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28 marca 2015r. w Roma

nowie odbył się I EVENT geocachingowy w Gminie Kłodzko, który był uroczystym
podsumowaniem działań projektu „Promocja turystyczna na pograniczu polsko-czeskim”.
Pomimo zmiennej pogody, atmosfera była znakomita. Gminę Kłodzko odwiedziło wielu
geocacherów z Polski i Czech, którzy w czasie Eventu mieli okazję do wymiany swoich
poglądów oraz doświadczeń, a także do zawarcia nowych znajomości.

      

Udział w uroczystości wzięli: Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa, Przewodniczący Rady
Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, jak również zaproszeni goście, w tym m.in.: przedstawiciel
partnera projektu - Vladimir Hulman, radni gminy Kłodzko oraz sołtysi. W imprezie uczestniczyło
wielu młodych poszukiwaczy „skarbów” z Polski i Czech, którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z geocachingiem. Nie zabrakło także doświadczonych geocecherów, chętnie
dzielących się swoją wiedzą z pozostałymi uczestnikami. 

    Dla przybyłych gości przygotowano stoiska promujące Gminę Kłodzko, partnera czeskiego,
geocaching oraz ekologiczną żywność. Podczas Eventu nastąpiło uroczyste wręczenie
zakupionych w ramach projektu urządzeń GPS, dla osób i instytucji zainteresowanych
rozwojem turystyki na terenie Gminy Kłodzko oraz propagowaniem geocachingu. Odbyły się
liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, także te dotyczące geocechingu. Ponadto wspaniałe
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występy dali młodzi i zdolni wykonawcy z gminy Kłodzko: Nikola Handel, Oliwia Łuszczyńska,
Konstancja Żbik, Kacper Kruk oraz Karolina Łuszczki. Dla zebranych gości zaśpiewał również
chór ze Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym, a zatańczył Zespół „Bollywood” działający
przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko. Na zakończenie imprezy odbył się
koncert zespołu Podzamek Boys.     
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                                  Łącznie w 35 malowniczych miejscowościach naszej gminyzałożonych jest ponad 500 skrzynek geocachingowych, a ich liczba stale rośnie… Gminapoprzez promocję gry terenowej - GEOCACHING na swoim terenie zamierza zwrócić uwagęturystów na atrakcyjność turystyczną kłodzkich wsi, a I EVENT w Gminie Kłodzko był impreząpopularyzującą geocaching jako atrakcję turystyczną pogranicza PL-CZ.   

  

                  Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w grze. To niekonwencjonalna ioryginalna forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, pozwala na odkrywaniepięknych, a zarazem ciekawych pod względem przyrodniczym, architektonicznym miejsc,których na terenie naszej gminy nie brakuje. Dzięki niej poznajemy nowe i ciekawe miejsca, októrych nie przeczytamy w żadnym przewodniku.     
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                                                    Autorzy zdjęć: UG Kłodzko, Krzysztof Szustka    Projekt „Promocja turystyczna na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowany ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego WspółpracyTransgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice"
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