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Re: Krzemionki - propozycja złoŜenia wspólnego wniosku
Fundacja WSPINKA <fundacja@wspinka.org>
2012-06-21 23:43
krystian.buczak@wspinka.org
Piotr Xieski / Polski Zwiazek Alpinizmu <piotr.xieski@pza.org.pl>

Witam!
W imieniu Fundacji WSPINKA dziękuję za złoŜoną propozycję.
Reprezentując Zarząd Fundacji informuję, iŜ postaramy się ustosunkować do przesłanego pisma,
zawierającego propozycję wspólnego wystąpienia o udostępnienie Krzemionek, w terminie do końca
przyszłego tygodnia (tj. do końca czerwca b. r.). Zajęcie stanowiska w tej sprawie wymaga z jednej
strony skonsultowania jego ewentualnych następstw (w szczególności znacznego przedłuŜenia
procedowania złoŜonego juŜ przez nas wniosku o uŜyczenie) z Zakładem Infrastruktury Sportowej w
Krakowie, a z drugiej wymaga zaopiniowania przez Radę Fundacji.
Z uwagi na zaplanowany wyjazd słuŜbowy części osób z Zarządu, przypadający na pierwszą połowę
lipca b. r., proponuję powrócić do ustalenia terminu ewentualnego spotkania przedstawicieli Fundacji
WSPINKA oraz Polskiego Związku Alpinizmu po 16 lipca 2012r.
Pozdrawiam,
Mateusz Paradowski
Prezes Zarządu Fundacji
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W dniu 2012-06-20 19:28, Piotr Xieski / Polski Zwiazek Alpinizmu pisze:
Mateuszu,
Proponujemy Fundacji Wspinka wspólne wystąpienie o udostępnienie Krzemionek.
W załączniku propozycja tekstu wniosku, oczywiście otwarta na Wasze uzupełnienia i uwagi.
Jeśli to moŜliwe, chciałbym zaprosić przedstawicieli Wspinki do udziału w skypekonferencji Rady
NS, jaka odbędzie się jutro czyli w czwartek 21.06.2012 w godzinach 20:00 - 22:00
Temat Krzemionek jest jednym z głównych w agendzie telekonferencji i rozpoczęcie jego
omawiania przewidziane jest na 21:00. Z góry przepraszam za mocno spóźnione zaproszenie.
Jeśli będziesz lub inni przedstawiciele Wspinki mogą wziąć udział w spotkaniu proszę o
przesłanie profili Skype aby umoŜliwić Wasze połączenie.
Jeśli termin jutrzejszej skypekonferencji nie jest dogodny - proszę o zaproponowanie przez
Wspinkę nieodległego terminu spotkania czy skypekonferencji
Z taternickim,
-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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