
Związek Harcerstwa Polskiego                                         Sierpc, 30.03.2008 r. 
Komendant Hufca Sierpc 
im. Janusza  Korczaka 
 
 

R O Z K A Z  L.3/2008 
 
 

1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 

Informuję wszystkich drużynowych , że od 30 czerwca br przez okres jednego 
tygodnia odbędzie się biwak szkoleniowy dla przybocznych i drużynowych bez 
przeszkolenia. Koszt uczestnictwa zostanie podany po podpisaniu umowy  
z Naczelnikiem  Wydziału Oświaty -Starostwa Powiatowego w Sierpcu, który na 
powyższy cel wyasygnował kwotę 3.000,00 zł.  

Do 5 maja br. każdy drużynowy winien zgłosić nazwiska osób biorących udział  
w szkoleniu.  

Informuję, że  przy wsparciu  Urzędu Marszałkowskiego i KPSH organizujemy  
w dniach 3 i 4 marca br. w Sierpeckim  Domu Kultury Hufcowy Przegląd Działalności 
Artystycznej Zuchów i Harcerzy. Zdobycie przez gromadę zuchową czy drużynę 
harcerską I miejsca będzie obligować laureatów do  reprezentowania Hufca Sierpc  na  
Chorągwianym Festiwalu w Siedlcach, który odbędzie się  w pierwszej dekadzie 
października br. Zachęca się wszystkie jednostki strukturalne do szczególnie 
starannego przygotowania  swoich wychowanków do godnego reprezentowania danego 
środowiska. 

Podaję terminy turnusów obozów w Słupi: 

 30.06 do 13.07. 2008r. 

 14.07 do 27.07 2008 r. 

 28.07. do 10.08.2008 r. 
Koszt obozu dla dzieci spoza ZHP  wynosi  550 zł.  
dla członków naszych drużyn  w zależności od aktywności 
30 –31.08. 2008 r  Zlot funkcyjnych Hufca Sierpc i kadry obozów w Słupi                               
z okazji 25-lecia Stanicy „Nasz Dom”   
  
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów , komisji, komend kursów  
 

W następującym składzie powołuję sztab hufcowego przeglądu : 

 Szef sztabu  - hm. Sławomir Szałkucki 

 Kwatermistrz    -  hm. Jadwiga Lisicka 

 Członek           
o - pwd. Radosław Rycharski – odpowiedzialny za sprawy                                          

porządkowe, listy obecności itp. 
o - phm. Ewa  Maciejewska   - odpowiedzialna za dekorację 
o - phm. Anna Długosińska – odpowiedzialna za konferansjerkę pionu  

zuchowego, 
o phm. Darek Rybacki – odpowiedzialny za konferansjerkę pionu 

harcerskiego 
Jury dla pionu zuchowego: 

 Przewodnicząca  - hm.  Grażyna Krawczyńska 

 Sekretarz             - hm. Hanna Kowalska 

 Członek               - mgr Aleksandra Dołasińska 
Jury dla pionu harcerskiego: 

 Przewodnicząca  - hm. Hanna Kowalska 



 Sekretarz             - pani Aleksandra Dołasińska 

 Członek               - pan Jarosław  Giziński 
 

Z dniem dzisiejszym powołuję skład kadry obozu 13 DH”Pomyłka „ w Nasicznem: 

 Komendant – phm. Paweł Chmielewski 

 Opiekun      - pwd. Anna Kowalska 

 Opiekun      - dh Monika Kamińska  
Kadrę  zlotu grunwaldzkiego w dniach 10 –15. 07.br dla członków drużyn  z naszego 

Hufca  stanowią: 

 Komendant:    hm. Maciej Młynarczyk 

 Opiekunowie: phm. Paweł Chmielewski 
pwd. Iwona Giera  

Tylko wyżej wymienieni są upoważnieni do reprezentowania naszego Hufca wobec 
władz harcerskich i oświatowych , dotyczących ściśle określonych zadań, a więc zlotu  
i obozu.                                    

Przypominam, iż wszyscy opiekunowie muszą  legitymować się aktualnymi 
uprawnieniami  zgodnymi z wymogami władz oświatowych ( ukończony kurs  dla 
opiekunów lub komendantów ) 
 
3.3 Zwolnienia i mianowania  drużynowych 
 

W związku ze zmianą miejsca pracy przez pwd. Iwonę Gierę  i brakiem kontaktu  
z członkami 16 DH „Przyjaciele „ zwalniam dh. Iwonę  Gierę z funkcji drużynowej  
i dziękuję za dotychczasową służbę dzieciom. 

Drużynową 16 DH  w Lelicach z dniem 30.03.br mianuję pwd. Lidię Malinowską. 
Nowej drużynowej życzę  wielu osiągnięć i satysfakcji z pełnionej funkcji. 
 
14. Inne 

Przypominam wszystkim członkom ZHP, iż  w myśl Statutu ZHP  członek ,który 
zalega ze składkami ponad sześć miesięcy i nie wykazuje się aktywnością, traci 
członkostwo. 

Instruktorzy z innych hufców, którzy chcą rozpocząć działalność w Hufcu Sierpc  
muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty (np. aktualną legitymację instruktorską ) 
stwierdzające ich przynależność do ZHP. 
 
                                                  C Z U W A  J ! 
 
 
                                                                                    hm. Sławomir Szałkucki  


