
Związek Harcerstwa Polskiego                    Kuźnia Raciborska, dnia 22.10.2007 r. 

Komendant Hufca Ziemi Raciborskiej 

im. Alojzego Wilka 

 

                                        Rozkaz L8/2007 

       1. Zarządzenia i informacje. 

1.1. Zarządzenia 

Zwołuję spotkanie instruktorskie  na dzień 05.11.2007 roku godz. 16.00 w harcówce 

w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej dotyczące podsumowania HAL i NAL , dalszej pracy 

w gromadach i druŜynach oraz Zjazdu Hufca. 

1.2. Informacje. 

1.1.1.  Informuję, Ŝe dnia 12.11.2007 roku odbędzie się spotkanie harcerskie druŜyn 

hufca w ramach obchodów 11 listopada- Odp. Dh. Mariusz Gruchała. 

1.1.2.  Informuję, Ŝe od dnia 22.10 – 01.11.2007 roku zuchy i harcerze przystąpią do 

Akcji „Znicz” i jak co roku posprzątają opuszczone groby na pobliskim cmentarzu , a 

01.11.2007 zapalą znicze. 

1.1.3.  Informuję, Ŝe dnia 14.11.2007 r. odbędzie się Święto Latawca na boisku 

szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Wszystkich gorąco zapraszam – 

odpowiedzialna phm. Luiza Wieczorek. 

1.1.4.     Przypominam o zorganizowaniu w druŜynach spotkań przy kominku w 

związku z 89 rocznicą Odzyskania Niepodległości. W związku z tym zarządzam 

zaciągnięcie wart pod pomnikiem, złoŜenie kwiatów przez harcerzy i instruktorów, 

przemarsz ulicami miasta oraz uczestnictwo we mszy św. Za Ojczyznę ze 

sztandarem. 

1.1.5. Informuję, Ŝe dnia 20.11.2007 roku w Chorzowie jest spotkanie 

komendantów hufców . 

1.1.6. Informuję, Ŝe komenda hufca na posiedzeniu dnia 22.10.2007 roku 

przeanalizowała i jednogłośnie zatwierdziła budŜet hufca na rok 2008. 

1.10.  Informuję, Ŝe dnia 25.09.2007 roku odbył się rajd zuchowy do Siedlisk .  

3. DruŜyny 



3.2.1.Przyjmuję w poczet druŜyn hufca  z dniem 01.11.2007 roku DruŜynę 

Harcerską „Srebrne Kły” działającą przy Szkole Podstawowej w Kuźni 

Raciborskiej i nadaję jej numer 6  

3.2.2. Przyjmuję w poczet druŜyn hufca z dniem 01.11.2007 roku DruŜynę 

Harcerską „Czarne Pantery” działającą przy SP w Raciborzu – Ocicach i nadaję jej 

nr 25. 

 3.3.1. Mianuję dh. Mariusza Gruchała druŜynowym 6 DH „Srebrne Kły”.  

3.3.2. Mianuję pwd. Annę Tril druŜynową 25 DH „Czarne Pantery”. 

12. Pochwały. 

12.1. Udzielam pochwały pwd. Justynie Drzymała za wzorowe przeprowadzenie 

konkursu plastycznego „Pani Jesień”. 

12.2. Udzielam pochwały dh. pwd. Brygidzie Płachciak za wzorowe 

przeprowadzenie rajdu zuchowego do Siedlisk. 


