
   

 

Stargard, 23 grudnia 2017 r. 

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 

Komendant Hufca ZHP Stargard 

im. hm. Juliusza Dąbrowskiego 

 

 

Rozkaz L20/2017 

 

Druhny i Druhowie! 

W imieniu Komendy składam Wam najserdeczniejsze życzenia pięknych i spokojnych świąt 

Bożego Narodzenia, zatrzymania chociaż przez chwilę w codziennym pędzie, czasu na radość z 

obecności bliskich, przyjaznej atmosfery i domów pachnących choinką oraz światła z Betlejem z 

przesłaniem „W Tobie jest światło” przy wigilijnym stole. Niech nadchodzący rok umożliwi nam 

wszystkim osiągnąć spokój i spełnienie, pomoże rozstrzygnąć spory i pozwoli z optymizmem 

spojrzeć w przyszłość. 

 

 

1. Zarządzenia i informacje  

1.2. Informacje   

1.2.1 Informuję o Decyzji Nr 17/2017 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Stargard z dnia  18 

grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia składki zadaniowej na Zimowisko „Po(grom)cy” 

organizowanego w Choszcznie w dniach 18-22 stycznia 2018 r. w wysokości: 

a) 95 zł od uczestnika 

b) 65 zł od kadry pomocniczej  

Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.  

1.2.2. Informuję o pierwszej odprawie drużynowych, która odbędzie się dnia 3 lutego 2018 r. w 

Domu Harcerza w Stargardzie. Na odprawę prócz drużynowych i szefów jednostek zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych instruktorów. 

1.2.3. Informuję iż wszelkie zaległości w składkach harcerskich zarówno w drużynach jak i 

indywidualnie u instruktorów oraz drużynowych/szefów jednostek muszą zostać uregulowane 

bezwzględnie do dnia 28 lutego 2018 r. Przy jednoczesnym wpłatom bieżących składek.  

1.2.4. Informuję iż zaliczki mogą być pobierane tylko i wyłącznie przez drużynowego lub szefa 

jednostki dla której ma być pobrana zaliczka lub przez osobę pisemnie upoważnioną wskazaną 

przez drużynowego lub szefa jednostki, która jest osobą pełnoletnią. Zaliczka może być przesłana 

na konto drużynowego/szefa jednostki lub wskazane konto osoby pisemnie upoważnionej.  

1.2.5. Informuję, że wnioski do rozkazu będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca, wszystkie 

wnioski wysłane po tym terminie będą rozpatrywane w rozkazie na kolejny miesiąc. Wnioski 

należy przesyłać na maila stargard@zhp.pl w formacie PDF. 

1.2.6. Informuję, że wszelkie wnioski i karty imprez prócz wersji elektronicznej (obowiązkowo w 

formacie PDF) należy składać w wersji papierowej podpisanej przez właściwą osobę składającą 

wniosek/kartę imprezy minimum 14 dni przed planowaną imprezą oraz 21 dni w przypadku prośby 

o dofinansowanie z Hufca. 

1.2.7. Informujemy, że komenda postanowiła wprowadzić rywalizację drużyn, której 

podsumowanie będzie odbywać się na początku każdego roku harcerskiego podczas Startu Hufca. 

mailto:dorota.bialach@zhp.net.pl


   

Dokładne zasady rywalizacji oraz forma nagrody zostaną ustalone i podane w późniejszym 

terminie. 

 

2. Hufiec  

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 

2.1.1. Zwalniam z dniem 21 grudnia 2017 r. pwd. Łukasza GRZYBKA z funkcji Pełnomocnika 

Hufca Stargard ds. współpracy zagranicznej. 

2.1.2. Zwalniam z dniem 22 grudnia 2017 r. hm. Krystynę KURCZEWSKĄ z pełnienia 

obowiązków przewodniczącej hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Dziękuję druhnie za 

zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej 

służbie instruktorskiej.  

2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Mianuję z dniem 22 grudnia 2017 r. hm. Leona SULŻYCKIEGO na funkcję 

przewodniczącego hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Odwołuję z dniem 21 grudnia 2017 r. ze składu Zespołu Programowego Hufca Stargard 

następujące druhny i druhów: 

 phm. Magdalenę OPULSKĄ 

 phm. Sylwie SMOLEŃ 

 pwd. Dorote BIAŁACH 

 pwd. Jana OBARZANKA 

 

3. Drużyny 

3.2. Zmiany organizacyjne 

3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek Hufca ZHP Stargard na rok 2017: 

1. 1 ChGZ „Wiewiórki” - drużynowa dh. Patrycja SOBCZAK 

2. 3 GZ „Leśne Zuchy” im. Kaprala Wojtka – drużynowy pwd. Jakub ZIENIUK 

3. 3 GZ „Arcanum” - drużynowa dh. Weronika SZEPANIAK 

4. 5 GZ „Nieustraszone Bractwo” przy ZPO w Chociwlu – drużynowa dh. Elżbieta BIENIASZ 

5. 32 GZ Kar’tay lir – drużynowa dh. Anita WOWK 

6. Próbna GZ przy SP nr 1 w Łobzie – drużynowa dh. Oliwia IWANICKA 

7. 1 ChDH „Ad Astra” - drużynowa pwd. Dorota BIAŁACH 

8. 5 DH „Vade Mecum” - drużynowa pwd. Marta ZIEMAK 

9. 20 DH „Buki” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - drużynowa dh. Aleksandra OLEKSIUK 

10. 24 DH „Enteyor Vercopa” - drużynowa dh. Patrycja KRÓL 

11. 99 DH „Trampy” im. Orła Białego – drużynowy pwd. Jan OBARZANEK 

12. Próbna DH przy Domu Harcerza w Stargardzie – drużynowa hm. Krystyna 

KURCZEWSKA 

13. Próbna DH przy SP nr 8 w Kluczewie – drużynowa dh Weronika GRUSZKA 

14. 1 ChDSH „Regulus” - drużynowa pwd. Dorota BIAŁACH 

15. 1 DSH „Łobeskie Włóczykije” - drużynowy pwd. Jakub ZIENIUK 

16. 4 DSH „Incognito” - drużynowy dh Damian GRUSZKA 

17. 8 DSH „Tal’galar” im.  gen. Roberta Baden-Powella – drużynowa dh. Jagoda ZARZEKA 

18. 33 SDO „Zwiad” im. rtm. Witolda Pileckiego – drużynowa dh. Maria ALANKIEWICZ 



   

19. 1 ChDW „Czarna 7” im. Stanisława Broniewskiego – drużynowy dh Mateusz 

ZDANOWICZ 

20. 12 WDR „Anakonda” im. I Samodzielnej Brygady Spadochronowej – drużynowa dh. 

Joanna WINNICKA 

21. 16 DW „Ne’tra Verde” - drużynowa dh. Nela ŁASIŃSKA 

22. 89 Drużyna Wędrownicza „Muminki” - drużynowy dh Oskar ARŁUKOWICZ 

23. VII WDH „Ruczaj” im. Macieja Kalankiewicza ps. „KOTWICZ” - drużynowy phm. 

Damian GRALAK 

24. 1 Szczep Ziemi Łobeskiej „Czarna Jedynka” - komendant szczepu pwd. Jan OBARZANEK 

25. 316 Szczep „Gloria Victis” - komendant szczepu phm. Krzysztof KOGUT 

26. Krąg Seniorów „Wodawa” - przewodnicząca kręgu hm. Wanda PUCZYŃSKA 

27. Harcerski Klub Ratowniczy – szef klubu dh. Natalia  BUKOWSKA 

28. Harcerski Klub Piosenki „Na kamieniu” – szef klubu phm. Damian GRALAK 

 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.3.1. Zwalniam z dniem 14 grudnia 2017 r. pwd. Łukasza GRZYBKA z funkcji drużynowego 16 

Drużyny Wędrowniczej Ne’tra Verde. Dziękuję druhowi za dotychczasową służbę i życzę dalszych 

sukcesów w pracy na innych obszarach działania Hufca. 

3.3.2. Zwalniam z dniem 20 grudnia 2017 r. pwd. Łukasza GRZYBKA z funkcji drużynowego 8 

Drużyny Starszoharcerskiej Tal’galar im. gen. Roberta Baden-Powella. Dziękuję druhowi za 

dotychczasową służbę i życzę dalszych sukcesów w pracy na innych obszarach działania Hufca. 

3.3.3. Mianuję z dniem 14 grudnia 2017 r. dh. Nelę ŁASIŃSKĄ drużynową 16 Drużyny 

Wędrowniczej Ne’tra Verde. 

3.3.4. Mianuję z dniem 20 grudnia 2017 r. dh. Jagodę ZARZEKĘ drużynową 8 Drużyny 

Starszoharcerskiej Tal’galar im. gen. Roberta Baden-Powella. Na opiekuna drużyny wyznaczam 

druha pwd. Łukasza GRZYBKA. 

3.3.5. Mianuję z dniem 14 grudnia 2017 r. phm. Małgorzatę ZIENIUK pełniącą obowiązki 

drużynowej 3 Gromady Zuchowej „Leśne Zuchy” im. Kaprala Wojtka do odwołania, na czas 

nieobecności drużynowego pwd. Jakuba ZIENIUK. 

 

4. Kręgi  

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów  

4.1.1. Rozwiązuję z dniem 15.12.2017r. Krąg Seniorów „WAGANCI” działającego przy Domu 

Harcerza w Stargardzie na wniosek przewodniczącej Kręgu hm. Marii DRABOT. 

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach  

4.2.1. Zwalniam z dniem 15.12.2017r. z funkcji przewodniczącej Kręgu Seniorów „WAGANCI” 

działającego przy Domu Harcerza w Stargardzie hm. Marię DRABOT. Dziękuję druhnie za 

dotychczasową służbę i życzę dalszych sukcesów w pracy na innych obszarach działania Hufca. 

 

5. Szczepy, związki drużyn  

5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 

5.1.1. Na wniosek Komendanta Szczepu otwieram kampanię bohater 316 Szczepowi „Gloria 

Victis”. Szczep będzie zdobywał imię „Cichociemnych”. 

 

 



   

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków   
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Marię DRABOT na wniosek zainteresowanej.  

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Bożenę MAŁACHOWSKĄ na wniosek 

zainteresowanej. 

10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Bernarda MAŁACHOWSKIEGO na wniosek 

zainteresowanego. 

10.4. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Grażynę PARDEL na wniosek zainteresowanej. 

10.5. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Zuzannę KIERUJ na wniosek zainteresowanej.  

10.6. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Helenę NADACHEWICZ na wniosek 

zainteresowanej. 

10.7. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Teresę RÓŻEWICZ na wniosek 

zainteresowanej. 

10.8. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Henryka ŻUKIEWICZA na wniosek 

zainteresowanego. 

10.9. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2017 r. zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu ZHP skreślam z 

listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Kazimierza MAMONIA na wniosek 

zainteresowanego. 

 

14. Sprostowania (korekta błędnie opublikowanych informacji w poprzednich rozkazach – z 

podaniem ich liczby i daty) 
14.1. Informuję, że w rozkazie L.4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. nie pojawiła się informacja o 

otwarciu próby na stopień przewodnika dh Patrycji SOBCZAK, która powinna być otwarta na 

wniosek złożony przez Komisję Stopni Instruktorskich z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

 

 

                                                                                     Czuwaj!  

 

  pwd. Dorota BIAŁACH  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Stargard, 18 grudnia 2017 r. 

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 

Hufiec ZHP Stargard 

im. hm. Juliusza Dąbrowskiego 

 

 

DECYZJE KOMENDANTA I SKARBNIKA 

 

Decyzja Nr 17/2017 

 

Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Stargard z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 

składki zadaniowej na organizację Zimowiska „Po(grom)cy”  

 

 

§1  

Ustanawia się składkę zadaniową na organizację Zimowiska „Po(grom)cy” w Choszcznie w 

wysokości: 

a) 95 zł od uczestnika 

b) 65 zł od kadry pomocniczej  

 

§2  

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w rozkazie. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Komendant Hufca ZHP Stargard 

 


