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1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję, że phm. Marek Majewski brał udział w naradzie komendantów hufców 
w OH w Chorzowie w dniu 24 marca 2009r.  
1.2.2. Informuję, że do 30 kwietnia można składać podania odnośnie pracy w charakte-
rze opiekuna wychowawcy podczas obozu organizowanego prze Komendę Hufca w Ple-
śnej. Szczegóły na http://www.plesna.kuzniaraciborska.zhp.pl . 

1.2.3. Informuję, że zakończył się remont w biurze hufca. Wszelkie uwagi odnośnie 
zmian należy kierować do komendanta hufca. 
1.2.4. Informuję, że w dniach 24 – 25 kwietnia 2009r. Hufcowy Zespół Kształcenia orga-
nizuje Kurs Zastępowych „Fabryka gwiazd”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do udziału. Cena: 5 zł. Kurs odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Raci-
borzu – Ocicach. Zgłoszenia na ankietach aplikacyjnych będą przyjmowane do 17 kwiet-
nia 2009r. Ankiety proszę wysyłać na adres: hufiec@kuzniaraciborska.zhp.pl .  
1.2.5. Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2009r. odbędą się warsztaty z języka migowe-
go. Cena warsztatów 5 zł. Warsztaty odbędą się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 
w Raciborzu – Ocicach. Zgłoszenia na ankietach aplikacyjnych będą przyjmowane do 17 
kwietnia 2009r. Ankiety proszę wysyłać na adres: hufiec@kuzniaraciborska.zhp.pl .  
1.2.6. Informuję, że 20 marca 2009r. gromady ze Szczepu im. Aleksandra Zawadzkiego 
przy SP w Kuźni Raciborskiej zorganizowały powitanie wiosny.  
2. Hufiec 
2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Powołuję w skład Zespołu ds. Internetu i Promocji Hufca druha Bartosza Kozinę.  
Druhowi życzę satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.  
2.2.2. Powołuję w skład Komisji Historycznej Hufca phm. Alinę Wojtas. Druhnie życzę 

satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.  
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Powołuję z dniem 28 marca 2009r. Komendę Kursu Zastępowych „Fabryka 
gwiazd” w składzie: 
- phm. Marek Majewski HR – BOKK – komendant kursu 
- pwd. Janusz Tril – kwatermistrz 
- druh Mariusz Gruchała HO – skarbnik 
- pwd. Anna Tril – członek 
- pwd. Barbara Kowal - członek 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1. Pochwały 
12.1.1. Udzielam pochwały druhowi Mariuszowi Gruchale za organizację i przeprowa-
dzenie konkursu plastycznego pt. „Podstawą istnienia jest braterstwo, pomoc wza-
jemna”. 
12.1.2. Udzielam pochwały phm. Alicji Kołton za opracowanie programu ekologicznego 
„EKO-harcerz”.  
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12.1.3. Udzielam pochwały drużynowym gromad zuchowych ze Szczepu im. Aleksandra 
Zawadzkiego przy SP w Kuźni Raciborskiej, za wzorowe przeprowadzenie powitania wio-
sny.  
13. Inne 
13.2. Konkursy 

13.2.1. Podaję wyniki konkursu zorganizowanego przez Zespół Programowy Hufca pt. 
„Podstawą istnienia jest braterstwo, pomoc wzajemna”. Zespół postanowił przyznać 
jedynie jedną nagrodę za pierwsze miejsce.   
- I miejsce – 4 Drużyna Wielopoziomowa „Zdobywcy”  
Zwycięzcą i pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

 

phm. Marek Majewski 


