Temat:
Re: Fwd: Re: Fwd: W sprawie wytyczenia nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego
Data:
2016-09-26 14:01
Nadawca: Mateusz Paradowski <mateusz.paradowski@wspinka.org>
Adresat: Krzysztof Kukliński <..........@wp.pl>
Cześć Krzyśku,
Nawiązując do rozmowy telefonicznej: nie ma problemu abyście wraz z Przemkiem wykonali drogę wspinaczkową o której
piszesz na Murze Skwirczyńskiego. Jej lokalizacja pokrywa się z moimi przypuszczeniami - jak sądziłem, jest to jedyne sensowne
miejsce do poprowadzenia nowej linii.
Podejrzewam, że stanowisko będzie wspólne z którąś już istniejących dróg?
Tak jak Ci wspominałem - planuję pod koniec tygodnia działać w Dolinie Będkowskiej więc gdybyś też zamierzał tam się pojawić
to chętnie się spotkam na miejscu pod skałą.
Pozdrawiam,
Mateusz Paradowski
Prezes Zarządu Fundacji
Telefon: +48 ... .... ....
E-mail: mateusz.paradowski@wspinka.org
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Strona WWW: http://wspinka.org
KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484
Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

W dniu 2016-09-24 o 18:16, Krzysztof Kukliński pisze:
Witam serdecznie,
Cieszy mnie Wasza otwartość względem pozyskiwania nowych obszarów wspinaczkowych jak też nowych
współpracowników, którzy chcą zaoferować swoje doświadczenie, zaangażowanie i wysiłek w celu wytyczania nowych dróg
dla uatrakcyjnienia "oferty" wspinaczkowej.
Co do zapytania w Waszym piśmie, czyli jakie materiały, kto i jakie doświadczenie?
Atestowane ringi z stali nierdzewnej ﬁrmy koTwa A 10/80 w ilości 6 szt., masa kotwiąca ﬁrmy Fischer FIS V 360 S.
Prace instalatorskie wykona: Ekiper PZA Przemysław Formicki - KW Katowice. Ostatnie nasze wspólne realizacje w 2016
roku: Podzamcze, skała Niedźwiedź, droga: MYSIOFOBIA oraz Mirów, skała Turnia Kukuczki, droga: TYGRYS W POTRZASKU.
Autor drogi: Krzysztof Kukliński - Instruktor Wspinaczki Skałkowej, KW Katowice.
Nazwa drogi i proponowana wycena: EUGENIKA - 6.1 (droga jest pro memoria, naszej tragicznie zmarłej w skałach w dniu
10 września 2016 roku koleżance, Eugenii Siewierskiej)
Lokalizacja nowej linii: Pomiędzy drogami: SEKWENCJA oraz WIDOK Z OKNA (nowa linia nie narusza autonomiczności
żadnej z tych dróg)
Pozdrawiam, Krzysztof Kukliński - tel. +48 ... ... ...

--- Treść przekazanej wiadomości --Temat:Re: Fwd: W sprawie wytyczenia nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego
Data:Sat, 24 Sep 2016 08:57:16 +0200
Nadawca:Włodek Porębski <wlodzimierz.porebski@pza.org.pl>
Adresat:Krzysztof Kukliński <...........@wp.pl>
Kopia:milosz.jodlowski@pza.nazwa.pl <milosz.jodlowski@pza.org.pl>, Piotr Xieski / Polski Zwiazek Alpinizmu
<piotr.xieski@pza.org.pl>, marek wierzbowski <marek.wierzbowski@pza.org.pl>, Mariusz Biedrzycki
<mariusz.biedrzycki@cyberuslabs.com>
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Dzień dobry Krzysztoﬁe.
Otrzymaliśmy odpowiedź od Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka". Przesyłam Ci jej część dotyczącą Twojej
chęci wytyczenia nowej drogi (pismo dotyczyło także spraw innych, które tu pominąłem).
Telefon do prezesa fundacji Wspinka, Mateusza Paradowskiego - ... ... ...
Pozdrawiam serdecznie,
Włodek Porębski
______________________
Odpowiadając na prośbę zawartą w piśmie z dnia 20 września 2016 r. (znak L.dz. PZA – 3/9/16/WP), informuję co następuje:
1. Działania Fundacji WSPINKA prowadzone w ramach programu "teren WSPINKA" mają na celu m. in. udostępnianie bez
żadnych ograniczeń terenów atrakcyjnych wspinaczkowo dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem wspinaczki osób
oraz zagospodarowywanie takich terenów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej (w tym także wspinaczkowej). Realizacji
takich celów służy umowa użyczenia nr GN.I.6850.1.6.2014.CH działki nr 232 obr. Bębło w gm. Wielka Wieś, jaką zawarła
Fundacja WSPINKA ze Starostwem Powiatowym w Krakowie w dniu 12 listopada 2014 r. Zgodnie z par. 4 pkt. 1 wskazanej
umowy użyczenia biorący do używania [Fundacja WSPINKA] zobowiązany jest do utrzymywania Przedmiotu użyczenia w
należytym stanie technicznym oraz niedopuszczenia do jego pogorszenia.
2. W celu wyrażenia zgody na wytyczenie i ubezpieczenie zakotwieniami skalnymi (ringami) nowej drogi wspinaczkowej na
skale Mur Skwirczyńskiego (położonej na działce nr 232 obr. Bębło) co będzie skutkowało wzięciem odpowiedzialności przez
Zarząd Fundacji WSPINKA za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników (osób wspinających) i jest bezpośrednio związane z
jakością przeprowadzonych prac instalatorskich punktów asekuracyjnych na planowanej nowej drodze wspinaczkowej,
niezbędne jest uzyskanie informacji na temat posiadanych kwaliﬁkacji oraz doświadczenia praktycznego przez osobę
mającą prowadzić prace instalatorskie. Niezbędne jest także określenie materiałów jakie będą wykorzystane w celu
wykonania punktów asekuracyjnych w celu stwierdzenia czy spełniają one wymagane przepisami normy.
3. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie informacji wskazanych w pkt. 2. bezpośrednio przez osobę zainteresowaną
wytyczeniem nowej drogi wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego. Niezbędne będzie także uzgodnienie planowanego
zakresu prac bezpośrednio w terenie aby wykluczyć ewentualną kolizję z obecnie prowadzonymi i zaplanowanymi wcześniej
działaniami, które mają miejsce na działce nr 232. [..] Wszelka korespondencja oraz wymiana informacji w przedmiotowej
sprawie może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail: fundacja@wspinka.org lub w
postaci tradycyjnej na adres siedziby Fundacji WSPINKA. [..]

Z poważaniem,
Mateusz Paradowski
Prezes Zarządu Fundacji
E-mail: mateusz.paradowski@wspinka.org

_______________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 2016-09-21 o 16:28, Krzysztof Kukliński pisze:
Witam,
Dziękuję za nadanie urzędowego biegu mojej inicjatywie. Żywię nadzieję, że odpowiedź będzie przychylna i szybka.
Tak jak nadmieniłem w naszej rozmowie telefonicznej drogę chcę dedykować, naszej tragicznie zmarłej w skałach w
dniu 10 września 2016 roku koleżance, Eugenii Siewierskiej i nadać jej nazwę EUGENIKA.
Z poważaniem, Krzysztof Kukliński - Instruktor Wspinaczki Skałkowej, KW Katowice.
W dniu 2016-09-20 o 11:54, Włodek Porębski pisze:
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Data:Tue, 20 Sep 2016 11:51:39 +0200
Nadawca:Włodek Porębski <wlodzimierz.porebski@pza.org.pl>
Adresat:mateusz.paradowski@wspinka.org
Kopia:zarzad@powiat.krakow.pl
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Katowice, 20.09.2016 r.

W związku z obowiązywaniem umowy użyczenia z dnia 12.11.2014 r. pomiędzy:
- Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA , a
- Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Krakowskiego
dotyczącej: nieodpłatnego użyczenia działki gruntu 232, na której (zgodnie z informacjami na stronie
h ps://bip.wspinka.org/dokumenty/pozostale/umowa-uzyczenia-nr-gni6850162014ch) położone są m. in. skały: Mała
Turnia, Wielka Turnia, Średnik, Mur Skwirczyńskiego,
zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wytyczenie i ubezpieczenie zakotwieniami skalnymi (ringami) nowej drogi
wspinaczkowej na skale Mur Skwirczyńskiego w Dolinie Będkowskiej (gmina Wielka Wieś).
Zapytanie związane jest z prośbą, jaką skierował do nas jeden ze wspinaczy, zainteresowany wytyczeniem nowej drogi
wspinaczkowej na wymienionej turni.
Prosimy o pilną odpowiedź.
Z poważaniem,

___________________________________________
do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe w Krakowie
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