
Opis zadania 

 

Prace obejmują 3 etapy: 

 

Etap 1 

1. Przygotowanie dróg wspinaczkowych, specjalistyczne prace budowlane (PKWiU 43.99.9) 

2. Osadzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowiskowych w oparciu o technologię i atesty marki 

Fischer i KoTwa. Przewidywana ilość punktów 50-70 (PKWiU 43.99.9) 

3. Ramowanie skał, usunięcie luźnych fragmentów oraz potencjalnych zagrożeń z terenu 

przygotowanego do wspinaczki. (PKWiU 43.99.9) 

4. Wycinka drzew oraz krzewów ( bezpieczeństwo, oraz odkrycie walorów estetycznych i 

wspinaczkowych) ( PKWiU 02.40) 

5. Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika wodnego. 

 

Etap 2 

1. Przygotowanie ścieżki dookoła oczka wodnego o podłożu z grysu granitowego o wymiarach 

1000mm szerokości, 100mm miąższości grysu. (PKWiU 43.12.1) 

2. Przygotowanie paleniska zabezpieczonego przeciwpożarowo (odseparowanego kamiennymi blokami 

od otoczenia i roślinności) (PKWiU 43.12.1) 

3. Montaż 3 ławek, 3 osobowych, o podstawie granitowej i siedzisku wykonanym z belki drewnianej 

(PKWiU 43.12.1)Oczyszczenie chemiczne skał granitowych z napisów ( grafitti ) widniejących od lat 

na części murów skalnych. (PKWiU 81.22.12) 

4. Montaż 2szt. koszy na śmieci. (PKWiU 43.12.1) 

 

Etap 3 

1. Budowa pomostu stalowego nad oczkiem wodnym, o wymiarach (~ 12m długości, 120cm 

szerokości) posadowionego na podłożu ziemnym w obu końcach, w środkowej części kotwionego do 

ściany skalnej ( połączenia wykonane za pomocą śrubunków w celu zwiększenia odporności 

antykorozyjnej) (PKWiU 42.99) (PKWiU 43.99.3) 

2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej pomostu - malowanie (PKWiU 43.99.3) 

3. Przygotowanie punktu widokowego nad wschodnią wychodnią skalną. Obejmujące przygotowanie 

barierek ochronnych kotwionych w podłoże skalne (PKWiU 43.99.9) oraz wycinkę drzewostanu 

przesłaniającego widok na Karkonosze (PKWiU 02.40) 

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów punktu widokowego nad wschodnią wychodnią skalną 

(PKWiU 43.99.3) 

 

Adresaci zadania  
Użytkownikami zadania mogą być wszystkie osoby, czyli zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, 

nieposiadające  przeciwwskazań do wspinaczki górskiej. 

 

 

Cel zadania – uzasadnienie, ze wskazaniem obszaru oddziaływania, szczególnych 

walorów i atrakcyjności dla mieszkańców 

 
Uzdrowiskowa część Jeleniej Góry – Cieplice, to wciąż nie do końca odkryty i wykorzystany potencjał  Naszego 

miasta. Oprócz licznych, znanych zabytków i urokliwych parków znajdują się tu również tereny leśne. W 

jednym z lasów od dawna popularnym miejscem jest tzw. „Morskie Oczko” czyli kompleks skalny zanurzony w 

małym zbiorniku wodnym. Jest to miejsce nie zwykle urokliwe, ukryte wśród gęstych i wysokich drzew z 

pięknym widokiem na otaczające pasma górskie. Niestety miejsce to, od dawna jest zaniedbane a przede 

wszystkim nie w pełni wykorzystane. Wśród okolicznych mieszkańców, spacerowiczów oraz miłośników 

wspinaczki górskiej narodził się pomysł równie ambitnego jak i atrakcyjnego zagospodarowania „Morskiego 



Oczka”. Grupa Radnych Rady Jednostki Pomocniczej Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice” odbyła kilka 

spotkań z przedstawicielami podmiotów zajmujących się kompleksową budową dróg wspinaczkowych. Ich 

celem jak i zarazem tego zadania jest stworzenie dla mieszkańców Jeleniej Góry tras wspinaczkowych 

poprawiających bazę rekreacyjno – sportową. Jednogłośnie stwierdzono, że owy teren idealnie nadaje się na 

przygotowanie tras wspinaczkowych. Ustalono, że można tam zlokalizować trasy zarówno dla osób całkowicie 

początkujących jak i zaawansowanych. Była by to atrakcja wyjątkowa i jak stwierdzili miłośnicy wspinaczki nie 

spotykana w okolicy. Trasy wspinaczkowe zaczynały by się niemal, że z poziomu lustra wody bo z metalowej 

kładki. Ponad to zaplanowano budowę punktu widokowego na szczycie skały z widokiem na Sudety i Jelenią 

Górę oraz kilku ławek i stolików. Jako wnioskodawca spotkałem się z osobami zaangażowanymi we wspinaczkę 

górską, które potwierdziły zasadność owego projektu, podkreślając, że była by to atrakcja znana nie tylko w 

regionie ale może i w całej Polsce. Należy podkreślić, że na terenie Jeleniej Góry nie znajduje się podobny 

obiekt.   


