Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych
NASZE SKAŁY

Zasady wspinania w skałkach Grzędy Mirowskiej
Od jakiegoś czasu skały Grzędy Mirowskiej pomiędzy Bobolicami, a Mirowem są własnością
prywatną. Gospodarz terenu, szanując wieloletnią tradycję eksloracji wspinaczkowej
tutejszych skał, umożliwił wszystkim chętnym realizowanie swoich pasji.
Udostępnienie skał Grzędy Mirowskiej nastąpiło pod warunkiem przestrzegania określonych
zasad. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, występująca w imieniu ogółu
wspinaczy, zobowiązała się je przekazać wszystkim, którzy zamierzają się wspinać w skałkach
Grzędy Mirowskiej.
Oto najważniejsze z zasad:
•

Każdy wspinacz zobowiązany jest przed rozpoczęciem wspinaczki wpisać się do książki
wyjść, znajdującej się u sołtysa wsi Mirów Pana Józefa Mygi, co jest równoważne
oświadczeniu o świadomości podejmowanego ryzyka, uprawianiu wspinaczki na własną
odpowiedzialność, znajomości zasad wspinaczki i używaniu odpowiedniego, atestowanego
sprzętu. Mapka i opis jak dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się książka wyjść,
znajduje się na odwrotnej stronie ulotki.

•

Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w naturalną rzeźbę skały, w tym używania haków,
młotka, czekanów i raków. W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych
ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.

•

Używanie stanowisk zjazdowych do wspinaczki z górną asekuracją wymaga
bezwzględnie założenia karabinka zakręcanego.

•

Biwakowanie, palenie ognisk i parkowanie pojazdów powinno się odbywać wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych.

•

Śmieci zabieramy ze sobą. Posprzątajmy po sobie i innych. Zostawmy podnóże skałek
w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać następnym razem.

Pełny tekst porozumienia znajduje się m.in. na stronach:
•

Polskiego Związku Alpinizmu
http://www.pza.org.pl/news.acs?id=142706

•

Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
http://www.fundacjakukuczki.pl/node/64

•

Portalu wspinanie.pl
http://www.wspinanie.pl/serwis/200803/27mirow.php

Książka wpisów znajduje się u sołtysa. Jadąc od strony Kotowic (a zatem od szosy Żarki Podlesice - Kroczyce) skręcamy w Mirowie w lewo. Przed końcem asfaltu po lewej stronie drogi
jest dom sołtysa. Wchodzimy na podwórze mijając dom, za domem
skręcamy w prawo i trafiamy do altanki, w której na stole znajduje się metalowa kasetka z
książką wpisów. Wpisujemy imię, nazwisko, nr. telefonu lub inny kontakt, oraz okres
planowanego pobytu.
Na mapce zaznaczono również dwa bezpłatne parkingi, oraz gospodę, w której bez problemu
można skorzystać z odpłatnej toalety.

Apelujemy do wszystkich wspinaczy korzystających z Grzędy Mirowskiej o
uszanowanie zapisów porozumienia – w przeciwnym razie może nas spotkać całkowity
zakaz wspinania w tym pięknym zakątku Jury.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, problemów i spraw związanych ze wspinaniem
w skałkach Grzędy Mirowskiej oraz pozostałych rejonach wspinaczkowych Polski prosimy o
kontakt z:
•
dyrektorem generalnym NASZYCH SKAŁ – Włodzimierzem Porębskim
tel. 662 149 400, e-mail wlodek@life.pl
•
−

przewodniczącym Rady NASZYCH SKAŁ – Mariuszem Biedrzyckim
tel. 664 959 500, e-mail mariusz.biedrzycki@trigendo.pl

