
Koleżanki i Koledzy, 

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" od kilku lat z powodzeniem 

realizuje działania mające na celu udostępnienie do nieskrępowanego wspinania 

skalnego kolejnych rejonów oraz o utrzymanie status quo w rejonach znanych od 

dawna. Mimo że przepisy ochrony przyrody oraz prawo własności rejonów 

prywatnych są coraz bardziej krepujące nieograniczony dostęp do skał, udaje nam sie 

zawierać porozumienia gwarantujące wspinaczom realizowanie ich pasji. 

Finansowanie IŚW "Nasze Skały" odbywa sie głównie poprzez darowizny - jednoprocentowy odpis 

podatkowy oraz darowizny klubów, sekcji, szkół wspinaczkowych i darczyńców indywidualnych..  Są 

to środki skromne i pieniędzy zawsze było za mało na tego typu działalność.  

IŚW "Nasze Skały" działają miarowo, bez zastojów, i ta działalność przynosi wymierne efekty, tym 

niemniej odnosimy wrażenie, że darczyńcy zapomnieli o jej potrzebach, przyzwyczajając się iż  

"wszystko działa" i energia wsparcia wypaliła się. Tymczasem odczuwamy poważny kryzys finansowy. 

O efektach działań dostępowych Naszych Skał możecie na bieżąco dowiadywać się ze stron 

internetowych portali wspinaczkowych, Polskiego Związku Alpinizmu, Fundacji Wspierania Alpinizmu 

Polskiego im. Jerzego Kukuczki, czy strony IŚW "Nasze Skały (http://www.naszeskaly.pl/). W ostatnim 

czasie IŚW "Nasze Skały" przystąpiła do realizacji przedsięwzięć podnoszących komfort wspinania w 

wielu sektorach i poprawiających infrastrukturę okołowspinaczkową oraz komfort przebywania w 

skałach (podesty, toi toi, tablice informacyjne, wycinki krzewów, sprzątanie). 

 Zwracamy się do Was - instruktorów i właścicieli szkół wspinaczkowych, jako  beneficjentów 

działalności Naszych Skał - - o dalsze wsparcie finansowe. Liczy się każda złotówka, wsparcie każdej 

akcji, sfinansowanie elementów infrastruktury, ringów, sprzątania, wycinek krzewów, pomoc 

logistyczna i inne. Potrzeb jest wiele i sposobów ich rozwiązania także.  

Pomóżmy sobie w utrzymaniu miejsc polskiego wspinania skalnego oraz szkolenia wspinaczkowego! 

Jeśli macie możliwość i chęć wsparcia Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", a nie 

wiecie jak to uczynić - prosimy o kontakt - tel: 662 149 400, e-mail: dyrektor@naszeskaly.pl 

       Z taternickim pozdrowieniem! 

 

 Prezes Polskiego Związku Alpinizmu:         Dyrektor operacyjny IŚW "Nasze Skały": 

                  

      
 

 


