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Im. Janusza Korczaka  

                                                         R O Z K A Z  L.6.2012 

Druhny i Druhowie. 

Po bardzo aktywnej działalności podczas „STARTU 2012 „za co serdecznie dziękuję,  

rozpoczynamy nowy rok harcerskiej służby Bogu, Polsce i Bliźnim.  

Solidne pełnienie tych trzech służb jest gwarantem rzetelnej pracy nad sobą. 

Życzę wszystkim zuchom i funkcyjnym  gromad zuchowych radosnej, mądrej zabawy; 

drużynowym drużyn harcerskich ciekawej gry z harcerzami ,a drużynowym drużyn starszo 

harcerskich trafnych wędrówek po specjalnościach. 

1.Zarządzenia  i informacje 

Informuję, że termin złożenia planów pracy gromad i drużyn harcerskich oraz starszo 

harcerskich mija w dniu 15.10.br 

Przypominam o obowiązującej  kompozycji pisania planów pracy ( nie mylić z kalendarium ) 

oraz o podaniu nazwiska drużynowego ,  składu rady drużyny i oczywiście podpisu 

drużynowego . 

Do 15 października br należy również rozliczyć się z wypożyczonego sprzętu.( pałatki, książki i 

tp ) 

Proszę wszystkich funkcyjnych  o zapoznanie się z nowymi ustaleniami dotyczącymi 

funkcjonowania biura i wolontariackimi dyżurami członków Komendy Hufca. Najlepiej 

umawiać się telefonicznie z osobą kompetentną w danej sprawie.  

  Jeszcze raz informuję o konieczności dotrzymywania ustalonych terminów  zgłoszeń na 

wszelkie imprezy hufcowe , opłacania składek członkowskich, uporządkowania wszelkich 

spraw związanych z ewidencją gromad i drużyn. 

Podaję kryteria całorocznej  oceny aktywności gromad zuchowych , drużyn harcerskich i 

starszo harcerskich : 

-zadania „STARTU 2012 „ ( zbiórka drużynowych, wycieczka do W-wy, rajd, Marsz Zdrowia,  

                                               wyprawa zuchów, plany pracy )  

 - zadania ogólnopolskie i chorągwiane ( Dni Chorągwi, Rajd „Wisła” , Dzieło Nowego          

                                                                      Tysiąclecia, BŚP)   



- zadania hufcowe (konferencja,  turniejada, kolędowanie, DMB, przegląd działalności  

                                   artystycznej,  rajd wiosenny , Święto Flagi  i inne ) 

- składki członkowskie drużyn i drużynowego za III i IV kwartał  2012 r. i I i II kwartał 2013 r 

-  HAZ , HAL,  ( obozy wyjazdowe ) biwaki  

- inne np. przegląd mundurowy i  w/g  ustaleń Komendy Hufca ( np.  za zorganizowanie i 

przeprowadzenie zadania   drużyna otrzymuje dodatkowy punkt )   

3. Drużyny 

3.2. Zmiany organizacyjne  

3.2.1 Podaję do wiadomości , iż w bieżącym roku  nie podjęły działalności  dwie drużyny 

harcerskie 17 DH z Grąbca i 19 DH z Jeżewa.  

Natomiast 3 SGDH „Semper Magna” i 13 DSH „Pomyłka” nie wywiązały się z obowiązku 

zapewnienia przeszkolonego drużynowego, co jest przyczynkiem do zawieszenia działalności 

tych dwóch drużyn. 

Powyższy problem będzie poddany analizie na najbliższym posiedzeniu członków Komendy 

Hufca i zostanie podjęta stosowna decyzja, bowiem zgodnie z wymogami Statutu ZHP każda 

drużyna może podjąć działalność w momencie zapewnienia przeszkolonego drużynowego, 

dorosłego . 

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych 

Z powodu przeniesienia się do innej placówki zwalniam z funkcji drużynowej  

 pwd. Ewę Zdziemborską 

Natomiast  z powodu zaprzestania działalności zwalniam też z funkcji drużynowych phm. 

Krystynę Kalisz  i dh. Marię Organiak oraz pwd. Pawła Woldera 

Za dotychczasową służbę składam Druhnom i Druhowi podziękowania i życzę wielu sukcesów 

zawodowych .  

Z dniem 1 .09. br mianuję dh  Monikę Filiks drużynową 2 DH z Mochowa , a 

 dh.Monikę Wojciechowską drużynową 10 SGDH  z Sierpca 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

Udzielam pochwały reprezentacjom drużyn , które brały udział  w Dniach Chorągwi tj 14 GZ z 

Lelic, 16 DH z Lelic, 11 DSH z Sierpca oraz grupie ratowniczej z 13 DSH i 3 SGDH . 



 Słowa szczególnego podziękowania kieruję do zuchów z 14 GZ Radosne Stokrotki z Lelic za 

zdobycie II miejsca w ogólnej punktacji gromad uczestniczących w Dniach Chorągwi. 

13. Inne 

Jeszcze raz przypominam o PILNYM uiszczeniu instruktorskich składek członkowskich, 

bowiem zbliża się czas zaliczania służby  wszystkim funkcyjnym instruktorom mianowanym 

rozkazem Komendanta Hufca. 

 

                                       C Z U W A J !  

                                                                                   Phm. Katarzyna Kordulasińska                                            


