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Im. Janusza Korczaka 

 

                                                         R O Z K A Z    L.4/2013 

1.Zarządzenia i informacje 

1.1 Zarządzenia 

W celu upamiętnienia dwóch naszych Jubileuszy czyli 100 lat Sierpeckiego Harcerstwa i XXX lat 

funkcjonowania Stanicy „Nasz Dom” w Słupi zwołuję w dniach 20 – 23 czerwca 2013 roku  

Zlot Zuchów, Harcerzy, Harcerzy  Starszych, Wędrowników i Instruktorów Hufca Sierpc. 

Obecność gromad i drużyn jest obowiązkowa. Wszystkie szczegóły podane są na stronie internetowej 

(www.hufiec.zhp.sierpc.pl) oraz na gazetce w biurze Hufca. 

W dniu 27.05. br mija termin zgłoszeń oraz wpłat. 

1.2. Informacje 

 W związku z nadesłanym pismem przez hm. Pawła Chmielewskiego pełniącego funkcję kierownika 

wydziału pozyskiwania środków GKZHP i prośbą o umieszczenie Go zgodnie z pkt. 32 Uchwały nr 

75/XXXVI Rady Naczelnej z dnia 3 marca 2013r. – Ordynacja Wyborcza na liście wyborczej naszej 

zbiórki w dniu 08.06. br informuję całą społeczność Hufca, iż takie prawo Druhowi przysługuje i 

zgodnie z intencja zainteresowanego umieszczam Go na liście uczestników zbiórki wyborczej Rejonu i 

z czynnym prawem wyborczym. 

Cieszę się, że Druh Paweł w dalszym ciągu utrzymuje z nami kontakt i że to nasz Rejon chciałby 

reprezentować na XXXVIII Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. 

  

7.1. Mianowania instruktorów. 

  7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki i przewodnika. 

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3 maja 2013roku zamykam próbę na 

stopień przewodniczki, dopuszczam do zobowiązania instruktorskiego i przyznaję stopień 

przewodniczki dh Annie Bednarskiej z Gójska, której opiekunem była phm. Danuta Paprocka. 

Zamykam też próbę przewodnikowską, dopuszczam do zobowiązania instruktorskiego i przyznaję 

stopień przewodnika dh Bartkowi Nowickiemu, którego opiekunem była phm. Katarzyna 

Kordulasińska. 

Na wniosek opiekuna próby hm. Jadwigi Lisickiej zamykam próbę ze skutkiem negatywnym  

dh Markowi Szablewskiemu.  

http://www.hufiec.zhp.sierpc.pl/


7.2.Otwarcie próby na stopień przewodnika. 

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika  

dh Robertowi Nowickiemu. Opiekę na przebiegiem próby powierzam phm. Marioli Ciesińskiej z 

Rościszewa. 

11. Kary organizacyjne. 

Za sprzeniewierzenie mienia i narażenie na straty Hufiec ZHP Sierpc z dniem 22 kwietnia 2013 roku 

skreślam Arkadiusza Leonarczyka z ewidencji członków ZHP. 

13. Inne 

Wszyscy Drużynowi w Trybie Pilnym winni się zgłosić do biura Hufca w celu pobrania kart dla swoich 

wychowanków, uczestników letniego biwaku szkoleniowego. 

Prawo do uczestnictwa w akcji szkoleniowej maja tylko ci harcerze, którzy ujęci są w ewidencji i maja 

opłacone składki członkowskie. 

Zuchy i harcerze z Sierpca uczestniczą w biwaku szkoleniowym od 3. 07. do 9.07. 

Natomiast zuchy i harcerze z terenu powiatu przyjeżdżają do Słupi w dniu 10.07 i są do 16. 07. 2013r. 

W dniu 3.06. br mija termin pobierania kart. 

Każda gromada i drużyna ma określony limit miejsc, który winna wykorzystać. W sytuacji rezygnacji z 

przyznanych miejsc natychmiast powiadomić funkcyjnych Hufca pełniących dyżury w biurze, bowiem 

są chętni z innych jednostek. 

Dla orientacji podaję terminy wszystkich turnusów obozów w Słupi: 

Turnus I od 3 do 17 lipca br. 

Turnus II od 17 do 31 lipca br. 

Turnus III od 31. 07 do 14. 08 br. 

 

 

                                                  C Z U W A J ! 

                                                                                          Phm. Katarzyna Kordulasińska  

 

 


