Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich przyjaciół KLIKA powstało w 1971
roku. Poza działaniami statutowymi, Stowarzyszenie można powiedzieć samorzutnie rozszerzyło
swoją działalność o zadania ekstremalne. Począwszy od Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna (pierwsze i jak na razie jedyne przejście z osobą na
wózku inwalidzkim), przez wycieczki w Beskidy, a skończywszy na wyprawach w Tatry.

Marzec 2015r. - Ekstremalna Droga Krzyżowa; okolice Kalwarii Zebrzydowskiej

W 2015 roku zorganizowaliśmy wyjście na Koprowy Wierch. Ze względu na brak doświadczenia i
nie dopracowane nosidełko musieliśmy zawrócić ok. 30m przed szczytem.

Okolice szczytu Koprowego Wierchu

Odpoczynek nad Hińczowymi Stawami
Rok 2016 to udana wyprawa na Krywań.

Zdjęcie ze szczytu Krywania.
Odsyłam również do linku z filmem oraz krótkiego reportażu w TVN.
https://www.youtube.com/watch?v=BjLrPg7dTxg
https://fakty.tvn24.pl/fakty-w-poludnie,98/na-plecach-wniesli-niepelnosprawnych-na-tatrzanskiszczyt,680237.html
Cel wszystkich wypraw z wózkowiczami jest w zasadzie prosty – chcemy im pokazać to co my
sprawni ludzie możemy zobaczyć, chcemy żeby przeżywali takie same emocje jak my przeżywamy
po zdobyciu szczytu. Ludziom gór, którzy będą czytać ten wniosek, nie trzeba tłumaczyć jakie
uczucia towarzyszą zdobywaniu szczytów, czy czasem po prostu przebywaniu w górach – my
staramy się spełniać marzenia osób niepełnosprawnych wjeżdżając z nimi, a ostatnio nawet częściej
nosząc ich w góry.
W tym roku planujemy wyprawę na Sławkowski Szczyt w Tatrach Słowackich.
Wszystkie działania dotychczasowe opierają się na pracy charytatywnej. Nosidełko, które było
użyte między innymi podczas wyprawy na Krywań projektowaliśmy i spawaliśmy we własnym
zakresie. Wszelkie koszty związane ze sprzętem, transportem czy organizacją ponosili sami
wolontariusze. W tym roku chcielibyśmy ich jak najbardziej odciążyć, i stąd nasz wniosek do
Szanownej Kapituły Konkursu. Wiemy już, że potrzebujemy więcej i lepiej zaprojektowanych
nosidełek. Po pierwsze lista wad poprzednich wersji jest spora, a po drugie ilość chętnych na takie
wyprawy wózkowiczów stale rośnie.

Nosidełko użyte podczas wyprawy na Krywań.

Wstępny projekt nosidełka „wersja dwuosobowa” – istnieje możliwość przekonfigurowania go bez
narzędzi na wersję jednoosobową.

UCZESTNICY
Uczestnikami będzie 3 wózkowiczów oraz około 35 osób sprawnych. Wśród wolontariuszy będą
zarówno Przewodnicy Beskidzcy jak i Tatrzańscy. Są wśród zgłoszonych również osoby
uczestniczące w zawodach biegowych (płaskich i górskich) na dystansach krótszych oraz ultra. W
zasadzie każdy miał do czynienia w mniejszym czy większym stopniu ze wspinaniem – czy to w
skałach czy Tatrach.

Ja, Paweł Jachym, jako współorganizator wyprawy ukończyłem m.in. bieg wokół Mount Blanc
UTMB(168km). Jako jedna z trzech osób, ukończyłem również wszystkie edycje Biegu 7 Dolin
(100km). Uczestniczyłem wraz z moją siostrą Joanną Jachym w Biegu Rzeźnika zajmując trzecią
lokatę wśród zespołów MIX. Poza powyższymi brałem udział w licznych imprezach na orientację
m.in. Kierat oraz maratonach ulicznych. Jak chodzi o moje doświadczenie górskie to wszedłem
m.in. na Wysoką, Gerlach, Lodowy drogami turystycznymi. Wspinałem się również w skałach na
poziomie VI.II. Byłem także pomysłodawcą i współorganizatorem poprzednich wypraw z udziałem
„wózkowiczów”.
Na chwilę obecną – poza ilościowym - nie jestem w stanie podać dokładnego składu wyprawy.
PRZEBIEG WYPRAWY
Całość planowana jest na 25-27 sierpień tego roku.
25 sierpnia –
– 10:00 - wyjazd z Krakowa
– 15:00 - zakwaterowanie na campingu „RIJO Camping” w Starej Leśnej
26 sierpnia –
– 6:00 – wyjazd z campingu do dolnej stacji kolejki na Hrebenok
– 7:00 – wyjazd na Hrebenok
– 7:30 – przygotowanie nosidełek, wymarsz w kierunku szczytu
– 14-15:00 – przewidywany czas dojścia na szczyt
– 19-20 – powrót do kolejki na Hrebenok'u
– 21-22 – powrót na camping w Starej Leśnej

27 sierpnia – dzień restowy
– 10:00 – wyjazd z campingu w kierunku wylotu Doliny Cichej
– 11:00 – przybycie na parking u wylotu Doliny Cichej
– 11:30 – wymarsz w głąb doliny – spacer z wózkami
– 15:30 – powrót do samochodów
– 16:30 – wyjazd w kierunku Krakowa
– 20:30-21:30 – powrót do Krakowa

Koszt wyprawy szacujemy na 8440zł. Poniżej szczegółowe zestawienie:
– nosidełka – projekt + wykonanie – 2800zł
– nocleg dla 38 osób (dwie noce) – 2300zł
– benzyna – 1170zł
– wypożyczenie uprzęży i kasków – 360zł
– parking w Starym Smokowcu - 190zł
– kolejka na Hrebenok - 1620zł

