
Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Chrzanowie

od 9.03.2013 do 10.03.2017

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Oddział  PTTK w Chrzanowie  zrzesza  miłośników turystyki  i  krajoznawstwa  z  terenu  powiatu
chrzanowskiego.

Na Zjeździe w dniu 9.03.2013 został wybrany 13-osobowy zarząd Oddziału, 5-osobowa komisja
rewizyjna Oddziału i 5-osobowy sąd koleżeński Oddziału, które ukonstytuowały się, przydzielając
funkcje w następujący sposób:

Zarząd Oddziału:

Kazimierz Pudo – prezes, Henryk Banach – wiceprezes, Irena Brzózka – wiceprezes, Maria Grochal
- skarbnik, Robert Czak – sekretarz, Stefan Janic, Agata Jazowska, Jan Oczkowski, Joanna Raźniak,
Wojciech Mikunda, Jerzy Gut, Teresa Bigaj, Jan Wójcik - członkowie.

Komisja rewizyjna Oddziału:

Alicja Woźniak – prezes, Kazimiera Weżgowiec – sekretarz, Bogumiła Janusz, Maria Ciepielowska,
Alicja Więcek - członkinie.

Sąd koleżeński Oddziału:

Jadwiga Bańkowska – prezes, Aldona Komorowska, Zdzisław Śliwa, Wacław Oczkowski, Henryk
Ostrowski - członkowie

W czasie kadencji ze względu na rezygnację z funkcji członka zarządu Oddziału złożoną przez Jana
Wójcika zarząd Oddziału dokooptował w dniu 12.02.2016 do swego składu Zbigniewa Milasza.

Komisja rewizyjna Oddziału i sąd koleżeński Oddziału pracowały w niezmienionym składzie.

W czasie  całej  kadencji  prowadzenie  księgowości  zlecane  było  Zofii  Rogosz  a  prace  biurowe,
organizacyjne, porządkowe prowadziła Maria Grochal.

W mijającej  kadencji  odbyło się  łącznie 27 posiedzeń zarządu Oddziału.  W czasie  ich trwania
omawiano i podejmowano decyzje między innymi w takich sprawach jak: zatwierdzanie rocznych
planów pracy Oddziału, rocznych sprawozdań finansowych, omawianie przygotowywanych imprez
(wycieczki,  zloty),  podsumowanie  imprez  zakończonych,  wnioski  o  wyróżnienia i  odznaczenia,
informacje  i  decyzje  w  bieżących  sprawach  Oddziału  (podnajem  lokalu,  dotacje  z  Gminy
Chrzanów, zlecanie prac m.in. prowadzenie księgowości, warunki umowy uczestnictwa w imprezie
turystycznej, sprawy związane z jubileuszem oddziału, sprawy gwarancji bankowych i ubezpieczeń,
udział w Spółce Schroniska i Hotele PTTK Karpaty itd).

W  dniu  15.02.2014  (Orawice),  14.02.2015  (Beszeniowa),  13.02.2016  (Hajduszoboszlo)  i
11.02.2017 (Rzepin) odbyły się wyjazdowe posiedzenia zarządu Oddziału wraz z komisją rewizyjną
Oddziału i sądem koleżeńskim Oddziału poszerzone o przedstawicieli komisji i kół działających w
strukturze Oddziału.



Oddział PTTK w Chrzanowie skupiał następującą liczbę kół i członków:

Rok Liczba kół Liczba członków
2013 5 367
2014 6 372
2015 6 447
2016 6 496

We wrześniu  2014 grupa  członków PTTK i  sympatyków –  studentów Uniwersytetu  Trzeciego
Wieku w Trzebini podjęła decyzję o założeniu koła PTTK przy UTW w Trzebini.

W dniu  31.12.2016 roku koła  zrzeszały następującą  liczbę  członków z  opłaconymi  składkami:
Fablok 94, Grodzkie 265, UTW Chrzanów 36, UTW Trzebinia 14, Nafta 41, Cepry 46.

W strukturze Oddziału PTTK w Chrzanowie działały także:

Komisja Turystyki Kolarskiej (przewodniczący Jerzy Gut),

Komisja Turystyki Młodzieżowej (przewodnicząca Joanna Raźniak),

Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa (przewodniczący Jan Oczkowski),

Komisja Turystyki Górskiej (przewodniczący Robert Czak),

Komisja Ochrony Przyrody (przewodniczący Robert Czak)

Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek (prezes Małgorzata Opitek),

Koło  Przewodników  Beskidzkich  i  Terenowych  im  dra  Zdzisława  Krawczyńskiego  (prezes
Krzysztof Hudzik),

Referaty Weryfikacyjne: GOT (Robert  Czak),  OTP (Czesław Leśniak),  KOT (Tadeusz Kapelan,
Kazimierz Pudo), odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej (Grzegorz Wrzeszcz), Turysta Przyrodnik
(Robert Czak),

Kapituła Odznaczeń (przewodniczący Robert Czak).

Biuro Oddziału od października 2012 mieści się w lokalu przy ul. 29 Listopada 16, który Oddział
wynajmuje od MZZK w Chrzanowie.

Oddział  PTTK  w  Chrzanowie  jest  wpisany  do  rejestru  organizatorów  turystyki  Marszałka
województwa małopolskiego. Od 2013 roku umowa gwarancji organizatora turystyki podpisywana
jest corocznie z firmą AXA. Od 26 listopada 2016, wraz z wejściem w życie takiego obowiązku,
Oddział co miesiąc składa deklaracje i wpłaca kwoty wynikające z przepisów do Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego.

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Podstawowym statutowym celem działalności PTTK jest organizowanie turystyki i krajoznawstwa
dla  członków organizacji  oraz  osób  niezrzeszonych  a  także  popularyzacja  czynnego  spędzania
czasu wolnego. Cel ten realizowany był przez organizowanie różnego rodzaju imprez turystycznych
przez koła działające przy Oddziale, komisje Oddziału a także bezpośrednio przez Oddział.

Najbardziej powszechną formą imprez turystycznych były wycieczki oraz rajdy i zloty. Zgodnie z
zainteresowaniami uczestników były one zróżnicowane zarówno pod względem czasu ich trwania
(jedno- i wielodniowe), terenu (różne regiony kraju oraz wycieczki zagraniczne), a także rodzaju
(piesze nizinne i górskie, kolarskie, krajoznawcze).

W mijającej kadencji Oddział PTTK w Chrzanowie wraz z kołami i komisjami działającymi przy
Oddziale zorganizował następującą liczbę wycieczek, rajdów, zlotów, prelekcji, imprez :



rok imprez uczestników
2013 147 4724
2014 128 4120
2015 163 5063
2016 173 6472

W minionej kadencji bardzo popularne były wycieczki piesze górskie, jedno- i wielodniowe m.in. w
Tatry (zarówno polskie  jak  i  słowackie),  Beskidy:  Żywiecki,  Śląski,  Wyspowy,  Mały,  Sadecki,
Niski, Śląsko- Morawski a także Bieszczady (co roku), Sudety, Gorce, Pieniny (także słowackie),
Małą i Wielką Fatrę, Niskie Tatry, Magurę Spiską (Słowacja), Jesioniki, do Czeskiej Szwajcarii i
Skalnych Miast (Czechy), w Alpy (2015, 2016) i w góry Ukrainy (2013, 2016).

Szczególnie atrakcyjne były wielodniowe wycieczki w Wielką Fatrę (2013, 2014) i w Słowackie
Tatry  (2013),  wycieczki  w  góry  Rumunii  zorganizowane  w  2013,  2014  i  2016  oraz  w  Alpy
(austriackie w 2015 i włoskie w 2016) i na Ukrainę: Gorgany i Bieszczady (Pikuj) w 2013 oraz
Beskidy ukraińskie w 2016.

Zorganizowano  liczne  krajowe  wycieczki  krajoznawcze:  Szlakiem  Piastowskim,  Szlakiem
Renesansu, na Warmię (2013), do Doliny Pałaców i Ogrodów (2013 i 2016), Trójmiasta, Poznania
(2014), Lublina, Torunia, Łodzi (2015), Szlakiem Jagiełły, na Ziemię Przemyską, do Zielonej Góry,
w  Góry  Izerskie,  w  okolice  Wałbrzycha  (2016)  oraz  wielokrotnie  do  Warszawy,  Krakowa,
Częstochowy, Wrocławia, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Bochni.

Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  wycieczki  krajoznawcze  zagraniczne,  m.in.  do  Pragi,
Wiednia,  Budapesztu,  Berlina,  Karlowych  Warów,  Miszkolca,  na  Morawy.  Trzykrotnie
zorganizowaliśmy ponadtygodniowe wycieczki krajoznawcze na wschodnie wybrzeże Adriatyku
(Bośnia, Hercegowina i Chorwacja w 2013, Chorwacja w 2014 oraz Czarnogóra i Albania w 2015)
a  w  2016  do  Włoch  (Toskania).  Dużą  popularnością  cieszyły  się  wycieczki  krajoznawcze  do
Paryża i zamków nad Loarą (2013), do Bawarii (2014), do Tyrolu oraz do Amsterdamu (2015),
wokół Jeziora Bodeńskiego (2016).

Stałe miejsce w rocznych planach wycieczek w mijającej kadencji miały wycieczki:

- na powitanie Nowego Roku,

- w marcu – z okazji Dnia Kobiet – na Babią Górę,

- w marcu – Pielgrzymki Przewodnickie do Częstochowy,

- Niedziela Palmowa z udziałem w konkursach palm wielkanocnych,

- w kwietniu – do Doliny Chochołowskiej „na krokusy” (zwykle 2 – 3 autokary),

W roku 2016 z okazji 65-lecia powstania Oddziału PTTK w Chrzanowie przygotowaliśmy cykl
imprez jubileuszowych. W marcu tego roku przewodnicy zrzeszeni w Oddziale przy współudziale
Zarządu  Oddziału  zorganizowali  kolejną,  XXXII  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  Przewodników
Turystycznych do Częstochowy, wysoko ocenioną przez uczestników (około 1500 przewodników i
osób towarzyszących z całego kraju), w listopadzie przygotowaliśmy we współpracy z Miejską
Biblioteką  Publiczną  wystawę pod hasłem "Wędrujemy razem już  65 lat",  której  towarzyszyło
opracowane  przez  Bronisława  Piwczyka  wydawnictwo  jubileuszowe prezentujące  zarys  historii
Oddziału. W wernisażu wystawy wzięli udział liczni członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zarówno przedstawione przedsięwzięcia jak i wycieczki organizowane przez Oddział i koła były
otwarte dla wszystkich zainteresowanych, także nie należących do PTTK.

 



Koło Grodzkie organizowało imprezy skierowane do wszystkich chętnych. Były to między innymi
wieczornice turystyczne na początku roku, wycieczki primaaprilisowe, wycieczki Szlakiem Orlich
Gniazd (na raty), imprezy w noc świętojańską, rajdy połączone z ogniskiem na zakończenie sezonu,
regularnie organizowane w okresie od października do marca i cieszące się rosnącą popularnością
projekcje  przeźroczy  (gromadzące  nawet  ponad  70  widzów),  bardzo  ciekawe  wycieczki
krajoznawcze.  Pod  kierunkiem  prezesa  –  Henryka  Banacha  koło  to  prowadzi  bardzo  prężną
działalność.

 

Koło  Fablok  również  organizowało  imprezy  skierowane  do  wszystkich  chętnych.  Były  to
sprawdzone już i popularne formy działania jak wieczornice turystyczne, wycieczki "na krokusy" w
Zachodnie Tatry, wycieczki na zakończenie sezonu połączone z konkursami i zabawami na mecie,
ciekawe wycieczki krajoznawcze i turystyczne. Pod kierunkiem prezeski – Ireny Brzózki koło to
utrzymuje .bardzo wysoki poziom działalności turystycznej.

Koła PTTK Nafta organizuje turystykę i krajoznawstwo przede wszystkim w swoim środowisku.
Koło rozwija działalność także w środowisku zamieszkania współpracując ze Szkołą Podstawową
w Gaju.

 

Koło SKKT – PTTK  Cepry organizuje turystykę i  krajoznawstwo przede wszystkim w swoim
środowisku. Organizuje wycieczki szkolne we współpracy z komisją TP oraz UTW. Koło Cepry we
współpracy z Oddziałem PTTK organizuje coroczny Rajd Rodzinny, w którym biorą udział oprócz
uczniów SP nr 1 wraz z rodzinami także liczni turyści z Chrzanowa i spoza miasta.

Koła przy UTW w Chrzanowie i Trzebini organizowały imprezy turystyczne głównie dla studentów
tych  uczelni,  choć  koło  chrzanowskie  zapraszało  na  organizowane  imprezy  także  członków  i
sympatyków  spoza  UTW.  Najciekawsze  imprezy  organizowane  przez  koło  przy  UTW  w
Chrzanowie to coroczny Rajd Rodzinny (w maju), wycieczki do Paryża i zamków nad Loarą, do
Kotliny  Kłodzkiej  i  Pragi  (2013),  do  Miśni  i  Drezna,  do  Wiednia  (2014),  do  Berlina  i  Wysp
Tropikalnych, do Amsterdamu (2015) a przez koło przy UTW w Trzebini: Zamki nad Wełtawą
(2014), Włochy Północne (2015).

W 2016 Komisja Turystyki Górskiej koordynowała prowadzoną przez Oddział i Koła akcję "W
góry, w góry ...".  W 38 wycieczkach tego cyklu uczestniczyło 1531 turystów. Były to wyjazdy
jedno-  i  wielodniowe  w  góry  polskie,  słowackie,  czeskie  a  także  włoskie  (Alpy  Julijskie)  i
ukraińskie  (Beskidy  Ukraińskie).  Uczestnicy  akcji  zdobyli  56  odznak  GOT,  najaktywniejsi
otrzymali pamiątkowe koszulki oraz kubki. Akcja jest kontynuowana w bieżącym roku.

Prężnie  rozwijała  się  w  minionej  kadencji  turystyka  kolarska.  Wycieczki  kolarskie  były
organizowane w niedziele od początku wiosny (tradycyjna inauguracyjna wycieczka Poszukiwanie
Wiosny) do połowy października (uroczyste zakończenie sezonu Komisji) a ostatnio także w dniu 1
stycznia na powitanie Nowego Roku. W wycieczkach tych uczestniczyło od kilku do ponad 50
uczestników.  Trasy  wycieczek  prowadziły  głównie  po  leśnych  i  polnych  drogach  powiatu
Chrzanowskiego,  ale  wielokrotnie  także  daleko  poza  jego  granice  (Kraków,  Wieliczka,  Tychy,
Bielsko Biała, Ogrodzieniec, Zator itd.).

Poza  wycieczkami  niedzielnymi  Komisja  Turystyki  Kolarskiej  corocznie  organizowała  lub
współorganizowała Zloty i Rajdy rowerowe: Kolarski Pierwszy Krok, Rajd Rowerowy z okazji
Dnia Dziecka,  Rodzinny Rajd Rowerowy im.  Władysława Mamota,  Rajd Szlakami  Papieskimi,
Ekorajd Powiatu Chrzanowskiego, Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia. W rajdach



tych  uczestniczyło  od  kilkudziesięciu  do  ponad  2300  osób.  Były  one  znakomitą  propagandą
turystyki  kolarskiej,  aktywnego  wypoczynku  oraz  walorów  turystycznych  Powiatu
Chrzanowskiego.  Przedstawiciele  Komisji  Turystyki  Kolarskiej  uczestniczyli  w  dorocznych
Centralnych  Zlotach  Kolarskich  i  Zlotach  Przodowników  Turystyki  Kolarskiej.  Staraniem
członków  Komisji  Turystyki  Kolarskiej  propagowana  jest  nadal  odznaka  Turysta  Ziemi
Chrzanowskiej,  przyczyniająca  się  do  promocji  walorów krajoznawczych  Ziemi  Chrzanowskiej
wśród turystów nie tylko z naszego rejonu, ale także spoza niego. Odznaka ta jest popularna między
innymi  wśród  turystów  –  kolarzy  ze  Śląska.  Począwszy  od  roku  2015  Oddział  proponuje
miłośnikom turystyki kolarskiej udział w wycieczkach wyjazdowych (autokarem). Odbyły się takie
wycieczki na trasie Wiślica – Busko Zdrój – Pińczów (w 2015) oraz wokół Lysej Hory (Czechy), z
Żywca  do  Soblówki,  pod  Tatrami  Wysokimi  (Słowacja),  po  Spiszu  polskim  i  słowackim,  z
Czorsztyna do Szczawnicy (w 2016).

Działająca przy Oddziale Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa organizuje corocznie kilka
spacerów po Ziemi Chrzanowskiej, ostatnio połączonych także z promocją odznaki Turysta Ziemi
Chrzanowskiej. W spacerach tych, organizowanych bezpłatnie, bierze udział każdorazowo kilka do
kilkudziesięciu osób.

Komisja  Turystyki  Pieszej  i  Krajoznawstwa  współpracuje  ściśle  z  Komisją  Turystyki
Młodzieżowej.  Efektem  wspólnych  działań  było  kilkadziesiąt  wycieczek  pieszych,  w  których
uczestniczyło od kilkunastu do ponad 50 młodych uczestników. Komisja Turystyki Młodzieżowej
poszerza zakres swoich działań wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowała kolejne Rajdy Szkolne
(2013 i 2016).

Działające przy Oddziale koła zrzeszające przewodników turystycznych i pilotów dbały o szkolenie
swoich  członków.  Organizowano  wyjazdy  na  szkolenia  prowadzone  przez  Parki  Narodowe:
Pieniński  i  Babiogórski,  wycieczki  szkoleniowe dla  członków.  Członkowie  kół  brali  corocznie
udział  w  organizowanych  na  początku  marca  Ogólnopolskich  Pielgrzymkach  Przewodników
Turystycznych  na  Jasną  Górę  a  w  2016  zorganizowali  kolejną  XXXII  Pielgrzymkę.  Koło
Przewodników Beskidzkich i Terenowych jest głównym organizatorem corocznych Spotkań Przy
Miedzy  zapraszając  na  nasz  teren  przewodników  z  Małopolski,  Śląska,  województwa
Świętokrzyskiego.  Przewodnicy  prowadzili  dla  różnych  grup  (m.in.  w  szkołach)  prelekcje  z
projekcjami przeźroczy propagując w ten sposób turystykę i krajoznawstwo.

Podstawową  formą  działania  przewodników  i  pilotów  jest  fachowe  prowadzenie  wycieczek
Oddziału  i  kół,  wycieczek  organizowanych  dla  instytucji  współpracujących  z  Oddziałem
(szczególnie szkół) oraz dla instytucji zgłaszających zapotrzebowanie na usługę przewodnicką. W
mijającej kadencji wszystkie wycieczki organizowane przez Oddział i koła były prowadzone przez
osoby legitymujące się wymaganymi uprawnieniami.

Przedstawiciele chrzanowskich przewodników działają aktywnie w samorządzie przewodnickim:
Krzysztof  Hudzik  jest  członkiem Małopolskiego Samorządu Przewodników PTTK a Kazimierz
Pudo przewodniczącym komisji rewizyjnej Małopolskiego Samorządu Przewodników.

Oddział jest członkiem Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich współdecydując o kształcie i
rozwoju turystyki w Małopolsce. Przedstawicielem Zarządu Oddziału jest Robert Czak

Oddział  organizuje corocznie kilkanaście  wycieczek we współpracy ze szkołami i  instytucjami.
Stale współpracują z Oddziałem m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 6 z Chrzanowa, Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie,
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie.

DZIAŁALNOŚĆ PROPAGANDOWA

O organizowanych imprezach Oddział informuje przez ogłoszenia umieszczane w gablocie przed



biurem oraz w Domu Kultury, przez ogłoszenia w prasie lokalnej (Przełom, Żółty Jeż), rozdając
ulotki  informacyjne  wśród  uczestników  wycieczek  a  także  wszystkich  zainteresowanych
odwiedzających biuro Oddziału.

Ważną rolę w informowaniu o naszej działalności odgrywa strona internetowa. Ne stronie Oddziału
prezentowane  są,  między  innymi,  relacje  oraz  fotografie  z  odbytych  imprez.  Dla  uczestników
naszych  imprez  –  amatorów  fotografowania  ogłaszamy  co  roku  konkurs  fotograficzny.  Jego
efektem są tysiące zdjęć publikowanych w naszej galerii, dokumentujących nasze działania.

Zainteresowani  (obecnie  prawie  500  osób)  otrzymują  informacje  o  naszych  wycieczkach  i
imprezach  a  także  inne  ważne  informacje  na  swoje  adresy  poczty  elektronicznej.  Najświeższe
informacje o działalności Oddziału umieszczane są na Facebooku.

W mijającej kadencji zorganizowane zostały 4 wystawy propagujące turystykę:

w maju 2013 – wystawa prezentująca działalność SKKT Cepry – w SP nr 1, z okazji jubileuszu
szkoły;

w lutym 2014 – wystawa pod hasłem "140 lat PTT/PTTK" - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Chrzanowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK;

w listopadzie i grudniu 2015 – wystawa "Militaria i cmentarze wojenne z I i II Wojny Światowej" –
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie;

w listopadzie i grudniu 2016 – wystawa "Wędrujemy razem już 65 lat" – w  Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chrzanowie, z okazji jubileuszu Oddziału.

Oddział  kontynuuje  coroczne  wydawanie  kalendarzy  ściennych  propagujących  turystykę  i
informujących o planowanych na dany rok imprezach. Są one rozdawane członkom opłacającym
składki w Oddziale a także instytucjom współpracującym z Oddziałem.

Bardzo  istotne  znaczenie  miały  działania  propagujące  działalność  turystyczną  i  krajoznawczą
zrealizowane z okazji obchodów 65-lecia powstania Oddziału opisane powyżej.

TERENOWE REFERATY WERYFIKACYJNE – ODZNAKI TURYSTYCZNE

TRW GOT PTTK w Chrzanowie działał w następującym składzie:



 Robert Czak  - przewodniczący TRW,
 Maria Grochal

            TRW GOT PTTK weryfikował odznaki GOT od popularnej do ostatniej normy Za 

Wytrwałość  GOT PTTK

Zweryfikowano następujące ilości Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:

Stopień GOT 2013-2015 2016 RAZEM

popularna 78 26 104

mała brązowa 51 21 72

mała srebrna 16 12 28

mała złota 1 7 8

„W góry” brązowa - 2 2

RAZEM 146 68 214

Referat Weryfikacyjny odznaki Turysta Przyrodnik PTTK w Chrzanowie działał w 

następującym składzie:

 Robert Czak - przewodniczący TRW,
 Maria Grochal

Stopień RAZEM 2013-2016

popularna 2

mała brązowa 2

mała srebrna 1

mała złota 2

duża brązowa 2

Tropiciel przyrody 18

RAZEM 27

 

Referat  weryfikacyjny  OTP  działał  pod  przewodnictwem  Czesława  Leśniaka,  w  jego  skład
wchodzili Jan Oczkowski Adam i Aleksandra Biel. Zdobyto następujące odznaki turystyki pieszej



Stopień 2016

Siedmiomilowe Buty srebrna 30

Siedmiomilowe Buty złota 16

Popularna OTP 2

Mała brązowa OTP 1

OTP dla najmłodszych 16

RAZEM 65

Referat weryfikacyjny KOT PTTK działał pod przewodnictwem Tadeusza Kapelana, od 2016 – 
Kazimierza Pudo.

Zdobyto następujące odznaki turystyki kolarskiej:

Stopień 2013 2014 2015 2016 RAZEM

mała brązowa 3 2 2 8 15

mała srebrna 1 1 1 3

mała złota 1 1 2

Mały Rakd Dokoła Polski 1 1

RAZEM 5 3 4 9 21

Referat weryfikacyjny Odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej działał pod przewodnictwem  
Grzegorza Wrzeszcza. Zdobyto następujące odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej:

Stopień 2013 2014 2015 2016 RAZEM

brązowa

srebrna

złota

RAZEM


