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ROZKAZ    L.1/2008 

 

 

Druhny i Druhowie! 

 

Dziękuję za liczne uczestnictwo w XVII Hufcowym Sierpeckim Kolędowaniu, do którego 

wszyscy przygotowaliście swoich wychowanków najlepiej jak  mogliście. 

Słowa szczególnego uznania kieruję pod adresem tych, którzy byli piękną wizytówką naszej 

wspólnoty nie tylko pod względem merytorycznym, ale i formalnym, bo byli wzorowo umundurowa-

ni.  Gratuluję ! 
 

1.2. Zarządzenia i decyzje 

 

Zarządzam pilne i dokładne zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

1. Zawartością czasopisma „Moja drużyna” nr 2 ( w ramach samokształcenia ) 

2. Wzorem karty zgłoszenia  dłuższych form pracy z zuchami i harcerzami oraz obowiązkowe 

podporządkowanie się podanym wymogom.  

3. Komunikatem nr 1 z dnia 7.XII.07 r Komendanta Chorągwi Mazowieckiej  w sprawie organi-

zacji HAZ 2008. 

4. Pismem „Alma Mater „ 

5. Planem Pracy Hufca Sierpc na 2007/2008 r 

6. Materiałami promocyjnymi -  1 % dla ZHP 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dołącza się do niniejszego rozkazu. 

 

Przypominam wszystkim funkcyjnym naszego Hufca o przestrzeganiu regulaminu mundurowego 

Związku Harcerstwa Polskiego. Wobec opornych lub zmieniających na własną rękę niektóre elementy 

( np. sznury funkcyjne ) będą wyciągane konsekwencje służbowe. Czas uporządkowania umunduro-

wania upływa  dnia 22 lutego br 

W dniu 22 lutego br o godz. 16.00 zwołuję zbiórkę wszystkich funkcyjnych Hufca . 

Zbiórkę przygotują i poprowadzą phm. Dariusz Rybacki. i phm. Anna Długosińska. Sprawami organi-

zacyjnymi zajmie się hm Jadwiga Lisicka. 

 

2. Zmiany organizacyjne 

 

Informuję, iż dh. Katarzyna Giera ,drużynowa próbnej drużyny wędrowniczej,  złożyła mel-

dunek z wykonania zaplanowanych zadań realizowanych  przez członków drużyny wędrowniczej  

w ramach próby i  z dniem 30.01.2008 r. zamykam okres próbny i nadaję Drużynie Wędrowniczej  za-

rejestrowanej przy Komendzie Hufca Sierpc numer 20. Drużyna ma prawo posługiwania się następu-

jącą nazwą: 
20 Drużyna Wędrownicza „KASJOPEJA” przy Komendzie Hufca ZHP Sierpc. 

Gratuluję Dh. Kasi i życzę mądrych oraz  udanych  przedsięwzięć organizacyjno - programo-

wych  

 

8. Pochwały 

 

Udzielam pochwały wolontariuszom WOŚP. Drużynowych proszę o wpisanie do książeczek 

harcerskich  niniejszej pochwały . 

 

 C Z U W A J ! 

hm. Sławomir Szałkucki 


