
                                                                             Kuźnia Raciborska, 23.05.2007 

 

                                                    Rozkaz L5/2007 

 

1. Zarządzenia i informacje. 

 

1.2. Informacje 

1.2.1. 1. Informuję, Ŝe Dzień Ziemi odbył się w naszym hufcu 21 kwietnia 2007 roku. 

Gromady zuchowe i druŜyny harcerskie przeprowadziły akcję „Sprzątanie Ziemi”. W tym 

dniu zostały rozstrzygnięte konkursy: na hasło ekologiczne i plastyczny „Ziemia woła 

SOS”. Gromady Zuchowe przygotowały spektakl o tematyce ekologicznej. Ponadto 

druhna hm. Krystyna Kubiczak przeprowadziła zbiórkę pokazową o tematyce 

ekologicznej.  

       1.2.2 Informuję, Ŝe dnia 18.04.2007 roku odbył się wieczór poezji Danuty Wawiłow  w      

szczepie przy SP w Kuźni Raciborskiej, w którym uczestniczyli rodzice, dziadkowie i 

rodzeństwo. 

       1.1.3.Informuję, Ŝe dnia 11 maja 2007 roku o godzinie 17.00 odbyło się w MOKSiR 

„Harcerskie Śpiewogranie” oraz 20 lecie nadania imienia naszemu hufcowi w ramach obchodów 

40 lecia Praw Miejskich naszego miasta . Na uroczystość przybyła rodzina  Alojzego Wilka. 

      1.1.4. Informuję, Ŝe dnia 08.05.2007 wróciła znad morza z Ośrodka Harcerskiego w 

Pleśnej ekipa remontowa w celu przygotowania bazy do HAL 2007 pod kierunkiem pana 

Ryszarda Pietrasa. Ekipa załatwiła lokalizację bazy oraz pomalowała łaźnię , kuchnię i 

latryny. Wykonała szereg napraw hydraulicznych. 

1.1.5.Informuję ,Ŝe NAL w naszym Hufcu trwa od 02 -07.2007 roku we współpracy z 

TPD, Urzędem Miasta oraz MOKSiR w Kuźni Raciborskiej pod hasłem „Dotrzymać 

Obietnicy”. Zobowiązuję dh. Pwd. Marka Majewskiego do opracowania programu NAL 

2007 do dnia 31 maja 2007 roku. 

1.1.6. Informuję, Ŝe dnia 31 maja odbędzie się uroczysta sesja miasta z okazji 40 lecia 

praw miejskich. W związku z tym deleguję 44 DSH „Szare Szeregi” do pełnienia słuŜby 

w czasie uroczystości jak równieŜ wystawienie pocztu sztandarowego.  

       1.1.6.  Przypominam, Ŝe 02 czerwca 2007 roku w Chorzowie odbędzie się II blok 

programowy dotyczący szkoleń związanych z HAL 2007. Nasz hufiec reprezentować 

będą:  

                           hm. Krystyna  Kubiczak – komendant II turnusu w Pleśnej 

                        pwd. Marek Majewski -  druŜynowy III turnusu w Pleśnej 



                        dh. Anna Szostak –  księgowa II turnusu w Pleśnej. 

2. HUFIEC. 

2.3.  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 

 Powołuję z dniem 23 maja Sztab NAL 2007 i powołuję w jego skład następujące druhny i 

druhów: 

               pwd. Marek Majewski–  komendant 

            phm. Krystyna Brakowiecka – kwatermistrz 

           hm. Romana Serafin 

            hm.   Krystyna Kubiczak 

            phm. Alina Mościcka 

            dh. Aleksandra Bartoń 

            dh. Kacper Kubiczak 

            dh. Przemysław ŁyŜniak 

Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 kwietnia 2007 roku otwieram próbę 

wędrowniczą pionierce Dorocie Czogała z 18 DW „Grunwald” im. Zawiszy Czarnego. 

Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 17 maja 2007 roku otwieram próbę 

wędrowniczą wywiadowcy Mariuszowi Gruchale z 18 DW „Grunwald” im. Zawiszy 

Czarnego. 

 

13. Pochwały. 

13. 1.Udzielam pochwały dh. phm. Felicji Grzesik -Zawada za wzorowe przygotowanie 

dekoracji na Harcerskie Śpiewogranie. 

13.2. Udzielam pochwały dh. Pwd. Markowi Rybickiemu za przygotowanie wspaniałych 

piosenek na „Harcerskie  Śpiewogranie” oraz całą oprawę muzyczną. 

 

 

                                                             CZUWAJ!  

 


