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Związek Harcerstwa Polskiego    Sierpc. 04.10.2010 r. 
Komendant Hufca Sierpc  
im. Janusza Korczaka 
 

 
ROZKAZ   L.6/2010 

 
Druhny i Druhowie! 

 
Zakończyliśmy szczęśliwie HAL 2010. Podsumowaliśmy całoroczną ak-

tywność gromad i drużyn oraz rozpoczęliśmy nowy rok instruktorskiej służ-
by dzieciom. Zarówno „Instruktorski Start 2010" jak i harcerski pokazuje, 
że zdecydowana większość już w nowym roku podjęła się realizacji zapla-
nowanych zadań programowych nie tylko drużyny, ale i hufca, a podczas  
„Zuchowego Startu” duża grupa naszych najmłodszych członków stawiła się 
wraz z rodzicami w Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom” w Słupi, aby wraz z 280 
uczestnikami Światowego Dnia Marszu bawić się w lesie i zdobywać kolejne 
sprawności. 

Wszystkim, którzy się twórczo trudzili i dzięki którym powyższe zada-
ni wykonaliśmy serdecznie dziękuję. 
 
1.   Zarządzenia i informacje  
1.2.  Informacje 
 

Przypominam o planowym rozpoczęciu akcji X Dzień Papieski i zbiór-
ce pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ostateczne rozli-
czenie z wykonania powyższego zadania mija w dniu 18.10.2010 r. W dniu 
15.10.2010 r. mija ostateczny termin opłacenia składek instruktorskich, 
Instruktorzy, którzy po tym terminie uiszczą zaległe składki niestety, ale nie 
będą mogli mieć zaliczonej służby instruktorskiej za 2010 r. bowiem kolejny 
rozkaz o zaliczenie służby ukaże się w dniu 20.10.10 r.  

Podaję terminy społecznych dyżurów poszczególnych członków Ko-
mendy Hufca:  

 
hm. Sławomir Szałkucki środa    od godz. 13.00  do 16.00  

czwartek   od godz. 8.00  do 13.00  
hm. Lisicka Jadwiga poniedziałek  od godz. 8.00  do 15.00  

czwartek   od godz. 8.00  do 15.00  
hm. Hanna Kowalska wtorek i piątek  od godz.12.00  do 14.00 
 

Zobowiązuję wszystkich drużynowych do złożenia w biurze KH do 
15.10.2010 aktualnych list członków gromad i drużyn wraz z aktualnym pla-
nem pracy na 2010/2011 rok. 
 
3. Drużyny. 
 
3.2. Zmiany organizacyjne. 
 

Na wniosek drużynowego 8 DSH „Wagabunda” z Mochowa phm. Dariu-
sza Rybackiego z dnia 02.09.2010 r., udzielam zgody na przekształcenie 8 
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DSH „Wagabunda” w drużynę wielopoziomową. Nazwa drużyny otrzymuje 
brzmienie – 8 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wagabunda” z Mocho-
wa.  
   
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
 

Z dniem dzisiejszym zwalniam z funkcji drużynowej 20 SGDW „Kasjope-
ja” dh. Katarzynę Gierę i dziękuję za dotychczasową służbę. 

Zezwalam przybocznemu dh Krzysztofowi Obstowi na okres próbny, 
przejęcie obowiązków drużynowego w celu : 

 zweryfikowania listy członków 

 sporządzenia planu pracy drużyny na rok 2010/2011 z uwzględnie-
niem służby na rzecz hufca, 

 dokonania wyboru rady drużyny 

 opłacenia składek członkowskich za 2010 rok 
O wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych zadań do dnia 30.10.2010 r. 

złożyć pisemny meldunek. 
 
7. Mianowania instruktorów. 
 
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki 
 

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.10.2010 
r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 

- dh. Agnieszce Rybickiej. Opiekę nad przebiegiem próby powierzam 
hm. Jadwidze Lisickiej. Czas realizacji zadań do września 2011 roku. 

- dh. Ewie Zdziemborskiej - drużynowej 10 SGSDG "Decima". Opiekun 
próby phm Małgorzata Sajewska. Czas realizacji zadań to wrzesień 2011 ro-
ku. 
 
7.3.  Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni. 
 

Na wniosek HKSI z dnia 2.10.2010 r. zamykam próbę i przyznaję sto-
pień podharcmistrzyni pwd. Annie Kowalskiej. 
 
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza. 
 

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.10.2010 
r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza: 

- dh. Jolancie Wiśniewskiej – drużynowej 18 DH „NS”. Opiekun próby 
– hm. Hanna Kowalska. Czas realizacji zadań – do września 2011. 
 

C Z U W A J !  
hm. Sławomir Szałkucki 

 


