„Alejou zamilovaných” ku prístrešku
Plynie tretí mesiac realizácie projektu s názvom „CROSSIGEO na hranici“. V apríli
tohto roka bola ukončená výzva na predkladanie ponúk na výstavbu multifunkčného
regionálneho turistického prístrešku vo Zwardoni a vybraná najlepšia ponuka. Realizácia
investície sa začne v máji. Ako sme písali už skôr, prístrešok vznikne na Beskidku. Bude v ňom
možne nielen grilovať alebo organizovať podujatia pod holým nebom, ale predovšetkým, bude
slúžiť turistom a ľuďom, ktorí radi aktívne trávia voľný čas a vyrážajú
na rekreačné trasy nachádzajúce sa v okolí. Vďaka tomu, že vznikne prístrešok, bude pod
strechou možné pohodlne sa prezliecť, posilniť a ďalej sa vydať na turistické a prechádzkové
chodníky. Vo Zwardoni je niekoľko vychádzkových chodníkov, ktoré vedú malebnými
cestičkami tejto cezhraničnej obce. Často majú aj ľúbozvučné názvy, ako napríklad „Alej
zamilovaných”, „Alej povzdychov” alebo Wężowa Góra (Hadia hora). Pozoruhodné sú tiež
„Veľký okruh” a „Malý okruh”.
Pre pripomenutie uvádzame priebehy trás:
1. „ Alej zamilovaných” čiže: Rachowiec - Mały Rachowiec - Orawcowa - Gomółka Skalanka.
2. „Alej povzdychov” čiže: Zwardoń Centrum – červený chodník - Mały Rachowiec Mikowa - Laliki PKP (železničná stanica) - Czerna.
3. „Wężowa Góra” čiže: Zwardoń Centrum- starý cintorín - Pydychów Groń - Javorníky –
Mýto- Groń – Zwardoń.
4. „Veľký okruh” čiže: Zwardoń Centrum – modrý chodník - hrebeň - Lastoczka - dolina
Słanice - Miodowiec - Sedlo Graniczne - červený chodník - Zwardoń.
5. „Malý okruh” čiže: Zwardoń Centrum – modrý chodník - hrebeň - Lastoczka - dolina
Słanice - Bór – Gomółka- Zwardoń.
V rámci projektu „CROSSIGEO na hranici” budú všetky uvedené trasy označené
a budú na nich uvedené crossfitové informácie, tzn. bude uvedený priebeh trasy, jej dĺžka
a množstvo spálených kalórií s rozdelením na prechádzku a beh. Budú uvedené priemerné
hodnoty. Okrem tohto bude jedna bežecko-vychádzková trasa vyznačená priamo v hraničnom
pásme smerom na Skaľanku. Táto trasa sa bude začínať pri turistickom prístrešku.
Na vybraných trasách budú na vyznačených miestach inštalované lavičky a odpadkové koše.
Je potrebné pripomenúť, že už v máji začneme vo Zwardoni označovať cachingové body.
Celkovo vznikne na tomto území 20 miest, v ktorých bude propagovaný Zwardoń a celá
cezhraničná oblasť. Informácie o možnostiach hľadania „pokladov” skrytých v keškách budú
umiestnené v blízkosti prístrešku, preto sa samotný prístrešok stane istým druhom „centra”
propagácie možností aktívneho trávenia voľného času vo Zwardoni.
Projekt „CrossiGeo na hranici“ je v 85 % spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Programu Interreg
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a v 5 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
Beskydy. Partnerom projektu je obec Skalité.
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