
Temat: Re: Nasze Skały - propozycja spotkania

Nadawca: Fundacja WSPINKA <fundacja@wspinka.org>

Data: 2012-01-22 19:59

Kopia: krystian.buczak@wspinka.org, tadeusz.sokołowski@wspinka.org,

jan.paradowski@wspinka.org

Adresat: Piotr Xieski / Polski Zwiazek Alpinizmu

<piotr.xieski@pza.org.pl>

Witam!

Dziękujemy za propozycję współpracy przesłaną przez Wiceprezesa PZA -

Piotra Xięsiego. Jesteśmy Ŝywotnie zainteresowani współpracą, która moŜe

pomóc w realizacji statutowych celów Fundacji WSPINKA ze wszelkimi

organizacjami pozarządowymi.

PoniewaŜ w proponowanym spotkaniu chęć potencjalnego wzięcia udziału

wyraził Tadeusz Sokołowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji,

przebywający obecnie za granicą i wracający do Polski w lutym b.r.,

proponuję powrócić do planów spotkania po 1 marca 2012r. W tym celu

proszę o ponowny kontakt po tym terminie.

Pozdrawiam,

Mateusz Paradowski

Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"

Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz

Strona WWW: http://wspinka.org    E-mail: kontakt@wspinka.org

KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484

Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

W dniu 2012-01-15 19:47, Piotr Xieski / Polski Zwiazek Alpinizmu pisze:

Witam serdecznie,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej jaką odbyłem z Mateuszem Paradowskim w zeszły
piątek 13.01 proponuję  ustalenie terminu spotkania przedstawicieli Zarządu Fundacji
Wspinka i Rady Naszych Skał. 

Z naszej strony proponujemy następujący skład:
1. Mariusz Biedrzycki
2. Miłosz Jodłowski
3. Piotr Xięski

Proponowanym przez NS głównym tematem spotkania powinny być zasady współpracy
bądź koordynacji działań w relacjach z RDOSiami, dyrekcjami parków narodowych i
krajobrazowych, urzędami, właścicielami i zarządcami nieruchomości w obszarze których
znajdują się interesujące wspinaczkowo skały.
Taka sytuacje miały juŜ miejsce, choćby w przypadku Łabajowej a ostatnio Krzemionek.
Dla zobrazowania sytuacji załączam pismo jakie otrzymaliśmy w sprawie Krzemionek ze
strony krakowskiego Zarządu Infrastruktury Sportowej
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W piśmie ZIS sugeruje wręcz byśmy nawiązali współpracę w kwestii koncepcji
zagospodarowania i udostępniania tego terenu.
Zdaję sobie sprawę, Ŝe podjęcie takiej współpracy nie jest sprawą łatwą, biorąc pod
uwagę wszystkie animozje i zaszłości. Chodzi jednak o takie ustalenie zasad komunikacji
byśmy w naszych działaniach nie wchodzili sobie w paradę.

Proponowane bliskie terminy spotkania
23.01.2012 poniedziałek - cały dzień
25.01.2012 środa - po 17:00
26.01.2012 czwartek - cały dzień

od 27.01.2012 aŜ do końca lutego reprezentacja NS jest w rozjazdach.
Z większą dowolnością moŜemy umawiać się na terminy po 1.03.2012
Prosimy zatem o Wasze sugestie.
 
Pozdrawiam,

-- 

Piotr Xięski

Polski Związek Alpinizmu

Wiceprezes

gsm -  +48 501 325 285

e-mail - piotr.xieski@pza.org.pl

web - http://www.pza.org.pl
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