
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle
im. Władysława Planetorza

Kędzierzyn-Koźle, 24 grudnia 2015 roku

Rozkaz L.17/2015

W  imieniu  całej  Komendy  Hufca  ZHP  Kędzierzyn-Koźle  składam  wszystkim
najserdeczniejsze  życzenia  zdrowych,  spokojnych  i  spędzonych  w  rodzinnym  gronie
świąt  Bożego  Narodzenia  oraz  wspaniałego  Nowego  Roku.   Harcerzom:  by  wasze
harcerskie  życie  było  jeszcze  bardziej  obfite  w  najlepsze  niespodzianki,  by  płomień
w waszych sercach (zwany potocznie zapałem) nie zgasł nigdy. Instruktorom: jeszcze
więcej okazji do poznawania siebie i przekraczania swoich barier, by idee zakorzenione
w nas dzięki Bi-Pi trwały i dalej były przekazywane kolejnym pokoleniom - dzięki wam!

Jednocześnie  pragnę  podziękować  wszystkim  dobrym  ludziom,
dzięki którym kadra hufca ma szansę na lepsze przekazywanie idei skautingu: dyrektorom
szkół,  zarówno podstawowych, gimnazjalnych, jak i średnich, wszystkim pracownikom
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, radnym
miejskim,  jak  i  powiatowym,  Miejskiemu  Ośrodkowi  Kultury,   Świetlicy  Socjo-
terapeutycznej  "Brzdąc",  oraz  tym,  na  których  niejednokrotnie  możemy  polegać,
czyli rodzicom zarówno harcerzy, jak i instruktorów. 

Wyjątki  z  rozkazu p.o.  Komendanta  Chorągwi  Opolskiej  L.8/2015  z  dnia  13  grudnia
2015 roku

2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdów hufców ZHP:
(…)
- Hufca Kędzierzyn-Koźle z dnia 06.09.2015 r.
(…)
2.3.1. W sprawie wyborów członków komisji rewizyjnych hufców ZHP:
(…)
Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle:
- hm. Józef PAJOR – przewodniczący
- phm. Filip ŻYDEK – zastępca przewodniczącego
- hm. Grzegorz GĄSIOR – sekretarz

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle



(…)
2.3.3. W sprawie wyboru komend hufców ZHP:
(…)
Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle:
- pwd. Tadeusz WITCZAK – komendant
- pwd. Alicja IWON – z-czyni komendanta ds. programowych
- pwd. Borys BARTCZAK – z-ca komendanta ds. pracy z kadrą
- hm. Elżbieta POJASEK-OŚKO – skarbnik
- pwd. Patryk WEWIOR – członek komendy hufca ds. promocji i informacji
(…)

Czuwaj!
hm. Magdalena LENARTOWICZ

***

3. Drużyny
3.1. Nadawanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1.  Na  wniosek  Rady  Drużyny  otwieram  kampanię  bohater  32  Drużynie  Harcerzy
Starszych  „Ventum”.  Drużyna  będzie  zdobywać  imię  płk.  Zdzisława  Krasnodębskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały i dziękuję za pomoc w przygotowaniu Spotkania Opłatkowego
Kadry  druhowi  hm.  Józefowi  PAJOROWI  oraz  całej  21  SDH  HSR  i  GR  „Zawiszacy”.
Jednocześnie jeszcze raz dziękuję za udział wszystkim przybyłym gościom.

Czuwaj!

pwd. Tadeusz WITCZAK


