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Re: W sprawie wytyczenia nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego
2016-09-23 10:43
Mateusz Paradowski <mateusz.paradowski@wspinka.org>
Włodek Porębski <wlodzimierz.porebski@pza.org.pl>
Krys an Buczak - WSPINKA <krys an.buczak@wspinka.org>, biuro@pza.org.pl

Odpowiadając na prośbę zawartą w piśmie z dnia 20 września 2016 r. (znak L.dz. PZA – 3/9/16/WP),
informuję co następuje:
1. Działania Fundacji WSPINKA prowadzone w ramach programu "teren WSPINKA" mają na celu m. in.
udostępnianie bez żadnych ograniczeń terenów atrakcyjnych wspinaczkowo dla wszystkich
zainteresowanych uprawianiem wspinaczki osób oraz zagospodarowywanie takich terenów poprzez
rozwój infrastruktury turystycznej (w tym także wspinaczkowej). Realizacji takich celów służy umowa
użyczenia nr GN.I.6850.1.6.2014.CH działki nr 232 obr. Bębło w gm. Wielka Wieś, jaką zawarła
Fundacja WSPINKA ze Starostwem Powiatowym w Krakowie w dniu 12 listopada 2014 r. Zgodnie z par.
4 pkt. 1 wskazanej umowy użyczenia biorący do używania [Fundacja WSPINKA] zobowiązany jest do
utrzymywania Przedmiotu użyczenia w należytym stanie technicznym oraz niedopuszczenia do jego
pogorszenia.
2. W celu wyrażenia zgody na wytyczenie i ubezpieczenie zakotwieniami skalnymi (ringami) nowej drogi
wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego (położonej na działce nr 232 obr. Bębło) co będzie
skutkowało wzięciem odpowiedzialności przez Zarząd Fundacji WSPINKA za bezpieczeństwo
przyszłych użytkowników (osób wspinających) i jest bezpośrednio związane z jakością
przeprowadzonych prac instalatorskich punktów asekuracyjnych na planowanej nowej drodze
wspinaczkowej, niezbędne jest uzyskanie informacji na temat posiadanych kwaliﬁkacji oraz
doświadczenia praktycznego przez osobę mającą prowadzić prace instalatorskie. Niezbędne jest
także określenie materiałów jakie będą wykorzystane w celu wykonania punktów asekuracyjnych w
celu stwierdzenia czy spełniają one wymagane przepisami normy.
3. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie informacji wskazanych w pkt. 2. bezpośrednio przez
osobę zainteresowaną wytyczeniem nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego.
Niezbędne będzie także uzgodnienie planowanego zakresu prac bezpośrednio w terenie aby
wykluczyć ewentualną kolizję z obecnie prowadzonymi i zaplanowanymi wcześniej działaniami, które
mają miejsce na działce nr 232. Z uwagi na dotychczasowe negatywne doświadczenia we współpracy
z przedstawicielami Polskiego Związku Alpinizmu, wszelka korespondencja oraz wymiana informacji
w przedmiotowej sprawie może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
e-mail: fundacja@wspinka.org lub w postaci tradycyjnej na adres siedziby Fundacji WSPINKA.
Korzystając z okazji, proszę o udzielenie informacji dotyczących zainstalowanych, bez wiedzy Zarządu
Fundacji WSPINKA, punktów asekuracyjnych na skale Wielka Turnia (także zlokalizowanej na działce nr 232)
pomiędzy drogami Meander i Wielki Filar. Z uzyskanych nieoﬁcjalnie informacji wynika, że osobą która
osadziła punkty asekuracyjne był ekiper Polskiego Związku Alpinizmu - Jakub Barbasz. Proszę o
potwierdzenie tej informacji oraz wskazanie rodzaju materiałów użytych do wykonania punktów
asekuracyjnych (rodzaj i typ zakotwień skalnych, rodzaj zastosowanego kleju wraz z podaniem jego terminu
przydatności).
Pragnę wskazać, że ww. osadzone w bieżącym roku punkty asekuracyjne pozostawiają wiele do życzenia
pod względem estetyki ich wykonania.
Z poważaniem,
Mateusz Paradowski
Prezes Zarządu Fundacji
E-mail: mateusz.paradowski@wspinka.org
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Katowice, 20.09.2016 r.

W związku z obowiązywaniem umowy użyczenia z dnia 12.11.2014 r. pomiędzy:
- Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA , a
- Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Krakowskiego
dotyczącej: nieodpłatnego użyczenia działki gruntu 232, na której (zgodnie z informacjami na stronie
h ps://bip.wspinka.org/dokumenty/pozostale/umowa-uzyczenia-nr-gni6850162014ch) położone są m. in. skały:
Mała Turnia, Wielka Turnia, Średnik, Mur Skwirczyńskiego,
zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wytyczenie i ubezpieczenie zakotwieniami skalnymi (ringami)
nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego w Dolinie Będkowskiej (gmina Wielka Wieś).
Zapytanie związane jest z prośbą, jaką skierował do nas jeden ze wspinaczy, zainteresowany wytyczeniem
nowej drogi wspinaczkowej na wymienionej turni.
Prosimy o pilną odpowiedź.
Z poważaniem,

___________________________________________
do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe w Krakowie

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
www.avast.com
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