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Cross i Geo – vo voľnom čase
V obci Rajcza sa končí realizácia jedného zo zaujímavých projektov zameraných na rozvoj aktívnych
foriem trávenia voľného času. Pomerne veľký záujem vzbudzujú nové geocachingové skrýše,
nazývane „kešky”. Nachádzajú sa predovšetkým na území Zwardoňa a v jeho okolí. Veľmi často ide
o atraktívne vyhliadkové a turistické miesta. Vďaka nim si nielen domáci turisti, ale aj susedia zo
Slovenska a Čiech, pripomenuli, že táto malebná dedina existuje. O nové skrýše majú záujem aj
obyvatelia Japonska, Spojených štátov, Talianska a Veľkej Británie. Zrealizovaný projekt nesie názov
„CrossiGeo na hranici” a ponuka niekoľko druhov aktivít:

Hľadanie skrytých pokladov, čiže geocaching
Geocaching je zaujímavá a populárna terénna hra pre všetkých milovníkov prírody a hľadačov
dobrodružstiev. Hra spočíva v hľadaní „pokladov” skrytých v teréne, čiže tzv. „kešiek”. Svojimi
nálezmi sa môžu pochváliť na geocachingovej internetovej stránke a stopu zanechávajú aj
v špeciálnom zápisníku – logbooku, ktorý sa nachádza v každej skrýši. Takýchto skrýš vzniklo v rámci
projektu viac ako 20. Hru môžete začať od návštevy stránky www.geocaching.com. Po zadaní názvu
Zwardoń do vyhľadávača sa zobrazí zoznam „kešiek” vrátane ich opisov a súradníc. Aplikáciu
geocaching si tiež môžete stiahnuť na mobil. Autormi skrýš vzniknutých v rámci projektu je skupina
nadšencov, ktorí sa volajú Rajczańskie_harnasie (Rajčanskí zbojníci). Každý, kto sa aspoň raz
zúčastnil tejto hry, je ňou očarený. Z tohto dôvodu mali by ste skúsiť nájsť svoju prvú „kešku”
v živote a zažiť pocit, že ste ozajstným objaviteľom.

Prechádzka v crossfitovom tempe vychádzkovými trasami v Zwardone
„Alej zamilovaných”, „Alej povzdychov”, „Hadia hora”, „Veľký okruh”, „Malý okruh” a „Milanova
trasa” sú názvy kúzelných vychádzkových trás. Chodníky sú náležité označené. Každý z nich má
vlastnú informačnú tabuľu s opismi zaujímavých udalostí z dejín Zwardoňa. Na tabuliach sa
nachádzajú aj archívne fotografie a niekoľko viet, ktoré vysvetľujú názov danej trasy. Osoby, ktoré
uprednostňujú skoršie plánovanie túry, môžu navštíviť internetovú stránku www.aktywnarajcza.pl
a v záložke „Tracky GPS” overiť parametre trás vrátane množstva spálených kalórií. Pre tých, ktorí
chcú isť podľa GPS, sú pripravené vhodné súbory. Môžete si ich stiahnuť z uvedenej stránky
a nainštalovať vo svojom navigačnom zariadení. Pozoruhodná je aj špeciálna turistická mapa
zwardoňských chodníkov.
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Oddych na trase: turistický prístrešok na Beskidku
Často sa počas prechádzky cítime unavení a bolia nás nohy, vtedy sú užitočné lavičky, ktorých je
pozdĺž vychádzkových trás osadených 25. Mimoriadne pohodlné podmienky pre oddych a rekreáciu
poskytuje cezhraničný, regionálny, turistický prístrešok na Beskidku v Zwardone. Prístrešok
umožňuje individuálnym turistom a organizovaným skupinám rozpáliť gril a pripraviť teplé jedlo.
Objekt sa nachádza vo výnimočne malebnom okolí a umožňuje kochať sa rozľahlou horskou
scenériou.

Spálené kalórie – na turistickom chodníku a nielen tam
Spálené kalórie si môžete počítať aj na iných trasách, ktoré vedú mimo Zwardoňa. Spolu bolo
vypracovaných sedem doplnkových trás s opisom crossfitových aktivít. Ich priebeh
sa vo väčšine prípadov prekrýva z turistickými chodníkmi, ktoré vychádzajú z každej časti obce
Rajcza, čiže z lokalít: Rajcza, Rycerka Górna a Rycerka Dolna, Sól, Sól-Kiczora (dve trasy:
„Rachowiecka” a „Rachowiecky okruh”). Potrebné objasnenia sú zverejnené na stránke
aktywnarajcza.pl. Nezabudnite ani na to, že v rekreačnej časti parku v Rajczi je vytýčená mini trasa
s crossfitovým opisom. Takúto vychádzku si môžete spojiť s cvičeniami na outdoorovej posilňovni.
Slová starostu
Úloha, ktorú sme zrealizovali a jej výstupy významným spôsobom zvyšujú úroveň infraštruktúry
cestovného ruchu v obci Rajcza. Na realizáciu už čakajú ďalšie schválené projekty, ktoré budú
spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem iného budeme modernizovať
infraštruktúru soľankového žriedla v lokalite Sól. W Rajczi vznikne mini skanzen valašskej dediny a v
Rycerke Górnej budeme rekonštruovať prícestné kaplnky. V súčasnosti pripravujeme ďalšie úlohy,
ktoré budú prospešné pre rozvoj našej obce. V rámci tohto chceme efektívne využívať slanú vodu
z miestnych prameňov. Plány a postupy realizácie všetkých projektov môžete priebežne sledovať na
stránkach štvrťročníka „W Naszej Gminie”.
Financovanie a partneri
Projekt „CrossiGeo na hranici” bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v 85 % v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 a v 5 %
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy. 10 percent predstavoval vlastný vklad
obce Rajcza, ktorej projektovým partnerom na slovenskej strane bola obec Skalité.
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