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W najbliższą sobotę, tj. 4 maja, w Bardzie odbędzie się uroczyste otwarcie Singletrack
Glacensis. Gmina Kłodzko jest jednym z partnerów tego dużego projektu dla miłośników
terenowej jazdy rowerowej, w związku z tym jedną ze wstęg przetnie wójt Zbigniew Tur. Nie
zabraknie również gminnego stoiska promocyjnego.

      

Singletrack Glaceisns to duży projekt realizowany przez kilka lokalnych samorządów i
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w roli lidera. Dzięki temu powstały 132 km
jednokierunkowej trasy rowerowej, głównie teren leśny, na kilku pętlach. Każdą z nich można
pokonać oddzielnie bądź łącznie. Przez Gminę Kłodzko przebiega 15 km trasy na Pętlach
Kłodzkiej (od Przełęczy Łaszczowej) i Chwalisław (od wjazdu na Kolonii Gaj). 

  

  

Program spotkania w Bardzie: godz. 10.30 – zbiórka przy Hotelu „Bardo” (ul. Lipowa – parking
singletrack) , godz. 10.
45 – przejazd masy krytycznej 
(trasa: ul. Lipowa, ul. Główna – w kierunku Kamiennego Mostu)
, godz. 
11.00 – powrót przez bramę startową 
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(Kamienny Most, ul. Główna, ul. Lipowa  – parking singletrack)
, godz. 11:30 – oficjalne otwarcie Singletrack Glacensis przy bramie Pętli Hrabiowskiej, godz. 
12.00-13:00 – wspólny przejazd trasą Hrabiowską– 3,2 km, godz. 12.00-13.00 – odjazdy
cyklobusów (dla chętnych przejechać dwie inne trasy), godz. 
13.00
-
15.00 – B
ardzki gulasz z muflona. 
Zachęcamy do rejestrowania się na stronie: 
www.zapisy.ultimasport.pl/lista/505
Pierwszych 250 zarejestrowanych uczestników imprezy 
otrzyma pamiątkowy bidon rowerowy.

  

  

Po uroczystym otwarciu miejscem wydarzenia bądzie teren przy Hotelu „Bardo”, gdzie będą
czekać: atrakcje dla dzieci (dmuchańce, malowanie buziek i in.), stoiska gastronomiczne oraz
stoiska branżowe. Wśród tych ostatnich nie zabraknie naszego – Gminy Kłodzko, na którym
chętnie porozmawiamy o atrakcjach turystycznych, udzielimy informacji dotyczących trasy
rowerowej singletrack przebiegającej przez nasz teren, przekażemy mapy i inne materiały
informacyjne, a jak na polską gościnność przystało - do przysłowiowej kawy też coś się
znajdzie. Zapraszamy do Barda na otwarcie Singletrack Glacensis z udziałem Gminy Kłodzko.
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