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Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.

Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m.in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze
technologiczno - technicznej)

zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności wydarzenia
społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia)

l. Tytuł zadania
Modernizacja i rozbudowa kluczborskiej ścianki wspinaczkowej.

2. Nr obszaru, Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr
działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w
celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia
terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę
wymienić w punkcie 6)
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Nr obszaru l. Ścianka wspinaczkowa zlokalizowana w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kluczborku przy ul. Wolności 18.
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3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

W ramach modernizacji i rozbudowy ścianki wspinaczkowej wykonane zostaną następujące prace:
Wymiana zużytych paneli, po których odbywa się wspinanie, a w szczegóhiości wymiana paneli
skałopodobnych wykonanych w starej technologii z włókna szklanego na nowoczesne
specjalnie przygotowane płaskie panele ze sklejki.
Zmiana profilu ścianki czyli zmiana jej kształtu, krzywizn, kąta przewieszenia na taki, który
będzie z jednej strony atrakcyjniejszy dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaniem, a z
drugiej pozwoli osobom bardziej zaawansowanym na efektywniejszy trening wspinaczkowy.
Dobudowanie kolejnego modułu ścianki zwiększającego tym samym powierzchnię
wspinaczkową całego obiektu.
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4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Ścianka wspinaczkowa zlokalizowana w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kluczborku składa się z dwóch części. Nowszej - niskiej do użytku której nie jest wymagana lina oraz
starszej - wysokiej do wspinania z użyciem liny. Projekt modernizacji dotyczy tylko starszej części,
która została wybudowana w 2007r (14 lat temu). Jej kształt, projekt, sposób wykonania oraz użyte
materiały znacząco odbiegają od współczesnych standardów. Dodatkowo panele wspinaczkowe C2yli
powierzchnia, po której odbywa się wspinanie uległa już stopniowemu zużyciu w postaci pęknięć,
zaniku powierzchni trącej lub uszkodzenia punktów mocowania chwytów wspinaczkowych. Dodatkowo
w ostatnich latach zauważalny jest w Kluczborku wzrost zainteresowania uprawianiem wspinaczki
sportowej. Aktualnie w regularnych treningach w ramach sekcji sportowych uczestniczy 40 osób z
czego 32 to dzieci i młodzież z Kluczborka. Kluczborski Klub Wspinaczkowy Zawrat, który swoją
działalność organizuje wokół ścianki wspinaczkowej, a który ostatecznie nie zrzesza wszystkich osób
uprawiających wspinaczkę w Kluczborku ma w swoim gronie na dzień 30 grudnia 2021r. 35
pełnoletnich członków, którzy trenują na omawianym obiekcie. Powyższe kwestie rodzą następujące
problemy:
- Ograniczone możliwości konstruowania, układania nowych dróg wspinaczkowych co stanowi główny
czynnik wpływający na atrakcyjność uprawiania tego sportu, atorakcyjność samego obiektu, efektywność
prowadzonego treningu i możliwość rozgrywania zawodów wspinaczkowych.
-Trudnością prowadzenia treningu wspinaczkowego na poziomie zbliżonym do tego jaki można spotkać
na innych ścianach wspinaczkowych Województwa Opolskiego i województw ościennych. Efektem
gorszych wamnków treningowych na naszym obiekcie są słabsze wyniki zawodników z Kluczborka. /f/
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- Problem w dostępie do ścianki wspinaczkowej. W związku z rosnącym zainteresowaniem
uprawianiem wspinaczki bywają dni, kiedy oprócz regularnych zajęć sekcji wspinaczkowych z obiektu
korzysta na tyle dużo innych osób, że mają one problem ze znalezieniem dla siebie powierzchni
treningowej.
Renowacja obiektu posłuży nie tylko osobom systematycznie trenującym wspinaczkę sportową ale
również tym, którzy okazjonalnie korzystają z tego obiektu poprzez podniesienie jego atrakcyjność i
zachęcając większą liczbę osób do aktywności mchowej.
Ponad to od 8 lat na Kluczborskiej ścianie wspinaczkowej odbywają się Mistrzostwa Województwa
Opolskiego we wspinaczce sportowej. Impreza ta wpływa na promocje miasta i rozwój tej dyscypliny
sportu. Posiadanie starego i niemodemizowanego obiektu może w przyszłości wpłynąć na spadek
zainteresowania tą impreza wśród innych klubów i wspinaczy naszego województwa.

S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l.Prace modernizacyjne na ściance
wspinaczkowej. W tym przebudowa konstrukcji,
wymiana paneli, dobudowanie kolejnego modułu.
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6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacjj^łaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l) Wizualizacja

2)

3) ...............................................................
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