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Witamy!

W nawiązaniu do przesłanego w dniu 20 czerwca 2012r. pisma, stanowiącego załącznik do
"propozycji wspólnego wystąpienia o udostępnienie Krzemionek",przekazujemy nasze stanowisko
i wyjaśniamy co następuje.

ZłoŜony przez Fundację WSPINKA w dniu 12 sierpnia 2011r. wniosek dotyczący uŜyczenia na
okres 3 lat działki nr 430/4 w obrębie 13 jest obecnie w końcowej fazie procedowania.
Wniosek ten zawiera koncepcję zagospodarowania terenu zarówno przedmiotowej działki jak teŜ
sąsiadujących z nią części działek 430/1, 432/1 oraz 569/13, której wdroŜenie w Ŝycie
zapewni kompleksowe zagospodarowanie nie tylko samych skałek na Krzemionkach ale takŜe
terenów bezpośrednio do nich przyległych jako parku rekreacyjno - sportowego z moŜliwością
uprawiania wspinaczki na naturalnym obiekcie skalnym. W związku z tym złoŜony wniosek
obejmuje o wiele szerszy i bardziej szczegółowy zakres potencjalnych inwestycji, niŜ pomysł
"udostępnienia do wspinania", który został zawarty przez PZA we wcześniejszej wiadomości. W
tym kontekście propozycja "wspólnego wystąpienia o udostępnienie" będzie de facto oznaczała
zmianę przedmiotu, zakresu i charakteru złoŜonego przez Fundację WSPINKA wniosku wraz ze
zmianami dotyczącymi podmiotów biorących udział w procesie uŜyczenia nieruchomości i będzie
miała swoje następstwa w postaci m. in. znacznego przedłuŜania postępowania
administracyjnego.

Decyzja o ww. zmianach do złoŜonego juŜ wnioski o uŜyczenie, musi zostać zatem uzasadniona.
Dlatego teŜ zwracamy się o przesłanie następujących informacji oraz dokumentów,
uzupełniających treść przesłanego pisma:

Kopię wykupionej przez PZA polisy OC (powołanej w piśmie) wraz z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia do niej

1.

Dokument potwierdzający zawarcie z KW Kraków umowy w myśl której "opiekę nad nad
rejonem skalnym Krzemionek będzie sprawował Klub Wysokogórski Kraków, członek Polskiego
Związku Alpinizmu", co jest niezbędne do określenia szczegółowego zakresu obowiązków
stron, wynikających z tej umowy.

2.

Z uwagi na to, Ŝe oprócz osób prawnych czyli Fundacji WSPINKA oraz Polskiego Związku
Alpinizmu w przesłanej propozycji występuje Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze
Skały”, która jak się domyślamy ma równieŜ "wystąpić" we wniosku, prosimy o
przedstawienie dokumentów, które określałyby stan prawny oraz sposób reprezentacji
powołanej w piśmie organizacji, co jest niezbędne dla określenia kompetencji oraz
odpowiedzialności osób reprezentujących ten podmiot w przypadku sygnowania przez jego
przedstawicieli proponowanego pisma.

3.

Na koniec smutna ale konieczna konstatacja - poprzednia nasza korespondencja, w tej
sprawie, zakończyła się na wiadomości e-mail wysłanej przez Fundację WSPINKA w dniu 16
marca b. r. do Piotra Xięskiego - Wiceprezesa PZA z prośbą o przedstawienie konkretnych
rozwiązań dotyczących współpracy PZA i WSPINKI oraz zapewnieniu o wsparciu inicjatyw, które
będą odczuwalne dla wszystkich wspinaczy. Zapewnienie to zostało wykorzystane przez
pełnomocnika PZA - Pana Włodzimierza Porębskiego do bezprawnego wystąpieniu w imieniu
Fundacji WSPINKA przed Urzędem Miasta Krakowa (pismo z dnia 03.04.2012r. do ZBK w Krakowie,
L.dz 1/4/2012/WP). W konsekwencji Zarząd Fundacji WSPINKI został zmuszony do
"nieprzyjemnych" wyjaśnień tej manipulacji przed Zakładem Infrastruktury Sportowej w
Krakowie. Pomijamy juŜ fakt, Ŝe jest to kompromitacja Pana Włodzimierza Porębskiego
reprezentującego Polski Związek Sportowy w oczach przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa,
ale takŜe moŜe spowodować pogorszenie wizerunku całego środowiska wspinaczkowego a w
konsekwencji uniemoŜliwić udostępnienie skał na Krzemionkach w celach uprawiania
wspinaczki.

Nie widzimy moŜliwości "współpracy" opartej na tego typu zachowaniach, dlatego teŜ, w celu
jej ewentualnego podjęcia, uwaŜamy za nieodzowne szczegółowe wyjaśnienie przez Zarząd PZA
działania podjętego przez pracownika i równocześnie pełnomocnika PZA - Pana Włodzimierza
Porębskiego, o którym piszemy wyŜej oraz poinformowania Zarząd Fundacji WSPINKA o
poczynionych w tej sprawie ustaleniach. 

W imieniu Zarządu Fundacji WSPINKA
Mateusz Paradowski i Krystian Buczak

Re: Krzemionki - propozycja złoŜenia wspólnego... 1 z 2


