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Dziękujemy za propozycję współpracy, skierowaną do Fundacji WSPINKA w dniu 17 lutego b.r. Inicjatywę
zaprezentowaną przez KW Kraków w Liście Intencyjnym uważamy za niezwykle wartościową i chętnie
przyłączymy się do wspólnych działań których celem będzie rewitalizacja rejonu wspinaczkowego ze skałami
Grodzisko i Łysa oraz jego nieograniczonego udostępnienia wszystkim chętnym osobom uprawiającym
turystykę i wspinaczkę.
Przedstawione przez KW Kraków planowane działania są zgodne z celami statutowymi Fundacji WSPINKA
oraz tożsame z realizowanymi przez nią od wielu lat przedsięwzięciami m. in. na terenie gminy Wielka Wieś
i Jerzmanowice‐Przeginia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu prac
instalacyjnych w ramach tworzenia nowych i renowacji istniejących dróg wspinaczkowych, jak również w
zakresie współpracy z osobami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi zmierzającej do nieograniczonego
udostępniania terenów na cele wspinaczkowe. Uważamy, że nasze dotychczasowe osiągnięcia z
powodzeniem będą mogły przyczynić się realizacji celów przedstawionych w propozycji współpracy.
Pragniemy zaznaczyć, że priorytetowym celem Fundacji WSPINKA jest dążenie do zapewnienia
nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do dróg wspinaczkowych dla wszystkich zainteresowanych, w
tym także dla zagranicznych turystów. Z tego powodu zdecydowanie preferujemy rozwiązania, które nie
wymagają jakiejkolwiek przynależności organizacyjnej oraz uzyskiwania doraźnej zgody w celu dostępu do
terenów wspinaczkowych.
Proponujemy uzgodnić szczegóły zakresu współpracy pomiędzy KW Kraków oraz Fundacją WSPINKA, po
planowanym spotkaniu z właścicielami prywatnych gruntów w Jerzmanowicach tj. w terminie po 3 marca
b.r.
WSPINKĘ reprezentować będzie Mateusz Paradowski
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