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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2017 roku, zawierające prośbę o 
ustosunkowanie się do zastrzeżeń i informacji zawartych w piśmie Lwóweckiego 
Towarzystwa Regionalnego z dnia 24 marca 2017 roku, skierowanym do Pani 
Burmistrz, pragnę podziękować za umożliwienie Fundacji WSPIN KA zajęcia 
stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Fundacja WSPINKA, zgodnie ze swoim zakresem nieodpłatnej działalności 
statutowej pożytku publicznego od roku 2011 wykonuje zadania publiczne, zlecane przez 
różne instytucje samorządowe, polegające na promowaniu walorów i rozwoju atrakcji 
turystycznych poprzez wytyczanie nowych oraz rewitalizację istniejących dróg (szlaków) 
wspinaczkowych wraz z instalacją stałych punktów asekuracyjnych na tych drogach 
(zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej). Realizacja tych zadań oparta jest o 
naturalne zasoby przyrodnicze wOjewództw małopolskiego oraz dolnośląskiego i odbywa 
się we współpracy z lokalnymi społecznikami uprawiającymi wspinaczkę i posiadającymi 
umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu prac instalacyjnych. 

Działania Fundacji WSPINKA w tym zakresie na skałach Szwajcarii Lwóweckiej 
prowadzone w latach 2013 i 2014, poprzedzone były spotkaniem z Burmistrzem Lwówka 

• 

Sląskiego Panem Ludwikiem Kaziów, które miało miejsce w siedzibie UGiM Lwówka 
Śląskiego najprawdopodobniej w listopadzie 2012 roku. W spotkaniu tym udział wzięli 
Marcin Sasak (wolontariusz WSPINKI, realiZUjący na tym terenie część działań w ramach 
zleconych zadań) oraz Mateusz Paradowski - Prezes Zarządu Fundacji. W trakcie 
spotkania omawiane były zagadnienia niewykorzystanego potencjału turystyczno-

• 

wspinaczkowego Lwówka Sląskiego i jego okolic oraz możliwości potencjalnej współpracy 
w celu rozwoju produktu turystycznego, opartego o naturalne uwarunkowania 
przyrodnicze i geologiczne. Planowane działania Fundacji WSPINKA w zakresie rewitalizacji 
istniejących oraz wykonania nowych dróg wspinaczkowych m. in. na skałach Wieżyca 
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(Skała z Medalionem) i Szwajcaria Lwówecka spotkały się z aprobatą Pana Burmistrza. W 
trakcie rozmowy przedstawiciele WSPINKI zwracali uwagę na potrzebę dokonania wycinki 
zadrzewień zasłaniających ściany skalne w celu poprawy walorów krajobrazowych a także 
wskazywali jako wskazane wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego (ścieżki wraz z 
ziemnymi schodkami w jednym miejscu), który zapewniłby możliwość bezpiecznego 
dotarcia do podstawy głównej ściany Szwajcarii Lwóweckiej dla wspinających się osób. 
Poruszono także sprawę działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do turystów 
uprawiających wspinaczkę tj. wykonania i montażu tablic informacyjnych a także 
wykonania przewodników wspinaczkowych w formie publikacji tradycyjnych oraz 
cyfrowych. 

Fundacja WSPINKA realizując zadania publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego wykonała na skalnych ścianach Szwajcarii Lwóweckiej w 
latach 2013 i 2014 prace polegające na zaprojektowaniu 5 nowych dróg wspinaczkowych 
oraz rewitalizacji jednej drogi. Łącznie zainstalowano 21 pojedynczych punktów 
asekuracyjnych (przelotowych) oraz 5 stanowisk zjazdowych (składających się z dwóch 
punktów asekuracyjnych). Zamontowane zostały także 2 punkty stanowiskowe na starcie 
dróg wspinaczkowych z uwagi na znaczną ekspozycję terenu. Na skale Wieżyca (Skała z 
Medalionem) prace były prowadzone w latach 2011 - 2013 (z czego w znaczącej 
większości w roku 2011). Przeprowadzona została rewitalizacja 12 istniejących wcześniej 
dróg wspinaczkowych oraz wytyczono 10 nowych szlaków. Łącznie zainstalowano 79 
pojedynczych punktów asekuracyjnych oraz 14 stanowisk zjazdowych. Przy wykonywaniu 
punktów asekuracyjnych wykorzystano kotwie skalne spełniające wymagane normy (EN
PN 959:2007) a także zaprawy klejowe zgodne z instrukcją montażu producenta 
zakotwień skalnych tj. kotwie chemiczne firmy Fischer FIS P 360 S oraz FIS V 360 S. 
Warty podkreślenia jest fakt, że na drogach poddanych rewitalizacji, dotychczas osadzone 
punkty asekuracyjne (tzw. ringi) nie spełniały wymaganych norm i bardzo często były 
mocno skorodowane, stwarzając potencjalne znaczne zagrożenie zdrowia i życia dla 
wspinających się osób. 

Z ogólnie dostępnych danych wynika, że zarówno Skała z Medalionem jak też 
Szwajcaria Lwówecka znajdują się na obszarze leśnym i w związku z tym dostęp do tego 
terenu jest powszechnie dostępny i brak jest ograniczeń w zakresie wspinaczki na 
naturalnych obiektach skalnych (zgodnie z regulacjami ustawy o lasach). Skała z 
Medalionem położona jest na skraju działki nr 51/22, będącej we władaniu Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski (adres leśny: 13-15-1-01-22A), natomiast Szwajcaria Lwówecka położona 
jest na działce nr 135, będącej własnością gminy Lwówek Śląski (adres leśny: 
D120340003-041). Obydwie lokalizacje znajdują się także poza obszarami, na których 
obowiązuje ustawowy zakaz uprawiania wspinaczki tj. poza rezerwatami przyrody oraz 
parkami narodowymi. Jak wynika z treści miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski, działka nr 135 położna jest na 
obszarze 1ZL1, dla którego przewidziano przeznaczenie podstawowe - lasy oraz 
dopuszczono "wprowadzanie obiektów wypoczynku i rekreacji nie wymagających zmiany 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nie leśne np. w postaci "małpiego gaju'� ścieżek 
zdrowia, parków linowych i innych obiektów plenerowych". Tym samym w mojej opinii 
wykorzystanie ścian skalnych Szwajcarii Lwóweckiej na cele uprawiania wspinaczki po 
drogach zaopatrzonych w system stałej asekuracji (tym samym taka forma wspinaczki 
skałkowej jest najmniej inwazyjna dla powierzchni skalnej w odróżnieniu od wspinaczki 
hakowej lub z wykorzystaniem własnych punktów asekuracyjnych) jest zgodne z 
dokumentami planistycznymi UMiG Lwówek Śląski. 
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Odnosząc się do zastrzeżeń sformułowanych przez Pana Roberta Zawadzkiego, 
reprezentującego jako Prezes Lwóweckie Towarzystwo Regionalne w jego piśmie z 24 
marca 2017 b. r. pragnę zauważyć co następuje: 

• twierdzenia Pana Prezesa Zawadzkiego odnośnie osłabiania istniejącej struktury 
szczególnego rodzaju kruchego piaskowca poprzez instalację punktów 
asekuracyjnych (wiercenie otworu i wklejanie specjalistycznych kotwi) nie znajduje 
odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu techniki górniczej, gdzie w celu 
wzmocnienia struktury ścian skalnych wyrobiska górniczego, jako jedną z 
możliwych technologii stosuje się kotwie wklejane, które pomimo znacznie 
większych rozmiarów, posiadają bardzo zbliżoną budowę i taką samą zasadę 
działania jak atestowane kotwie skalne (alpinistyczne) stosowane do wykonania 
strukturalnych punktów asekuracyjnych'. Jako przykład takiej techniki 
wykorzystanej na cele turystyczne można wskazać wzmocnienie ścian skalnych w 
nieczynnym kamieniołomie Kadzielnia w Kielcach', będącym częścią Geoparku 
Kielce i wykorzystywanym na cele turystyczne i rekreacyjne w tym wspinaczkowe 
pomimo, że jest on położny na obszarze rezerwatu3 (takie zagospodarowanie i 
wykorzystanie naturalnych obiektów geologicznych a także nieczynnych 
kamieniołomów, można wskazać jako wzorcowe w skali Polski). Oczywiście 
przeznaczeniem kotwi skalnych nie jest wzmacnianie skały, w której są 
instalowane, jednakże twierdzenie o osłabianiu w ten sposób podłoża skalnego jest 
całkowicie nieuprawnione. Podobne technologie wykorzystywane są w budownictwie 
do wzmacniania podłoży betonowych i murowych technikami kotwic chemicznych''>. 
Także niepoparte jakimikolwiek obiektywnymi argumentami jest stwierdzenie P. 
Zawadzkiego o szczególnej kruchości piaskowca, z którego zbudowane są skały 
Szwajcarii Lwóweckiej. Z całą odpowiedzialnością, popartą doświadczeniem 
wynikającym z prowadzenia wspinaczkowych prac instalacyjnych w różnych 
rejonach Polski, pragnę zapewnić, że piaskowiec Iwówecki (posiadający spoiwo 
krzemionkowo-ilaste) jest bardziej odporny mechanicznie od piaskowców fliszu 
karpackiego (w których przeważa spoiwo węglanowe i ilaste), czy też w większości 
przypadków jurajskich skał wapiennych, 

• odnośnie zastrzeżeń związanych z estetyką wykonanych punktów asekuracyjnych 
(użycie jasnego kleju) pragnę stwierdzić, że użyte kleje nie odbiegają od materiałów 
stosowanych w innych rejonach wspinaczkowych w Polsce i na świecie. Istnieje 
możliwość znaczącego zmniejszenia widoczności zainstalowanych punktów 
asekuracyjnych poprzez punktowe pokrycie tych miejsc na skale ekologicznymi i 
trwałymi powłokami w kolorach zbliżonych do powierzchni skały z wykorzystaniem 
techniki natryskowej. Fundacja WSPINKA deklaruje daleko idącą chęć współpracy w 
tym zakresie i wsparcia lokalnych organizacji wspinaczkowych w przypadku 
wymogu podjęcia takich działań , ustalonych z przedstawicielami właścicieli terenów, 
na których położone są konkretne skały, 

• w roku 2014 Fundacja WSPINKA nie prowadziła żadnych prac na skale Wieżyca 
(Skała z Medalionem) a jak wskazałem wcześniej całkowita łączna liczba 
zainstalowanych pojedynczych kotew nie przekracza 100 sztuk, 

l http://www .czek .eu/strona% 20eksploatacji/strona% 20za szyfrowana/07obudowa. htrn # Toc41 S 69 76 71 
2 http://qeopark-kielce .pl/wp-co ntent/u pica ds120 1 7/02/00 kumentacja -projektowa. pdf 
3 http://qeopark-kielce .pl/rezerwat-kadziel n la-2{ 
4 https :/Iwww.hilti.pl/technika-kotwienia/kotwy-chemiczne/r4077113 
5 http://wwwJischerpolska.pl/ta bid-l 9 29/Wyszukiwa rka .as px/cpage-details/pca tegory -1 00 1 O 769 26/usetemplate

productdetai IsI 
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• status pomnika przyrody w odniesieniu do wychodni skalnej nie skutkuje zakazem 
wspinaczki. Co więcej - na terenie Polski można wskazać kilkadziesiąt natu ralnych 
wychodni skalnych objętych ochroną, jako pomniki przyrody nieożywionej, na 
których znajdują się drogi wspinaczkowe, instalowane są kotwy do asekuracji i 
odbywa się to za zgodą właścicieli (prywatnych lub instytucjonalnych) oraz przy 
wsparciu lokalnych samorządów oraz za aprobatą służb ochrony przyrody (RDOŚ w 
Krakowie oraz ZPKWM). Jako reprezentacyjny przykład można wskazać działania 
KW Kraków na skałach Grodzisko (Wzgórze 502) i Łysa Skała (Fiala)6, które są 
pomnikami przyrody, położonymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie. Na obsza rze gmin Wielka Wieś oraz Jerzma nowice-Przegin ia zna leźć 
można łącznie ponad 20 skał będących pomnikami przyrody, które są 
wykorzystywane wspinaczkowo od wielu lat (wykonano tam setki dróg 
wspinaczkowych instalując tysiące kotew), 

• emocjonalną wypowiedź P. Zawadzkiego cyt. "Proceder niszczenia trwa w najlepsze, 
a sprawcy się nie kryją" pozostawię bez komentarza jako całkowicie nie 
merytoryczną i noszącą znamiona pomówienia. Publikacje w serwisie wspinka.org 
przedstawiające wspinaczkę w różnych rejonach Polski, mają na celu m. in. 
promocję turystyczną lokalnych atrakcji (co spotyka się z bardzo pozytywnym 
odbiorem licznych instytucji publicznych oraz osób prywatnych) a także 
promowaniu wolontariatu i postaw prospołecznych - tak też jest w przypadku 
wskazanej przez P. Zawadzkiego strony dotyczącej skały Wieżyca, 

• jednostronna relacja Prezesa LTR odnosząca się do jego spotkania w dniu 13 marca 
dwóch osób uprawiających wspinaczkę na Szwajcarii Lwóweckiej trudna jest do 
weryfikacji. Z posiadanych informacji wynika, że nie były to osoby reprezentujące 
Fundację WSPINKA lub z nią współpracujące a zarząd Fundacji nie ma wpływu na 
wypowiedzi osób trzecich, 

• Fundacja WSPINKA stara się współpracować z różnymi podmiotami oraz osobami 
działającymi lokalnie w celu propagowania i rozwijania wspinaczki. Wspieramy w 
różnej formie wspinaczkowe przedsięwzięcia w całej Polsce. Jak wspomniałem 

• 

wcześniej, w trakcie działań na skałach w okolicach Lwówka Sląskiego 
współpracowaliśmy z wolontariuszami aktywnie działającymi w lokalnym środowisku 
wspinaczkowym. W ubiegłym roku przedstawiciel WSPINKI nawiązał kontakt z 
tworzącym się wówczas Klubem Wspinaczkowo-Rowerowym "Leo" z siedzibą w 
Lwówku Śląskim, który zaproponował wytyczenie na "Szwajcarii Lwóweckiej" nowej 
drogi wspinaczkowej pn. "BOO" , nawiązującej do BOD-setnej rocznicy nadania praw 

• 

miejskich Lwówkowi Sląskiemu, oraz postawienie tablic informujących o dostępnych 
drogach wspinaczkowych na Szwajcarii Lwóweckiej i Wieżycy (Skale z Medalionem). 
Po za tym do chwili obecnej nie poczyniono żadnych planów co do dalszych 
wspó Inych działań, 

• używanie magnezji rozpowszechniło się wraz ze znaczącą popularyzacją wspinaczki 
(różne szacunki wskazują, że taką formę aktywności fizycznej uprawia od 70 tysięcy 
do znacznie ponad 100 tysięcy osób w Polsce), jednakże jak pokazują nasze 
doświadczenia, możliwe jest znaczne ograniczenie jej używania w szczególnych 
sytuacjach i w konkretnych rejonach wspinaczkowych. Aby skutecznie to osiągnąć 
niezbędne jest prowadzenie wielopłaszczyznowej kampanii informacyjnej (przy 
okazji publikowania przewodników wspinaczkowych, za pośrednictwem mediów 
społecznościowych a także z wykorzystaniem małej infrastruktury turystycznej w 
postaci tablic informacyjnych). Takie działania z powodzeniem są realizowane przez 

6 http://kw.krakow.pl/aktualnosci-kw-krakaw/375.fjala-j.wzgorze-502-prace-porzadkowe-j-reekipacyjne-przed-v i -mas. h tm I 
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WSPINKĘ we współpracy z Nadleśnictwem Zdroje ze Szczytnef - z informacji 
uzyskanych od współpracującego z nami wolontariusza, na udostępnionych do 
wspinaczki skałach wzgórza Szczytnik brak jest śladów magnezji. Zasady 
(regulamin) uprawiania wspinaczki są publikowane na stronach serwisu wspinka.org 
przy okazji udostępniania darmowych e-przewodników (tzw. skałoplanów)8. 
Adekwatne działania możliwe są do zrealizowania w odniesienia do skały Wieżyca 
(Skała z Medalionem) oraz Szwajcaria Lwówecka i powinny doprowadzić do 
znacznego ograniczenia używania magnezji. W tym celu chętnie wesprzemy 
działania lokalnych organizacji wspinaczkowych, udzielając im pomocy w razie 
potrzeby, 

• trudno jest ocenić czy wskazaną wyżej grupę wspinających się osób szacowaną na 
ponad 100 tysięcy można uznać jako bardzo małą. Warto zwrócić uwagę, że co 
najmniej równie liczna jest grupa wspinaczy z zagranicy, która potencjalnie 
mogłaby odwiedzać w celach rekreacyjnych i turystycznych Lwówek Śląski, w 
przypadku odpowiedniego wypromowania lokalnego produktu turystyki aktywnej w 
postaci różnych rejonów wspinaczkowych znajdujących się w samym Lwówku 
Śląskim a także w jego niedalekiej okolicy. Uprzednio niezbędne byłoby w mojej 
opinii, podjęcie działań zmierzających do kompleksowego i równocześnie 
zrównoważonego zagospodarowania naturalnych obiektów skalnych, poprzez 
wykonanie nowych dróg wspinaczkowych a także uzupełnienie małej infrastruktury 
turystycznej (ścieżki dojściowe, tablice informacyjne, spójna identyfikacja 
wizualna). 

Szanowna Pani Burmistrz, pragnę zdecydowanie przeciwstawić się prośbom 
zawartym w piśmie Prezesa Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, 
postulującym usunięcie punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych. 
Likwidacja istniejącej infrastruktury turystycznej (wspinaczkowej) nie znajduje 
jakiegokolwiek uzasadnienia formalnego oraz merytorycznego a dodatkowo 
wystąpienie Pana Roberta Zawadzkiego znacząco wykracza poza zakres 
statutowych działań stowarzyszenia, które reprezentuje, co znalazło 
odzwierciedlenie w jego argumentacji dalekiej od merytorycznego uzasadnienia. 

Sytuacja, w której urząd gminy zdecydowałby się na zniszczenie istniejących 
dróg wspinaczkowych (o co doprasza się Pan Zawadzki) na obiektach skalnych 
położnych na terenie będącym własnością tej gminu, byłaby bezprecedensowa nie 
tylko w skali Polski. Działanie takie byłoby szkodliwe z punktu widzenia lokalnego 
rozwoju turystyki kwalifikowanej i bez wątpienia spowodowałoby zmniejszenie się 
liczby turystów odwiedzających powiat Iwówecki. 

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę Pani Burmistrz na kwestię bezpieczeństwa 
w przestrzeni publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych ścian skalnych, z 
których na skutek procesu erozji mogą spadać różnej wielkości fragmenty skalne9. 
W sytuacji gdy na ścianach skalnych znajdują się drogi wspinaczkowe, osoby 
wspinające w sposób naturalny monitorują ściany skalne w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg wspinaczkowych i w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa 
związanego ze stanem powierzchni skały, podejmują interwencje mające na celu 

7 http://www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl/ws pinaczka 
8 https:/Itopo.wspinka.org/wzgorze-szczytnik/widokowa 
9 http ://e -gary . pl/bezpieczenstwo-w-gorac h/niebezpieczestwa -w-gorach/spadaja ce-ka mien iel 

- 5-



wyeliminowanie takiego zagrożenia 10 
• Zarówno Fundacja WSPINKA jak również 

inne podmioty wspinaczkowe (np. Polski Związek Alpinizmu, Kluby Wspinaczkowe 
itp.) podejmują społeczne działania polegające na kontrolowanym i bezpiecznym 
usuwaniu luźnych fragmentów skalnych11,12, mogących spaść samoistnie i 
spowodować obrażenia lub śmierć nie tylko wspinaczy, lecz także postronnych 
osób i turystów spacerujących szlakami lub drogami biegnącymi u podnóża ścian 
skalnych, W przypadku zlikwidowania dróg wspinaczkowych na ścianach Szwajcarii 
Lwóweckiej całkowita odpowiedzialność za stan powierzchni skalnej oraz za 
ewentualne wypadki wynikające z samoistnie spadających kamieni, będzie 
spoczywać na podmiocie władającym danym terenem, Koszty zlecania corocznego 
komercyjnego monitoringu ścian skalnych Szwajcarii Lwóweckiej mogą oscylować 
w granicach od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Zwracam się z prośbą o powiadomienie Fundacji WSPINKA oraz 
przedstawicieli lokalnych organizacji wspinaczkowych o podjętych przez Panią 
Burmistrz ewentualnych decyzjach oraz planowanych działaniach w przedmiotowej 
sprawie. Proszę także o przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia pisma od 
Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, gdyż chcielibyśmy poinformować o tym 
opinię publiczną i środowiska wspinaczkowe, mocno zaniepokojone możliwością 
zniszczenia istniejących dróg wspinaczkowych. 

Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" deklaruję 
chęć współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Lwówek Sląski w zakresie rozwijania i 
promowania oferty turystyki wspinaczkowej, 

Z uszanowaniem 
Mateusz Paradowski 
Prezes Zarządu Fundacji WSPINKA 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Klub Wspinaczkowo - Rowerowy "LEO" we Lwówku Śląskim 
3. a/a 

10 httos :/Itopo. ws pi nka .org/zagrozenia -na -drogac h-wspi naczkowych 
11 https:/Itopo.wspinka.org/news/30-08-2015/bezpieczn jej -na-Iysej-w-dolinie-szkla rki 
12 http://wspinanie.pI/20 14/0 7 /Zaka z-wspi na n ie-w-rejon je-wiei kiego-filara -na -birowie-j uz-zniesionyl 
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