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R O Z K A Z  L.9/2012 

Druhny i Druhowie! 

Zabiegani i zatroskani zatrzymajmy się na chwilę i przeżyjmy głęboko narodziny Jezusa. 

 On napełnia świat pokojem i radością. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Wam Druhny i Druhowie wszystkiego 

najlepszego: zdrowia, spokoju i radości . 

1. Zarządzenia i informacje 

1.1 Zarządzenia 

W celu ułatwienia szybkiego przepływu informacji o członkach gromad i drużyn 

zobowiązuję wszystkich drużynowych do zaprowadzenia i systematycznego 

prowadzenia rejestru członków z uwzględnieniem następujących danych: 

Imię i nazwisko, PESEL , imiona rodziców, adres, numer telefonu.  

Zarządzenie wykonać do końca grudnia br 

W niedzielę 16 grudnia br o godzinie 7.00 trzyosobowe reprezentacje drużyn wyjeżdżają 

do Częstochowy , aby wziąć udział w uroczystym przyjęciu Betlejemskiego Światła 

Pokoju. 

Zgłoszenia wraz z danymi osobowymi ( nazwisko i imię, PESEL , adres, numer telefonu ), 

zgodą rodziców na wyjazd oraz wpłatą w wysokości 10 zł  należy złożyć  w biurze KH do 

dnia 10.12.br Uczestnicy winni jeszcze  posiadać około 15 zł kieszonkowego na obiad.  

1.2 Informacje  

Informuję, że większość drużynowych nie wywiązała się z terminowego zgłoszenia list 

członków drużyn do ewidencji. Wszystkie spóźnione drużyny , jeśli chcą być ujęte w 

ewidencji , muszą to dokonać do 7.12.br wpłacając po 6 zł od członka za wystawienie 

karty członkowskiej. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom, drużynowym i instruktorom kierującym przebiegiem  

imprezy  za liczne uczestnictwo w XVII Turniejadzie Mikołajkowej. 

W pionie zuchowym, którym kierowała pwd. Lidia Malinowska , wszyscy uczestnicy 

zdobyli sprawność „ESKIMOS” 



W pionie harcerskim, kierowanym przez dh. Bartka Nowickiego ,  szlachetną grę wygrała 

14 Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie  - 

drużynowa pwd. Iwona Giera  .  

II miejsce zajęła  reprezentacja 7 WDH  im. Tadeusza Kościuszki z Gójska 

-drużynowa phm. Zuzanna Bońkowska 

III miejsce  zdobyła 1 DH im. Szarych Szeregów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu – 

drużynowa phm. Agata Urbańska 

W pionie STH   , kierowanym przez pwd. Damiana Mazurowskiego,  najlepsi okazali się  

reprezentanci z 4 DSH im. Szarych Szeregów z ZSS w Rościszewie – drużynowa phm. 

Mariola Ciesińska  

II miejsce  wywalczyła 8 WDSH „WAGABUNDA” – drużynowy phm. Dariusz Rybacki 

III miejsce zajęła reprezentacja 7 WDH z Gójska – drużynowa phm. Zuzanna Bońkowska 

Zwycięskim drużynom serdecznie gratuluję i cieszę się ,że nasze spotkania są 

potwierdzeniem szlachetnej rywalizacji i braterskiej współpracy. 

Informuję,  że XXII Hufcowe Kolędowanie  odbędzie się w dniach 24 i 25 stycznia 2013 

roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Serdecznie zapraszam! 

2 Hufiec 

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów 

Rozwiązuję sztab XVII Turniejady Mikołajkowej i dziękuję wszystkim zaangażowanym w 

jej przygotowanie oraz przebieg. 

W następującym składzie powołuję sztab XXII Hufcowego Kolędowania: 

Szef sztabu  phm. Katarzyna Kordulasińska  

Kwatermistrz  hm. Jadwiga Lisicka  

Członkowie: phm. Agata Urbańska, hm. Zbigniew Maciejewski, pwd. Lidia Malinowska, 

 i dh. Anna Bednarska   

3.3. Zwolnienia i mianowania   drużynowych 

Z dniem dzisiejszym zwalniam z funkcji drużynowego 13 DSH „Pomyłka „ dh. Michała 

Pikulskiego, a mianuję pwd. Piotra Jaworskiego, którego  zobowiązuję do wychowania 

swojego następcy  zgodnie  z  wszystkimi wymogami związanymi  z pełnieniem funkcji 

drużynowego. 



Druhowi Michałowi dziękuję za dotychczasowe pełnienie funkcji i życzę wszelkiej 

pomyślności .  

Powierzam  dh. Adamowi Domżalskiemu pełnienie funkcji drużynowego 3 SGDH „Semper 

Magna „. Mianowanie uzyska Druh w momencie ukończenia kursu drużynowych lub 

zdobycia stopnia przewodnika. 

13. Inne 

Proszę PILNIE dostarczyć do KH plany pracy gromad  i drużyn oraz drużyn starszo 

harcerskich; należy też pilnie   zakończyć sprawy finansowe związane z akcją  1% , a 

dotyczące roku 2012 ! 

Liczę na rozpoczęcie akcji 1 %  dla ZHP na rzecz swojej gromady, drużyny i hufca  na rok 

2013 !  

Od nas zależy jakimi funduszami będziemy mogli dysponować na działalność statutową. 

Ulotki są do odebrania w biurze Komendy Hufca. ( w każdy poniedziałek, środę i piątek ) 

 

                                        C Z U W A J ! 

 

                                                                                   Phm. Katarzyna Kordulasińska  


