
SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  ODDZIAŁU PTTK  MYSŁOWICE  
Z  DZIAŁALNO ŚCI  W  XIII  KADENCJI 

LATA 2009 - 2013 

Wstęp 

W działalności programowo – organizacyjnej PTTK O/Mysłowice 
w minionej kadencji podstawowe znaczenie miało  rozwinięcie zadań 
programowych PTTK, realizacja uchwały kierunkowej (nr 10/XIII/2009) podjętej 
na XIII Zjeździe PTTK Oddział „Mysłowice” w dniu 21 kwietnia 2009 roku. 

W czasie kadencji działaliśmy w ustabilizowanej sytuacji. Posiadaliśmy 
swój lokal – siedzibę biura Zarządu Oddziału – funkcjonujący regularnie i czynny 
w stałych godzinach. Biuro obsługiwane jest społecznie. Mysłowicki Oddział 
PTTK w czasie tej kadencji postawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Stan na 31 
grudnia 2009 wynosił 675 członków. Pod tym względem byliśmy w czołówce 
naszego kraju. Powiększało się grono dzieci i młodzieży w naszym Oddziale. 
Wpływ na ten stan rzeczy miała pomoc finansowa miasta Mysłowice, niestety od 
2010 roku miasto nie wspomaga finansowo imprez dla dzieci i młodzieży 
organizowanych przez PTTK O/Mysłowice. W latach 2009, 2011, 2012 wspólnie 
z SPN Skarbek PTTK Mysłowice zorganizował imprezy o randze wojewódzkiej 
„Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych”. Patronat nad tymi imprezami 
obejmowali; Marszałek Województwa Śląskiego, Śląska Organizacja Turystyczna, 
Zarząd Główny PTTK, Dziennik Zachodni i TV Silesia. W imprezach tych 
uczestniczyło po ponad 400 osób. W 2009 roku zorganizowaliśmy konkurs 
fotograficzny pt „Na szlaku”. Fundatorami nagród były mysłowickie zakłady 
fotograficzne; Foto – Trocha i FotoPtasiński. W 2010 r. zorganizowaliśmy 
w Mysłowicach uroczystość rozdania nagród laureatom wojewódzkiego etapu 
konkursu organizowanego przez MEN i ZG PTTK pt „Poznajemy Ojcowiznę”. 
Mysłowickie Gimnazjum nr 3 wygrało ten konkurs, niestety na etapie 
ogólnopolskim było już gorzej.  Dzięki współpracy z Gimnazjum nr 3 udało się 
odrestaurować odcinek szlaku pieszego zielonego od TTC do Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa. Szlaki piesze i rowerowe na terenie naszego miasta nie 
podlegają mysłowickiemu PTTK. Ich konserwacją, utrzymaniem powinna 
zajmować się jednostka administracji terenowej, w zależności od uzgodnień, Urząd 
Miasta lub Urząd Marszałkowski. W 2011 roku byliśmy gospodarzem kolejnego 
Rajdu do Trójkąta Trzech Cesarzy. Patronat nad imprezą objął Prezydent 
Mysłowic Edward Lasok. Prezydent był również gościem honorowym tej imprezy. 
Ugruntowały  swoją pozycję w katalogu imprez turystycznych proponowane przez 
nasz Oddział imprezy cykliczne; Mysłowicki Bal Turysty, Walentynki Narciarskie, 
imprezy inaugurujące dany sezon turystyczny, Rajd Rowerowy szlakami wokół 
Mysłowic, Rajd Pieszy do Trójkąta Trzech Cesarzy, Kwiaty dla Mamy, dla SKKT 
na Dzień Dziecka, krajoznawcze rajdy rowerowe, Rajd „O świcie”, dla SKKT 



z okazji Światowego Dnia Turystyki, Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych „Bez 
barier”,  imprezy na zakończenie sezonu turystycznego.  Utworzone w latach 
ubiegłych trzy szlaki rowerowe wymagają renowacji. Wybudowana droga do 
Trójkąta Trzech Cesarzy w roku 2008 nie jest konserwowana, a umieszczony na 
TTC „Pomnik Historii Granic przy zbiegu Czarnej i Białej Przemszy” został 
zniszczony. Zdemontowany na koszt prywatny kol. Antoniego Galińskiego czeka 
na lepsze czasy, to znaczy na ponowne zamontowanie przy TTC. Potrzebna jest 
współpraca i pomoc finansowa i prawna UM Mysłowice. W poprzedniej kadencji 
w roku 2008 ustawionych zostało 6 tablic z mapami ukazującymi walory 
turystyczne naszego miasta. Dwie z nich są obecnie zniszczone. W roku 2012 były 
prowadzone rozmowy na temat tych tablic z przedstawicielami UM Mysłowice, 
jednak nadal nie wiemy jaki będzie ich dalszy los.  W sferze edukacji 
krajoznawczej oprócz cyklicznych imprez krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, 
zorganizowaliśmy wystawę w MBP filia XI na temat „Szlaku architektury 
drewnianej woj. śląskiego”. Ważną rolę informacyjną spełniały tablice 
informacyjne PTTK „Mysłowice”  znajdujące się w Urzędzie Miasta Mysłowice, 
na budynku Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 
oraz w szkołach w których funkcjonują  Szkolne Kluby Krajoznawczo – 
Turystyczne. W tej kadencji zaznaczył się rozwój turystyki zagranicznej. 
Zorganizowano dwie wielkie wyprawy, najdalsze w historii mysłowickiego PTTK. 
W 2011 roku byliśmy we Włoszech a w 2012 roku we Francji. No i oczywiście 
Oddział organizował wypady do krajów sąsiednich. Głównie do naszych 
południowych sąsiadów; rokrocznie bywaliśmy w Czechach i Słowacji. W sferze 
ekonomicznej sytuacja się ustabilizowała. Potwierdziły to między innymi kontrole 
Urzędu  Marszałkowskiego. Realizowano program modernizacji biura. Dzięki 
prywatnym darowiznom udało się znacznie poprawić jakość sprzętu 
komputerowego. Udaje się uzyskiwać dofinansowanie naszych imprez od Zarządu 
Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Współpracę z Urzędem Miasta Mysłowice w latach 2005 – 2009 można było 
uznać za wzorcową. W XIII kadencji w latach 2009 – 2013 takiej współpracy nie 
było. Są też inne rzeczy których nie udało osiągnąć. Nie udało się utworzyć Koła 
Przewodników Turystycznych. Nadal jest tak, że  zaangażowanie przewodników 
turystycznych  - a jest ich niewielu - z naszego miasta w sprawy PTTK jest 
znikome. Na dziesięć osób z uprawnieniami przewodnickimi z Mysłowic tylko 
dwie uczestniczą w bieżących pracach na rzecz PTTK O/Mysłowice z tego tylko 
Zbigniew Orłowski prowadzi wycieczki.  Jak na Oddział liczący w 2012 roku 425 
członków jest to dramatycznie mało. Od 2009 roku Z. Orłowski jest członkiem 
Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. W roku 
2010 zorganizowaliśmy obchody 45 lat PTTK w Mysłowicach. Przy tej okazji 
odbyła się wystawa  pt „ 45 lat PTTK w Mysłowicach” w Muzeum Miasta 
Mysłowice. W  lutym 2011 roku powstało przy mysłowickim Oddziale terenowe 
koło PTTK „Azymut” obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu bieruńsko – 
lędzińskiego. W roku 2012 utworzono nowy SKKT przy Szkole Podstawowej 



nr 12. Również w 2012 roku mysłowicki Oddział przystąpił do akcji Disney 
i PTTK. W sumie otrzymaliśmy 45 odznak Disney’a i PTTK. Uroczyste wręczanie 
odbyło się w Urzędzie Miasta Mysłowice z udziałem wiceprezydenta Grzegorza 
Brzoski. W tym też 2012 roku  utworzony został Klub Turystyki Jeździeckiej przy 
PTTK O/Mysłowice, działający w oparciu o Sportowy Klub Jeździecki „JOKAR”, 
który ma swoją siedzibę w Wesołej. Klub JOKAR jest afiliowanym ośrodkiem 
turystyki jeździeckiej przy Zarządzie Głównym PTTK. W lutym 2013 roku 
wystąpiliśmy do Zarządu Głównego o afiliację ośrodka hipoterapii PADOK. Tym 
samym Mysłowice urastają do rangi głównego ośrodka turystyki jeździeckiej 
w woj. śląskim. We wrześniu 2012 roku mysłowicki PTTK był organizatorem 
konferencji pt „ Turystyka górska osób niepełnosprawnych”. Konferencja 
z udziałem wielu wybitnych fachowców z różnych środowisk naszego kraju 
odbyła się w Urzędzie Miasta w Wiśle. W listopadzie 2012 roku Zbigniew 
Orłowski zaproszony został do prac w Radzie Programowej przygotowującej 
XVIII Zjazd Walny PTTK. Jest to niejako dowód uznania za znaczny wkład pracy 
w realizację zadań programowych PTTK mysłowickiego Oddziału. 
 

Z turystycznym pozdrowieniem  

Zarząd Oddziału PTTK Mysłowice XIII kadencji  

 

 

 


