodącej głównie przez
las, gdzieniegdzie odsłaniającej piękną panoramę okolicznych gór, wraz ze stosowanym
oznakowaniem, infrastrukturą i stacjami naprawczymi.

  

  

Jedną z wstęg w postaci łańcucha rowerowego „przeciął” wójt Zbigniew Tur, albowiem za
sprawą Gminy Kłodzko powstało 15 km trasy, głównie na dwóch pętlach: Kłodzkiej i
Chwalisław. Natmiast na rowerach z Gminy Kłodzko stawili się Jacek Podgórski i Marcin
Mateńko, którzy wzęli udział w inauguracyjnym przejeździe Pętli Hrabiowskiej. 

  

  

Inauguracja Singletrack Glacensis w Bardzie była też okazją do zaprezentowania Gminy
Kłodzko; na swoim stosiku udostępnialiśmy mapy rowerowe oraz inne materiały promocyjne, a
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także częstowaliśmy domowymi wypiekami – jak przystało na gminę wiejską, która nie raz
pokazała, że ma pierwszorzędną tradycyjną kuchnię.

  

  

Singletrack Glacensis to pierwsza w Polsce tak długa trasa rowerowa typu singletrack, tak więc
tym bardziej jesteśmy dumni, że jako Gmina Kłodzko mamy w nim udział. Inni też docenili
wysiłek kłodzkich gmin i SGZK; inaugurację swoją obecnością zaszczycili m.in. wicemarszałek
Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź, przedstawiciele Lasów Państwowych i wiele innych osób.  

  

  

Zapraszamy na trasy rowerowe Singletrack Glacensis. Kto nie miał możliwość wzięcia udział w
uroczystej inauguracji, może to nadrobić w najbliższą sobotę – 10 maja w Bardzie odbędzie się
otwarcie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (informacja na załączonym plakacie).
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