
   Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle           Kędzierzyn-Koźle, 30 września 2014 r.
    im. Władysława Planetorza

Rozkaz L. 8/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1.  Decyzją  Komendy Hufca zarządzam okres organizacyjno-porządkowy dla
następujących jednostek w hufcu:
- 2 GZ „Słoneczne Ludki”,
- 3 GZ „Brykające Tygryski”,
- 6 GZ „Wesołe Argusiątka”,
- 11 DH „Ad Astra”,
- 21 SDH HSR i GR „Zawiszacy”,
- 23 DH „Agamidae”,
- XX DW „Coma”,
- pDH „Scalae”.

Do 28.12.2014 r. proszę o:
- uporządkowanie danych w CEHISZ, 
-  uporządkowanie  stanu  liczbowego  w  gromadach  i  drużynach  do  minimum
zgodnego  z  Instrukcją  działania  gromad  zuchowych oraz  Instrukcją  działania
drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych i wielopoziomowych,
- opłacenie zaległych i bieżących składek harcerskich za rok 2014,
- oddanie dokumentacji drużyn do Komendy Hufca (rozkazy drużynowego oraz
plan pracy drużyny z lat 2013/2014 i 2014/2015).

Na podstawie pkt.  27.3  z  Instrukcji  działania gromad zuchowych oraz pkt.  32.3
Instrukcji  działania  drużyn  harcerskich,  starszoharcerskich,  wędrowniczych
i  wielopoziomowych dnia  30  grudnia  2014  r.  drużyny,  które  nie  wypełnią
powyższych warunków zostaną rozwiązane.

1.2. Informacje
1.2.1.  Informuję,  że  na  stronie  hufca  pojawił  się  wykaz  osób,  które  mogą  być
opiekunami  prób  na  stopnie  wędrownicze  oraz  na  stopnie  instruktorskie.
Wszystkich  planujących  rozwijać  się  harcersko  i  instruktorsko  zachęcam
do zapoznania się z listą.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.  Powołuję z dniem 30.09.2014 r.  Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych
i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:
- pwd. Magdalena Palarczyk - przewodnicząca
- pwd. Monika Kaduk
- pwd. Tadeusz Witczak



Bardzo  dziękuję  druhnom  i  druhowi  podjęcia  na  siebie  nowej  służby.
Równocześnie zachęcam wszystkie jednostki działające w Hufcu do otwierania
prób  na  Naramiennik  Wędrowniczy  oraz  na  stopień  Harcerki  Orlej/Harcerza
Orlego w nowo powstałym HKSW.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1.  Na wniosek Komisji  Stopni  Instruktorskich z dnia  09.09.2014 r.  zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodnika i  dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego druha Patryka Wewior.

Czuwaj!

/-/ phm. Joanna POLEWSKA


