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Załącznik nr 5 – dotacje w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo. 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

Turystyka i krajoznawstwo. 

1 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
Św. Elżbiety 

Organizacja wycieczek 
i rajdu   

31.05- 
30.09 

2.000,00 Cyklicznie od kilku lat realizowany projekt w okresie letnim od 
maja do września. Były to jednodniowe wycieczki piesze 
i autokarowe dla dzieci i młodzieży, pochodzącej głównie 
z rodzin o niskim i bardzo niskim statusie materialnym oraz 
rodzin dysfunkcyjnych.  

W 2015 roku zorganizowano 5 całodniowych 
wycieczek pieszych z przewodnikiem w góry 
szlakami Beskidu Śląskiego, jeden rajd górski i 3 
wycieczki autokarowe. W wycieczkach 
uczestniczyło od 10 do 45 dzieci z cieszyńskich 
szkół. Tak zróżnicowana frekwencja zależna była od 
atrakcyjności wycieczki dla poszczególnych dzieci 
oraz pogody.  

2 

Polskie 
Towarzystwo 
Ewangelickie 

Wycieczki rekreacyjno 
- krajoznawcze PTEW, 
w 2015 r. 

30.04-
30.11 

2.000,00 W ramach tego projektu organizowane były wycieczki 
skierowane głównie do osób starszych.  

W 2015 roku zorganizowano 8 wycieczek, 
w których uczestniczyło średnio po ok. 20 osób co 
w sumie doje nam ok 160 osób. Wycieczki 
organizowane są systematycznie od kilku lat. 

3 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI 

Obchody jubileuszu 
105 - lecia Oddziału 
PTTK „Beskid Śląski” 

11.04 800,00 Odbyła się uroczysta celebracja jubileuszu 105 - lecia Oddziału 
PTTK „Beskid Śląski”. 

W imprezie wzięło udział łącznie ponad 120 osób 
członków oddziału, zaproszonych gości, 
reprezentantów władz powiatu, miasta i Zarządu 
Głównego PTTK.  

4 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI  

Sesja popularno -
naukowa 
Ogólnopolskie 
"MISCELLANEA 
PRZEWODNICKIE" 

14.11 1.000,00 Sesja popularno-naukowa skierowana głównie do 
przewodników, ale i do mieszkańców Cieszyna oraz młodzieży 
szkolnej. 

W roku 2015 tematami sesji popularnonaukowej 
były najnowsze odkrycia archeologiczne 
w Cieszynie oraz „Perełki” Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. W ramach imprezy wykładów 
wysłuchało 95 słuchaczy: przewodników, 
mieszkańców Cieszyna i okolicy oraz młodzież 
z cieszyńskich szkół. 

5 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI 

XVIII Cieszyński 
Rodzinny Rajd 
Rowerowy 

21.06 1.800,00 Trasa rajdu została poprowadzona oznakowanymi szlakami 
rowerowymi Ziemi Cieszyńskiej z cieszyńskiego Rynku przez 
Puńców do Dzięgielowa z metą w strażnicy OSP, gdzie 
uczestnicy rajdu otrzymali posiłek oraz przeprowadzono 
konkursy sprawnościowe i z wiedzy o przepisach ruchu 
drogowego 
i ratownictwa. 

W edycji rajdu 2015 wzięło udział ok. 120 
cyklistów. Stawiły się całe, nawet 
czeropokoleniowe rodziny.   

6 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 

Organizacja 43 
Górskiego Rajdu 
Młodzieżowego 
„Powitanie Wiosny” 

09.05 3.600,00 Cykliczna turystyczna impreza skierowana do dzieci i młodzieży 
z cieszyńskich szkół i prowadzona szlakami pieszymi Ziemi 
Cieszyńskiej tym razem z metą na Równicy przy schronisku. 

W edycji 2015 wzięło udział  łącznie 950 
uczestników z 29 szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich, w tym 830 uczniów, 104 
nauczycieli i 16 osób organizatorów. Tradycyjnie 
przeprowadzono konkurs wiedzy o regionie, 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

ŚLĄSKI w którym wzięło udział 18 osób. 

7 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI 

Organizacja 44 
Górskiego Rajdu 
Młodzieżowego 
„POŻEGNANIE LATA” 

03.10 3.600,00 Rajd górski szlakami beskidzkimi organizowany na zakończenie 
sezonu.  

W 2015 roku na mecie rajdu na Stożku stawiły się 
drużyny z 26 szkół co dało ogólną liczbę 1050 
uczestników w tym 864 uczniów, 171 nauczycieli 
i opiekunów oraz 15 osób organizatorów. 
Tradycyjnie przeprowadzono konkurs wiedzy 
o regionie, w którym wzięło udział 20 osób. 

8 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI 

XXXIX Rajd 
Turystyczny 
Zakończenie Sezonu 
„CZŁAPOKÓW” 2015 

4.10 600,00 Impreza Sekcji Turystyki Górskiej „Człapoki” propagująca nawyk 
rodzinnego aktywnego wypoczynku poprzez turystykę, 
organizowana corocznie. 

W imprezie wzięło udział 45 osób. Na mecie rajdu 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz 
wzięli udział w przygotowanych konkursach. 

9 

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział  BESKID 
ŚLĄSKI 

I Rajd Rowerowy 
„TOUR de STERNIK” 

14–16.08. 950,00 Zorganizowana po raz pierwszy impreza poznawcza mająca na 
celu połączenie turystyki rowerowej i wodnej oraz poznanie 
okolic. 

W imprezie wzięło udział 38 osób w tym 14 osób 
poniżej 18 roku życia. Przejechano łącznie ok 90 km 
wokół jezior: Nyskiego, Otmuchowskiego 
i Paczkowskiego. Zwiedzano Nysę Otmuchów 
i Paczków, przeprowadzono konkurs wiedzy o tych 
miastach a z najmłodszymi omówiono budowę 
jachtu. 

10 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi 
Cieszyńskiej 

„W Polskę idziemy” - 
cykl działań 
turystycznych 

06.03-
25.10 

2.500,00 Wycieczki i rajdy skierowane do wszystkich grup wiekowych 
harcerzy od zuchów po kadrę. W ramach zadania odbyły się: 
Półmetek Harcerski, Wycieczka Krajoznawcza, rajd Zuchowy  
„W krainie Ducha Lasu”, rajd „Chata Wędrownicza”. 

We wszystkich działaniach w ramach zadania 
wzięło udział 20 organizatorów i około 300 
uczestników zadania. W trakcie jego realizacji 
zdobywano sprawności i umiejętności harcerskie. 

11 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

„Czas na Nas” 16.02.-
29.06 

1.500,00 Wytypowano grupę dzieci uczestników zadania. Zorganizowano 
w ramach zadania wycieczkę do Brennej i wejście na przełęcz  
Karkoszczonka, w drugiej połowie czerwca trwały zajęcia 
edukacyjne i nauka robienia zdjęć oraz warsztaty fotograficzne. 

Głównym celem tych działań było zwiększenie 
samodzielności uczestników imprez i możliwości 
ich jak najpełniejszego życia w społeczeństwie ludzi 
zdrowych. 

Razem: 20.350,00   

 


