
Związek Harcerstwa Polskiego Jaworzno, dnia 21 lutego 2017 r. 

Komendantka Hufca Jaworzno 

im. hm. Stefana Dwornickiego 

 

Rozkaz L. 2/2017 

1. Zarządzenia i informacje 

1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję o uchwale komendy hufca nr 24/I/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie 

proponowanej wysokości i podziału składki członkowskiej w Chorągwi Śląskiej ZHP. 

1.2.2. Informuję o uchwale komendy hufca nr 25/I/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kształcenia hufca na 2017 r. 

1.2.3. Informuję o uchwale komendy hufca nr 26/I/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu KSI. 

1.2.4. Informuję o uchwale komendy hufca nr 27/I/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dodatkowej 

składki zadaniowej na organizację imprezy programowej FKZ „Chwacik” 2017 r. 

1.2.5. Informuję o uchwale komendy hufca nr 28/I/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

dofinansowania do 47. Rajdu Arsenał - 2017. 

Treści ww. uchwał są dostępne na stronie internetowej hufca www.jaworzno.zhp.pl w zakładce 

„Dokumenty KH – Uchwały”. 

3. Gromady, drużyny 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 4 Jaworznickiej Drużyny Starszoharcerskiej „Wataha” 

dh. Alicję PIETRAS. 

3.3.2. Mianuję dh. Grzegorza WORWĘ drużynowym 4 Jaworznickiej Drużyny Starszoharcerskiej 

„Wataha”. 

Dziękuję druhnie Ali za pełnienie służby i zachęcam do dalszych działań życząc rozwoju 

instruktorskiego. Druhowi Grzegorzowi życzę niegasnącego zapału do pełnienia tej ważnej, trudnej 

ale dającej ogromną satysfakcję funkcji.  

7. Mianowania instruktorów 

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 lutego 2017 r. zamykam próbę i przyznaję 

stopień podharcmistrza pwd. Arturowi RADKO. 

Gratuluję druhowi zrealizowania wszystkich wymagań i życzę sprostania wszystkim wyzwaniom jakie 

pojawią się na dalszej instruktorskiej ścieżce.  

 

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów  

7.5.1. Z dniem 2 lutego 2017 r. przyjmuję przewodnika Karola HARAFA w poczet instruktorów ZHP. 

7.5.2. Z dniem 11 lutego 2017 r. przyjmuję przewodnika Filipa KOWALSKIEGO w poczet 

instruktorów ZHP. 

Bardzo cieszę się, że wspólnotę instruktorską Hufca zasila dwóch nowych wspaniałych instruktorów. 

Życzę dalszego rozwoju instruktorskiego, satysfakcji z pełnienia podejmowanych funkcji oraz sięgania 

wyżej i wyżej! 

 

13. Inne 

13.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty skierowane do opiekunów prób 

instruktorskich oraz osób planujących otwarcie próby przewodnikowskiej 

część pierwsza i druga (dla opiekunów): 

- pwd. Mateusz CEMPA, 

- pwd. Marta GAJ, 

- pwd. Kinga LEŚNIAK, 

- pwd. Magdalena OKRZESIK, 



- phm. Artur RADKO, 

- pwd. Jakub SALACH, 

- phm. Adam ZAJĄC, 

część druga (dla zainteresowanych otwarciem próby przewodnikowskiej):  

- dh. Natalia CIURA, 

- dh. Wojciech HASKA, 

- dh. Ludmiła MARCINKOWSKA, 

- dh. Angelika NOWAK, 

- dh. Anita SOŚNIERZ, 

- dh. Magdalena SZCZEPAŃSKA. 

 

 

Czuwaj! 

hm. Kinga Jędrzejek 


