
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK MYSŁOWICE
Z DZIAŁALNOŚCI W XIV KADENCJI   LATA 2013 – 2017

WSTĘP
      W działalności programowo – organizacyjnej PTTK O/Mysłowice w minionej kadencji 
podstawowe znaczenie miało rozwinięcie zadań programowych PTTK, realizacja uchwały 
kierunkowej (nr 10/XIV/2013) podjętej na XIV Zjeździe PTTK Oddziału „Mysłowice” w 
dniu 15 marca 2013 roku. W czasie kadencji działaliśmy w ustabilizowanej sytuacji. 
Posiadaliśmy swój lokal – siedzibę biura Zarządu Oddziału – funkcjonujący regularnie i 
czynny w stałych godzinach. To głównie zasługa koleżanki Ewy Porczek – skarbnika 
Zarządu Oddziału i prezesa Zarządu Oddziału. Biuro obsługiwane jest społecznie. W sferze 
ekonomicznej sytuacja jest ustabilizowana. Potwierdziły to między innymi kontrole Urzędu 
Marszałkowskiego i Urzędu Skarbowego. Szczegółowe raporty z działalności z każdego 
roku przesyłamy do Zarządu Głównego PTTK i Urzędu Miasta. Rozliczenia finansowe 
przesyłamy do Urzędu Skarbowego i Zarządu Głównego PTTK. Nie otrzymaliśmy żadnych 
uwag o nieprawidłowościach. Należy dodać, że nad finansami Oddziały czuwają; skarbnik 
Zarządu Oddziału kol. Ewa Porczek i główny księgowy kol. Piotr Dubiel. Pracę swoją, 
wymagającą kwalifikacji,  wykonują społecznie. Podobnie jak każdy członek Zarządu 
Oddziału. PTTK O/Mysłowice nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie zwalnia to 
Oddziału z szeregu obowiązków prawnych. Bardzo szczegółowe sprawozdanie z całorocznej
działalności przesyłamy do Głównego Urzędu Statystycznego.  Sprawozdanie z 
poszczególnych dziedzin działalności turystycznej przesyłamy do Centralnego Ośrodka 
Turystyki Górskiej, Komisji Ochrony Przyrody i Rady ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. W minionej kadencji  realizowano program 
modernizacji biura Oddziału. To dzięki prywatnym środkom Grażyny i Zbigniewa 
Orłowskich. Udaje się uzyskiwać dofinansowanie wybranych naszych imprez od Zarządu 
Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Urzędu Miasta 
Mysłowice. Mysłowicki Oddział PTTK w czasie tej kadencji postawił sobie bardzo wysoko 
poprzeczkę, jeżeli chodzi o realizację zadań programowych. W stosunku do poprzednie 
kadencji znacznie zwiększyła się ilość organizowanych imprez. Stan na 31grudnia 2013 
wynosił 425 członków. Pod tym względem byliśmy w czołówce naszego kraju. Stan na 
31grudnia 2016 wynosił 485 członków.  

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA XIV KADENCJI 
      Flagową imprezą i wizytówką możliwości organizacyjnych Oddziału Mysłowice jest 
cykliczna impreza o nazwie Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER. W 2016 roku odbyła się
jej VII edycja. Patronat nad tymi imprezami obejmowali; Marszałek Województwa 
Śląskiego, Śląska Organizacja Turystyczna, Zarząd Główny PTTK, Dziennik Zachodni i 
TVP3 Katowice. W imprezach tych uczestniczyło blisko 600 osób. W 2015 roku PTTK 
O/Mysłowice zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie ZG PTTK na „Najlepszą 
programową ofertę oddziałów PTTK  dla turystów niepełnosprawnych”. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się w styczniu 2016 w siedzibie ZG PTTK w Warszawie z 
udziałem Prezesa ZG PTTK i dyrektora ds. turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Z 
inicjatywy mysłowickiego PTTK utworzono w 2014 roku Radę ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych w województwie śląskim. Przewodniczącym został Z. Orłowski. 
Ugruntowały swoją pozycję w katalogu imprez turystycznych organizowane przez nasz 
Oddział imprezy cykliczne; imprezy inaugurujące sezon turystyczny, „Kwitnące krokusy na 
tatrzańskiej polanie”, „Kwiaty dla Mamy”, imprezy turystyczno – krajoznawcze dla SKKT 
(minimum 5 w roku), krajoznawcze rajdy rowerowe, Rajd „O świcie” (w 2016 odbyła się 38 
edycja), Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BARIER”, imprezy na zakończenie sezonu 
turystycznego, Mysłowicki Bal Turysty, Zimowy Rajd Górski, wyjazdy na  narty z imprezą 



karnawałową, późnojesienne tygodniowe wyprawy zagraniczne. Wzbogacamy coraz bardziej
swoją ofertę o imprezy rowerowe i kajakowe. To głównie zasługa kadry programowej 
mysłowickiego Oddziału. Aktywnie udziela się 5 przodowników turystyki kolarskiej i 2 
przodowników turystyki kajakowej. Na stałe do kalendarza imprez weszły  pielgrzymki 
rowerowe mężczyzn do Piekar Śląskich, imprezy rowerowo - krajoznawcze jedno i 
dwudniowe, no i wspomniane rowerowe wyprawy o roboczej nazwie „Krajoznawczy Rajd 
Rowerowy PTTK O/Mysłowice”. W trakcie tych rajdów eksploatujemy krajoznawczo 
regiony Polski i zwiedzamy obiekty z listy Kanonu Krajoznawczego Polski i wszystkie 
województwa naszego kraju. W imprezach tych bierze 12-15 osób i jest to największa ilość 
uczestników tak długich wypraw (800-900 km/tydzień) w Polsce, wg naszej wiedzy. Wzrasta
popularność imprez kajakowych. W 2016 roku w spływie na Małej Panwi brało udział 50 
uczestników. To kolejny rekord w historii mysłowickiego PTTK.
     W Mysłowicach w latach ubiegłych utworzyliśmy trzy szlaki rowerowe. Obecnie 
wymagają renowacji. Wybudowana droga do Trójkąta Trzech Cesarzy w roku 2008 z 
inicjatywy PTTK O/Mysłowice nie jest konserwowana, a umieszczony na TTC „Pomnik 
Historii Granic przy zbiegu Czarnej i Białej Przemszy” został zniszczony. Obecnie czeka na 
ponowne zamontowanie przy TTC. Potrzebna jest współpraca i pomoc prawna UM 
Mysłowice. Ze środków prywatnych członków Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice 
(Orłowski, Bugla) ustawiono w 2016 roku przy TTC tablicę informującą o historii TTC. 
Zaprojektowali ją członkowie Mysłowickiego Detektywa Historycznego. Obecnie 
zniszczona. Ważną rolę informacyjną spełniają tablice informacyjne PTTK O/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. Tablicami w szkołach opiekują się nauczyciele – 
opiekunowie SKKT. Bezpośrednią opiekę nad tablicami miejskimi sprawuje wiceprezes 
Zarządu Oddziału kol. Marek Kmiotek. W tej kadencji zaznaczył się rozwój turystyki 
zagranicznej. Każdego roku organizowano tygodniowe  wielkie wyprawy, najdalsze w 
historii mysłowickiego PTTK. W 2013 roku byliśmy we Włoszech w Toskanii, w 2014 roku 
zwiedziliśmy Riwierę Włoską i Francuską, w 2015 odwiedziliśmy czeskie Myslovice i 
zwiedziliśmy Bawarię  i Oktoberfest (z udziałem w wiceprezydenta Mysłowic p. Grzegorza 
Brzoski), w 2016 zwiedziliśmy Skopje w Macedonii, Grecję i Wojwodinę w Serbii. Oddział 
organizował wypady do krajów sąsiednich. Głównie do naszych południowych sąsiadów; 
rokrocznie bywaliśmy w Czechach, w grudniu 2015 i 2016 byliśmy na Jarmarkach 
Bożonarodzeniowych, odpowiednio w Wiedniu i Dreźnie. 

POSZCZEGÓLNE LATA XIV KADENCJI

     W 2013 roku zorganizowaliśmy wspólnie z MOSiR i MOK Mysłowice imprezę pt. 
„Rowerowa Integracja” w tym m.in. rajd rowerowy szlakami wokół Mysłowic.  Efektem tej 
imprezy jest m.in. to, że przed każdą mysłowicką szkołą są piękne stojaki na rowery. Nam 
niestety Urząd Miasta takich nie zorganizował. Przed biurem mysłowickiego PTTK 
zamontowany jest stojak na rowery z logo PTTK ufundowany ze środków prywatnych G i  
Z. Orłowskich. W 2013 roku utworzono Komisję Turystyki Jeździeckiej przy PTTK 
O/Mysłowice, działającą w oparciu o Sportowy Klub Jeździecki „JOKAR”, który ma swoją 
siedzibę w Wesołej i Ośrodek Hipoterapii PADOK w katowickim Janowie. Klub JOKAR jest
afiliowanym ośrodkiem turystyki jeździeckiej przy Zarządzie Głównym PTTK od 2013 roku.
W 2014 roku  afiliowanym ośrodkiem turystyki jeździeckiej przy Zarządzie Głównym PTTK
został Ośrodek Hipoterapii PADOK. Tym samym Mysłowice urastają do rangi głównego 
ośrodka turystyki jeździeckiej w woj. śląskim. Przy naszym Oddziale prowadzone są 
szkolenia i kursy dla Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej. W roku 2013 



utworzono nowe SKKT przy Szkole Podstawowej nr 5 i 12. W tym roku zorganizowano 30 
imprez turystycznych.
W dniu 15 stycznia 2014 roku przy PTTK Oddział Mysłowice powstało Koło Przewodników
Turystycznych. Koło to zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice 
nr 23/XIV/2014 w dniu 24 lutego 2014 roku. Prezesem został kolega Ireneusz Kocoń. 
Niestety nadal jest tak, że zaangażowanie przewodników turystycznych z naszego miasta w 
sprawy PTTK jest niewielkie. Jak na Oddział liczący w 2016 roku 485 członków jest to 
mało. Lukę tą wypełniają przodownicy turystyki kwalifikowanej funkcjonujących kół i 
komisji przy Oddziale. Głównie to przodownicy turystyki kolarskiej (rowerowej), 
jeździeckiej i kajakowej. Rok 2014 został ogłoszony przez ZG PTTK pod hasłem 
„TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA”. W programie mysłowickiego PTTK w tym roku 
znajdują się imprezy o nazwie Rodzinny Rajd Górski, Rodzinny Rajd Rowerowy, Rodzinny 
Spływ Kajakowy. Imprezy te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Patronat nad tymi 
imprezami objął Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok.   W tym też roku 
ogłosiliśmy konkurs pt. „Turystyczna Rodzinka Mysłowic”. Finał konkursu i rozdanie 
nagród odbyło się w Urzędzie Miasta Mysłowice z udziałem władz miasta. W roku 2014 
utworzono nowy SKKT przy Szkole Podstawowej nr 10. W tym roku zorganizowano 30 
imprez turystycznych.
W roku 2015 zorganizowaliśmy obchody 50 lat PTTK w Mysłowicach oraz byliśmy 
gospodarzem  VIII Zlotu Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Metą Zlotu było 
Centralne  Muzeum Pożarnictwa. Tu też odbyły się główne obchody Jubileuszu 50 lecia 
PTTK w Mysłowicach. W ramach Zlotu zorganizowaliśmy zwiedzanie Mysłowic i okolic. W
imprezie wzięło udział 640 gości z 24 Oddziałów PTTK województwa śląskiego. Nasi 
goście zwiedzali Mysłowice i okolice w ramach wycieczek pieszych, rowerowych i 
autokarowych. W ramach obchodów 50 lecia PTTK w Mysłowicach zorganizowaliśmy 
folklorystyczną prezentację regionów Polski. Przyjechało do nas kilkanaście kapel i 
zespołów folklorystycznych z prawie całej Polski. 180 muzykantów reprezentowało takie 
regiony jak; Kaszuby, Ziemia Łowicka, Ziemia Wieluńska, Lubelskie, Lubuskie 
(kresowiacy), Szamotuły, Świętokrzyskie, Podhale, Beskid Żywiecki, Ziemia Cieszyńska, 
dziecięcy zespół z Trójwsi Beskidzkiej, studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. 
Przedstawiciele innych regionów Polski w głównej hali ustawili stragany z materiałami 
promocyjnymi swoich regionów. Był też stragan PTTK Mysłowice. Mysłowickie atrakcje 
prezentowali przedstawiciele Mysłowickiego Detektywa Historycznego. Imprezę odwiedziło
dużo ponad tysiąc mysłowiczan. To była największa impreza turystyczna w historii 
Mysłowic. Patronat nad nią objął Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Mysłowic 
Pan Edward Lasok. W tym roku zorganizowano 28 imprez turystycznych.         
W 2016 roku zorganizowaliśmy największą ilość imprez turystycznych w roku w 51 letniej 
historii mysłowickiego PTTK. Łącznie zorganizowaliśmy35 imprez, w tym 19 w pięciu 
dyscyplinach turystyki kwalifikowanej (ponad 50 km po Tatrach, 100 km konno do Wisły, 
716 km rowerami po Wielkopolsce, 50 osób na jednym spływie kajakowym po Małej Panwi)
i 13 imprez krajoznawczych  oraz 3 zagraniczne, w tym najodleglejszą do Grecji. 
Zorganizowaliśmy też największą Biesiadę Śląską – udział wzięło blisko 200 osób. Bez 
żadnej dotacji a nawet miastu zapłacić musieliśmy za wynajęcie sali. W trakcie Biesiady 
Śląskiej promowaliśmy Mysłowice i Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląska naszym
gościom. Byli nimi; przedstawiciele władz PTTK Poznań, Przewodniczący Rady ds. 
Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK oraz goście z Czech – sołtys 
wsi Myslovice pani Vera Dvorzakova, wicedyrektor Szumawskiego Parku Narodowego Jan 
Dvorzak. W naszej Biesiadzie udział wzięli przedstawiciele PTTK województwa śląskiego z 
oddziałów; Bytom, Chorzów, Tychy, Pszczyna, Katowice, Sosnowiec, Jaworzno. Zaszczycił 



nas swoją obecnością Prezydent Mysłowic Pan Edward Lasok i wicestarosta powiatu 
Bieruńsko – Lędzińskiego Henryk Barcik.
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży na wniosek O/Mysłowice i przy naszej 
pomocy Urząd Miasta odrestaurował cztery tablice z mapami ukazującymi walory 
turystyczne naszego miasta. W 2016 roku rozpoczęto znakować szlak historyczny miasta 
Mysłowice, prace zablokowane zostały przez naczelnika wydziału rozwoju miasta 
Mysłowice. Ze środków prywatnych członków Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice 
(Orłowski, Bugla) ustawiono w 2016 roku przy TTC tablicę informującą o historii TTC.  W 
2016 reaktywowały swoją działalność  SKKT przy SP3 i SP7. Utworzono SKKT przy 
Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach i przy Centrum Opiekuńczo – 
Wychowawczym „Wzrastanie” w Katowicach.

PODSUMOWANIE
      Reasumując, lata 2013 – 2017 czyli okres XIV kadencji w PTTK Oddział Mysłowice 
należy uznać za bardzo udany i najlepszy w historii mysłowickiego PTTK. Należy dodać, iż 
w tej kadencji przedstawiciele naszego Oddziału otrzymywali za swoje społeczne 
zaangażowanie odznaczenia państwowe, resortowe (MEN. MSiT), Zarządu Głównego 
PTTK, władz województwa śląskiego i struktur wojewódzkich PTTK.  Oddział otrzymał 
Dyplom Marszalka Województwa Śląskiego w 2015 za wkład w rozwój turystyki 
województwa śląskiego i Dyplom Rady Prezesów PTTK Województwa Śląskiego w 2016. 
Jest to wynikiem ogromnego zaangażowania, skutecznej realizacji pasji społecznikowskich i 
szarej codziennej pracy członków władz mysłowickiego Oddziału PTTK. 

Zarząd Oddziału PTTK Mysłowice XIV kadencji


