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Sierpc, 7.03.2008 r.  

 

Związek Harcerstwa Polskiego  
Komendant Hufca Sierpc  
im. Janusza Korczaka  

 

ROZKAZ L2/2008  
 

Druhny i Druhowie!  

 

Dziękuję wszystkim, którzy podczas ferii zimowych poświęcili swój wolny czas 

zuchom, harcerzom oraz sobie, biorąc udział w szkoleniach lub organizując złazy, zloty  

i zbiórki szkoleniowo — rekreacyjne.  

Szczególne podziękowania kieruję do tych instruktorów, którzy wzięli udział  

w hufcowej zbiórce z okazji Dnia Myśli Braterskiej, bowiem phm. Dariusz Rybacki, 

prowadzący zbiórkę, zmusił uczestników spotkania do refleksji wynikaj ącej z czwartego 

punktu Prawa Harcerskiego, co w roku pracy nad sobą jest bardzo ważnym zadaniem dla 

każdego członka ZHP. Przykro, że w dalszym ciągu są w naszym hufcu funkcyjni, którzy 

podczas ferii zimowych nie zdobyli się na poprowadzenie chociaż jednej zbiórki. Czas to 

zmienić. 

 

1. Uchwały, zarządzenia i decyzje  

 

1.2 Zarządzenia i decyzje. 

 

Zobowiązuję wszystkich drużynowych do pobrania druków spisowych i osobistego 

wypełnienia ich oraz dostarczenia do Komendy Hufca do końca marca br. Wzory druków 

spisowych znajdują się na stronie internetowej w dziale pliki. 

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

Instruktorzy, którzy nie zarejestrują się w okresie spisu tracą członkostwo.  

 

Drużynowej 3 SGDH „Semper Magna” im. Bohaterów Grunwaldu dh. Sandrze 

Zientalewicz lub innemu członkowi rady drużyny o cechach przywódczych przedłużam okres 

zdobycia uprawnień do sprawowania funkcji do końca tego roku szkolnego. W przeciwnym 

razie zostanie zawieszona działalność drużyny. 

 

Przypominam drużynowym o obowiązku uwzględniania w programach zbiórek  

z noclegiem następujących zapisów: daty, godziny, tematu zajęć i odpowiedzialnego  

za realizację zaplanowanych w tym czasie zajęć. Są to najnowsze wymogi władz 

oświatowych i harcerskich.  

 

Wszystkich drużynowych i instruktorów zachęcam do uczestnictwa w akcji 

rozprowadzania cegiełek na remont stanicy. Cegiełki są do pobrania w biurze KH, w każdy 

poniedziałek i piątek od godziny 10.00 do 16.00.  

 

Do końca kwietnia br przyjmujemy pisemną deklarację o wolontariackiej służbie 

dzieciom lub podań o zatrudnienie podczas HAL 2008. Każdy wychowawca letniego 

zorganizowanego wypoczynku dzieci musi legitymować się stosownymi uprawnieniami 

państwowymi.  

Podaję terminy kursów:  

 - 24.05.2008 r  - kurs dla kierowników placówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci. 

Cena: 100zł. dla nauczycieli, 80 zł. dla instruktorów w stopniu phm. z opłaconymi składkami, 
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- 23-25.05 2008 r. - kurs dla wychowawców letniego i zimowego wypoczynku dzieci.  

Cena: 200 zł dla nauczycieli i studentów, 170 zł dla dla członków ZHP z opłaconymi 

składkami  

- MAKI ( sierpień br kursy dla drużynowych) szczegóły patrz : www.mazowiecka.zhp.pl. 

Telefon: 024-262-92-13 lub 024-264-03-15 

 

Zachęcam do uczestnictwa w XXXI Rajdzie „WISŁA” w terminie 15-18.05.br na 

trasie organizowanej przez hm. Macieja Młynarczyka (trasa IV „Rycerze i rabusie” z Sierpca 

przez Mochowo, Sikórz do Gorzewa ). Szczegóły na www.mazowiecka.zhp.pl. 

 

2.3.Mianowania w Komendzie Hufca. 

  

Z dniem 15 stycznia br mianuję phm. Dariusz Rybackiego zastępcą komendanta hufca d/s 

programu i szkolenia. Natomiast phm. Annie Długosińskiej powierzam funkcję sekretarza 

KH.  

 

6.2 Zamknięcie próby na stopień przewodnika  

 

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.02.br i prośbę opiekuna 

zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika ćwikowi Mateuszowi Frasowi. Zobowiązuję 

opiekuna hm. Macieja Młynarczyka do zorganizowania uroczystej zbiórki, podczas której 

podopieczny złoży zobowiązanie instruktorskie i otrzyma stosowne oznaki stopnia. 

 

6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza. 

 

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.02.br i opiekunki próby bm. 

Hanny Kowalskiej zamykam próbę pwd. Ewie Jankowskiej i przyznaję stopień 

podharcmistrzyni.  

Wyżej wymienionym serdecznie gratuluję i życzę owocnej służby zuchom oraz  

harcerzom. 

  

8. Pochwały  

 

Decyzją członków Komendy Hufca z dnia 3.03 .br udzielam pochwały za owocną 

służbę podczas HAZ 2008 następującym funkcyjnym:  

z Gminy Mochowo  

 phm. Dariuszowi Rybackiemu,  

 phm. Ewie Jankowskiej  

 pwd. Małgorzacie Adamczyk 

 pwd. Wiesławie Kozłowskiej  

z Gminy Gozdowo 

 phm. Iwonie Pawłowskiej,  

 pwd. Joannie Placek  

 pwd. Beacie Lorenz  

 phm Maciejowi Pawłowskiemu 

z Gminy Szczutowo  

 phm. Zuzannie Bońkowskiej 

 phm. Danucie Paprockiej 

 dh. Annie Bylińskiej  

z Gminy Rościszewo 

 phm. Joannie Rożniak,  
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 pwd. Marioli Ciesińskiej  

 dh. Agnieszce Szymańskiej  

z Gminy Zawidz  

 phm. Krystynie Kalisz.  

 pwd. Wiolecie Falkiewicz  

 dh. Marii Organiak  

z Sierpca  

 pwd. Annie Kowalskiej   

 pwd. Anicie Pikulskiej  

oraz  

dh. Katrzynie Giera dh. Krzysztofowi Zduniakowi za pomyślnie ukończenie kursu 

drużynowych.  

Trzem środowiskom instruktorskim (z Gozdowa, Mochowa i Jeżewa plus Gójsk, 

Rościszewo ) - za bardzo duży wkład pracy związany z przygotowaniem i poprowadzeniem 

zajęć podczas HAZ 2008 przyznaję trzy nagrody wolontariackie.   

Informuję, że 13 DH „Pomyłka” im. Obrońców Wieży Spadochronowej z okazji 

dziesięciolecia istnienia drużyny i uroczystej zbiórki przyznano nagrodę rzeczową - namiot. 

Nagroda została wręczona w dniu 23.02.br.  

 

 

CZUWAJ! 

 

hm. Sławomir Szałkucki  

 

 


