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Witamy serdecznie,
Na wstępie przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi na wiadomość przesłaną 5 marca – było to spowodowane bardzo
duŜą ilością pracy jaką mieliśmy na początku roku w Fundacji.
W ostatnim czasie próbowaliśmy w gronie osób, które miałyby wziąć udział w proponowanym spotkaniu z naszej
strony, ustalić jakiś jego termin, który odpowiadałby kaŜdemu z nas. Niestety nawał zajęć i róŜne okoliczności osobiste
uniemoŜliwiają znalezienie takiego terminu w najbliŜszych kilku tygodniach. Dlatego teŜ chcemy przedstawić 2
propozycje:
-

Pierwsza dotyczy załatwienia ewentualnych bieŜących i istotnych spraw za pośrednictwem poczty e-mail.
Taką formę komunikacji przyjęliśmy w Fundacji właśnie z powodu tego, Ŝe pracujemy wolontarystycznie. W
ten sposób ustaliliśmy i podpisaliśmy kilka porozumień o współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
Będziemy starali się moŜliwie jak najszybciej odpowiadać na wszelką korespondencję w tych sprawach.

-

Druga związana jest z ewentualnym terminem spotkania przy okazji corocznie organizowanego przez
WSPINKĘ „sprzątania Doliny Będkowskiej”, najprawdopodobniej 14-15 kwietnia (czekamy na potwierdzenie
z gmin). Najprawdopodobniej wszystkie osoby ze strony Fundacji WSPINKA będą wtedy na miejscu.

Co do moŜliwej współpracy pomiędzy PZA i Fundacją WSPINKA - zapewniamy, Ŝe naszym osobistym wsparciem i
entuzjazmem obejmiemy kaŜde porozumienie w ramach konkretnych projektów, gdzie współpraca byłaby
merytoryczna a jej rezultaty odczuwalne dla wszystkich wspinaczy i aktywnych turystów oraz, co waŜne z punktu
widzenia instytucji publicznych, dla moŜliwie jak najszerszej grupy społeczeństwa.
W celu usprawnienia nawiązania współpracy i wypracowania wspólnego projektu zagospodarowania terenu
Krzemionek w Krakowie, prosimy o przedstawienie konkretnych propozycji wspólnych działań oraz moŜliwości
wsparcia tej inicjatywy przez Polski Związek Alpinizmu.

Pozdrawiamy,
Mateusz Paradowski
Krystian Buczak
W imieniu Zarządu Fundacji WSPINKA
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