
Stargard, 9 stycznia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Stargard

im. hm. Juliusza Dąbrowskiego

Rozkaz L3/2016 

1. Zarządzenia i Informacje 

1.1. Decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca Stargard z dnia 08 stycznia 2016 r. 
wprowadza się obowiązek umieszczania numeru ewidencyjnego drużyny na składanej 
karcie biwaku. 

1.2. Decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca Stargard wprowadza się od 1 stycznia 2016 
roku nową instrukcję finansowo-gospodarczą Hufca Stargard, która zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej hufca.

1.3. Decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Stargard z dnia 08 stycznia 2016 r.
w sprawie ustanowienia składki zadaniowej na realizację Zimowiska „Teatralnym 
Szlakiem” organizowanego w okresie ferii zimowych w miejscowości Recz, ustala się 
składkę zadaniową w wysokości: 
a) uczestnik zimowiska - 40,00 zł 
b) kadra, drużynowi lub przyboczni jako kadra pomocnicza – 35,00 zł 
c) opiekunowie – 30,00 zł 

1.4. Decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Stargard z dnia 08 stycznia 2016 r.
w sprawie ustanowienia składki zadaniowej na realizację półkolonii organizowanej
w ramach Nieobozowej Akcji Zimowej w okresie ferii zimowych w Domu Harcerza
w Stargardzie ustala się składkę zadaniową w wysokości: 
a) uczestnik półkolonii - 130,00 zł 

1.5. Decyzją Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Stargard z dnia 08 stycznia 2016 r.
w sprawie ustanowienia składki zadaniowej na realizację X biwaku z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej organizowanego w miejscowości Łobez, ustala się składkę zadaniową
w wysokości: 
a) uczestnik biwaku - 30,00 zł 

2. Hufiec 

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 

2.3.1. Powołuję z dniem 09 stycznia 2016 r. Komendę zimowiska „Teatralnym Szlakiem” 
w Reczu organizowanego w dniach 10 – 13 lutego 2016 r.: 



- phm. Magdalena OPULSKA - Komendant zimowiska 
- dh Dorota BIAŁACH - Z-ca komendanta ds. organizacyjnych/skarbnik 
- dh Anna SAMSONIK - Instruktor komendy zimowiska ds. programowych 
- dh Patrycja SOBCZAK - Instruktor komendy zimowiska ds. programowych 
- dh Marcin WILKOS - Oboźny 
- dh Mateusz ZDANOWICZ – Kwatermistrz

2.3.2. Powołuję z dniem 09 stycznia 2016 r. Komendę półkolonii organizowanej 
w ramach HAZ w Domu Harcerza w Stargardzie w dniach 01 – 05 lutego 2016 r.: 
- hm. Krystyna KURCZEWSKA - Komendant półkolonii NAZ 
- phm. Andrzej WASIAK - Z-ca komendanta półkolonii NAZ ds. organizacyjnych 
- phm. Magdalena OPULSKA - Z-ca komendanta półkolonii NAZ ds. programowych 
- phm. Sylwia SMOLEŃ - Instruktor programowy półkolonii NAZ 
- pwd. Dorota MILCZARSKA - KOGUT - Instruktor programowy półkolonii NAZ 
- dh Iwona MAMOŃ - Instruktor organizacyjny półkolonii NAZ 

2.3.3. Powołuję z dniem 09 stycznia 2016 r. Komendę X biwaku organizowanego z 
okazji Dnia Myśli Braterskiej w Łobzie: 
- pwd. Jan OBARZANEK - Komendant Biwaku 
- phm. Małgorzata ZIENIUK - Doradca biwaku 
- pwd. Martyna ZIENIUK - Oboźny 
- dh Marcelina KAMIŃSKA - Komendant trasy zuchowej 
- dh Karolina JADCZYSZYN - Komendant trasy zuchowej 
- dh Jagoda MOLSKA - Komendant trasy harcerskiej 
- dh Krystian CICHOSZ - Komendant trasy harcerskiej 
- pwd. Patryk GĘBICKI - Komendant trasy starszoharcerskiej 
- pwd. Jakub ZIENIUK - Komendant trasy wędrowniczej 

2.3.4. Powołuję z dniem 09 stycznia 2016 r. Zespół Programowy Świetlicy POZIOMKA 
prowadzoną w 2016 r. na zlecenie Gminy Stargard: 
- hm. Krystyna KURCZEWSKA - Dyrektor Domu Harcerza 
- dh Anna KRUPSKA 
- dh Maria KUNOWSKA 

2.3.5. Powołuję z dniem 09 stycznia 2016 r. Kwatermistrza i zespół kwatermistrzowski
w składzie: 
- pwd. Iwona WASIAK – Kwatermistrz Hufca 
- pwd. Arnold ŁUCZYŃSKI – Z-ca kwatermistrza Hufca 
- pwd. Jacek MAMOŃ – Członek zespołu 
- pwd. Mariusz SOKOŁOWSKI – Członek zespołu 
- pwd. Izabela DOBROĆ – Członek zespołu 

12.1. Pochwały: Udzielam pochwały za szczególne zaangażowanie w pracy hufca w 
roku 2015 Druhnom i Druhom, którzy nie należeli do stałych zespołów i sztabów hufca 



Stargard, a bez których, nie osiągnęlibyśmy wyników, z których możemy być 
zadowoleni. Pochwałę otrzymują: 
- dh Bożena Kurczewska
- dh Ireneusz Pacer
- dh Paweł Szlijan
- dh Ewa Szlijan
- dh Justyna Mamoń
- dh strażak Marcin Małecki
- dh Marek Liwosz
- pwd. Waldemar Smolik 
- pwd. Iwona Wasiak 
- pwd. Izabela Dobroć 
- pwd. Arnold Łuczyński 
- pwd. Jacek Mamoń 
- pwd. Jacek Łagiewka 
- pwd. Mariusz Sokołowski 
- phm. Dariusz Rybicki 
Dziękuję Wam za dotychczasową pracę i pomoc w budowaniu naszej wspólnoty 
harcerskiej i instruktorskiej. 

Czuwaj!             
/-/ phm. Andrzej Wasiak 


