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                                                         R O Z K A Z    L.7/2012 

1.Zarządzenia i informacje 

1.1 Zarządzenia 

Na podstawie zarządzenia nr 3/2012 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Mazowieckiej  ZHP z dnia 

23.10.2012 r. w sprawie powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz organizacji  

i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów występujących na terenie Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP, powołuję Hufcową Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 

1. phm. Jolanta Wiśniewska – przewodnicząca 

2. hm. Hanna Kowalska – członek 

3. phm. Mariola Ciesińska – członek 

4. Inwentaryzację rozpoczynamy w dniu 14.11.2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Hufca ZHP 

Sierpc.  

Po przejrzeniu stron internetowych poszczególnych szkół , w których są zarejestrowane gromady 

zuchowe i drużyny harcerskie  oraz starszo harcerskie, zobowiązuję wszystkich drużynowych do 

uaktualnienia informacji związanych z działalnością zuchów i harcerzy .Należy również zadbać  o 

gazetki ZHP w swojej szkole oraz zatroszczyć się o uzupełnienie umundurowania swoich 

podopiecznych  ( zgodnie z regulaminem mundurowym ) 

1.2. Informacje 

Podaję do publicznej wiadomości, iż z dniem dzisiejszym do odwołania  pwd. Arkadiusz Leonarczyk, 

zostaje zwieszony w prawach członka ZHP . 

Jeszcze raz informuję,  że miesięczna składka członkowska zucha , harcerza i instruktora wynosi 4 zł.Z 

czego w gromadzie lub drużynie zostaje 0.80 zł.  

Na rzecz  Hufca musi wpłynąć 0,80 zł , na rzecz Chorągwi również 0,80 zł i do GKZHP 1,60 zł., czyli do 

Hufca za jeden kwartał należy  wpłacić  9.60 zł za jednego członka .  W trzecim miesiącu każdego 

kwartału ( do 15 ) każdy ma obowiązek uiścić składkę, jeśli tego nie robi, to w myśl ostatniej Uchwały 

Rady Naczelnej ZHP winien być skreślony z listy członków ZHP. 

 Instruktor , który nie ma opłaconej składki nie może mieć zaliczonej służby instruktorskiej.  Dwuletni 

okres braku zaliczenia służby eliminuje instruktora z szeregów ZHP 

Informuję, iż w wycieczce do Warszawy organizowanej przez Komendę Hufca, za którą była 

odpowiedzialna phm. Mariola Ciesińska,  wzięło udział 49 uczestników wraz z drużynowymi. W 

Jesiennej Wyprawie Zuchów  w Bledzewie stawiło się 170 uczestników i wszyscy zdobyli sprawność 

„Janosika „.Natomiast  w Rajdzie „My i Korczak „ który organizowały instruktorki z Gójska , brało 

udział  210 uczestników. Po wyczerpującej , ale ciekawej wędrówce  z Sierpca przez Mieszczk, 



Karolewo, Mościska do Gójska i prezentacji zadań wykonanych przed rajdem,  ostateczna klasyfikacja 

przedstawia się następująco :  

W pionie harcerskim I miejsce zdobyła 14 DH z Gozdowa – drużynowa pwd. Iwona Giera 

II miejsce wywalczyła 16 DH „Przyjaciele” z Lelic – drużynowa pwd. Iwona Bogdańska 

 III miejscem musiała się zadowolić 9 DH im. Armii Krajowej z Rościszewa – drużynowa phm. Jolanta 

Rożniak. 

W pionie  starszoharcerskim  

I miejsce  zdobyła 8 WDSH „ Wagabunda „  z Mochowa  – drużynowy phm. Dariusz Rybacki 

II miejsce  wywalczyła 11 DSH „Sami Swoi „ z Sierpca – drużynowa  phm. Katarzyna Kordulasińska  

III miejscem zadowoliła się 7 WDH z Gójska  - drużynowa phm. Zuzanna Bońkowska  

W akcji charytatywnej na rzecz dzieci z rodzin najuboższych organizowanej przez Fundację Dzieło 

Nowego Tysiąclecia   wyróżniły się następujące środowiska : 

- zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu ( 544,00 zł ) 

- zuchy i harcerze ze Szkoły nr 2 w Sierpcu ( 541,05 zł ) 

- zuchy i harcerze z ZSO w Gójsku  ( 427,00 zł) 

-zuchy ze Szkoły Podstawowej w Ligowie ( 361,60 zł ) 

- zuchy ze Szkoły Podstawowej w  Sudragach ( 355, 23 zł )   

- zuchy i harcerze z Gozdowa  ( 300, 05 zł ) 

2.3 Powołanie sztabów 

Powołuję sztaby XVII Turniejady Mikołajkowej w dniu 1.12.2012 r. 

Pion zuchowy: phm. Iwona Pawłowska i pwd. Lidia Malinowska  

Pion harcerski : phm. Urbańska Agata i dh Bartek  Nowicki . Służbę pełni 11 DSH „Sami Swoi „ z 

Sierpca 

Pion STH pwd. Damian Mazurowski . Służbę pełni 4 DSH z Rościszewa 

Służbą kwatermistrzowską kieruje hm. Jadwiga Lisicka .  

7.4 Otwarcie próby na stopień  podharcmistrzyni  

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6.10.br otwieram próbę na stopień 

podharcmistrzyni  

pwd.Lidii Malinowskiej  



pwd. Iwonie Bogdańskiej 

Opiekę nad przebiegiem próby przyjmuje phm. Katarzyna Kordulasińska. 

  7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów  

Z dniem dzisiejszym  przyjmuję w poczet instruktorów : 

Pwd. Piotra Jaworskiego 

Pwd. Kingę Smoleńską 

Pwd. Aleksandrę Szewczuk 

Wszystkim pełnoprawnym  instruktorom życzę owocnej samorealizacji i sukcesów wychowawczych . 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody  

Za sprawne kierowanie realizacją zadań akcji „START 2012 „ udzielam pochwały : 

Phm. Marioli Ciesińskiej 

Pwd. Anicie Witkowskiej 

 phm. Annie Majorowskiej 

Phm. Zuzannie Bońkowskiej 

Phm. Danucie Paprockiej 

Dh. Annie Bednarskiej     

Udzielam też pochwały  wyróżniającym się wolontariuszom, przeprowadzającym kwestę na rzecz 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 

Phm. Annie Długosińskiej 

Phm. Agacie Urbańskiej 

Phm. Małgorzacie Sajewskiej 

Dh.Monice Wojciechowskiej 

Phm. Zuzannie Bońkowskiej 

Phm. Danucie Paprockiej 

Phm. Marioli Olędrzyńskiej 

Dh. Annie Bednarskiej 

Phm. Ewie Jankowskiej 

Dh. Agnieszce Różańskiej 



Phm. Katarzynie Dyja 

Phm. Iwonie Pawłowskiej 

Pwd. Iwonie Gierze 

Dh. Barbarze Gapińskiej 

13. Inne 

Dziękuję hm. Hannie Kowalskiej za przygotowanie i przeprowadzenie  w dniu 19.10.br VII Konkursu  

Recytatorskiego „W Hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” oraz za kierowanie zbiórką 

charytatywną na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia „. 

Dziękuję  wszystkim wolontariuszom tejże zbiórki i zasilenie konta fundacji kwotą: 3.889.72 zł  

Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do wszystkich Drużynowych, którzy mądrze  zaplanowali i 

solidnie oraz atrakcyjnie przeprowadzili akcję „Start 2012 „ 

Zachęcam do uczestnictwa w tygodniowym zimowisku w Białym Dunajcu. 

                                                  C Z U W A J ! 

                                                                                          Phm. Katarzyna Kordulasińska  


