
Skalne Miasto Podzamcza

Wyobraźcie sobie taki oto scenariusz: Jeden z bardziej popularnych rejonów skalnych 
Jury północnej, zostaje wyposażony w komplet nowej asekuracji, skały zostają odsłonięte, 
śmieci posprzątane, a na sam koniec zostaje wydany darmowy przewodnik po rejonie….
Brzmi nierealnie, niewiarygodnie, jak żart? Nic bardziej mylnego!
Poniżej mam zaszczyt przedstawić krótki opis nowego projektu :

Skalne Miasto Podzamcza – Wspinaczka jako model aktywnej, proekologicznej 
turystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Działania: 

1. Oczyszczenie skał oraz terenów przylegających z krzewów;
2. Oczyszczenie terenu  z zalegających śmieci;
3. Wymiana oraz ewidencja punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych;
4. Wydanie przewodnika wspinaczkowego po rejonie Podzamcza;
5. Powstanie strony internetowej oraz ścieżki dydaktycznej;
6. Konferencja podsumowująca projekt;

Tak w dużym skrócie można przedstawić główne działania, które podejmiemy w ramach 
projektu.
Projekt będzie trwał 10 miesięcy od Stycznia do Października 2009 roku. 
Właściwie jesteśmy już na półmetku odsłaniania skał, niestety nie wytniemy wszystkich 
drzew z terenu, jednak najbardziej atrakcyjne miejsca dla wspinaczy będą odsłonięte. 
W marcu czeka nas sprzątanie śmieci, jak się okazało w gęstwinie krzaków leży ich sporo. 
Następne dwa miesiące to już praca „ekiperska”, osadzimy około 400 nowych punktów i 50 
stanowisk, stare punkty usuniemy. 
Jesienią wydamy darmowy przewodnik po Podzamczu. Powstanie także ścieżka dydaktyczna 
wokół zamku i skał.
W Październiku odbędzie się konferencja podsumowująca działania podjęte w projekcie.

Na bieżąco będziemy Was informować o przebiegu prac. Poniżej kilka zdjęć z „wizji” przed 
wycinką oraz z prowadzonej wycinki.

http://www.kse-jura.pl/


Wizja lokalna w terenie. Na zdj. Od lewej: Michał Góral, Piotr Mikulski, Włodzimierz Porębski, Michał Czubak

 
Wycięte krzewy w okolicach Adepta



Adept

Widok na Zakonnika 



Partnerzy:

          Gmina Ogrodzieniec                    Polski Związek Alpinizmu                        Związek Gmin Jurajskich

               

                                                          Zespół Parków Krajobrazowych
                                                                 Województwa Śląskiego

                                                

Partnerzy medialni :

   

Współpraca: 

      

Finansowanie : 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej  
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Michał „Duży” Czubak

http://www.ogrodzieniec.pl/
http://www.jura.info.pl/
http://www.zpk.com.pl/
http://www.alpinmedia.com.pl/
http://www.wspinanie.pl/
http://www.vi4.pl/
http://www.alpinwork.pl/
http://www.naszeskaly.pl/
http://www.zamek-ogrodzieniec.pl/
http://www.sudetica.pl/

