Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Pruszków
im. Andrzeja Romockiego „Morro”

Pruszków, 23 czerwca 2017 r.
Rozkaz L. 8/2017

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Karola Nicińskiego z funkcji szefa Zespołu Promocji i Informacji. Serdecznie
dziękuję za wieloletnie pełnienie funkcji.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Kingę Mączyńską na funkcję szefa Zespołu Promocji i Informacji.
2.2.2. Mianuję pwd. Piotra Tomaszewskiego na funkcję z-cy szefa Zespołu Promocji i Informacji.
2.2.3. Podaje skład zespołu Promocji i Informacji:
- Kinga Mączyńska – szef zespołu
- Piotr Tomaszewski – z-ca szefa zespołu
- Maria Biernacka – instruktor ds. wizerunku zewnętrznego
- Karol Niciński – grafik zespołu
- Nataniel Kozak – dźwiękowiec zespołu
- Łukasz Chodkiewicz – fotograf zespołu
2.2.4 Powołuje przy Hufcu Pruszków Klub Foto&Graficzny
i mianuję na funkcję szefa pwd. Karola Nicińskiego
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuje Sztab Rajdu Szlakiem Naszej Historii i odwołuję ze składu:
- hm. Beatę Pawełczyńską
- pwd. Artura Pawełczyńskiego
- dh. Ignacego Różańskiego
- dh. Łukasza Sikorskiego
2.3.1. Rozwiązuje Sztab Złazu Hufca i odwołuję ze składu:
- pwd. Dagmarę Marciniak
- pwd. Karola Nicińskiego
- pwd Piotra Tomaszewskiego
- pwd. Patrycję Pawlik
- dh Martę Lipowską
- pwd. Artura Pawełczyńskiego
- pwd Mirosława Próchniewicza
5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu zwalniam z funkcji drużynowego14 Mazowieckiej Gromady
Zuchowej „Łowcy Muszelek 9” dh. Andrzeja Więckowskiego.
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję na funkcję drużynowego14 Mazowieckiej Gromady
Zuchowej „Łowcy Muszelek 9” dh. Adama Koneckiego.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2017r. zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Annę
Murzynowską. Opiekun phm. Filip Skorek.
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7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2017r. zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Krzysztofa
Pawlinę. Opiekun phm. Iwona Horsztyńska.
7.1.2. Po pozytywnej weryfikacji przez KSI potwierdzam stopień Przewodnika druhowi Jackowi
Wróblowi oraz wpisuje w poczet instruktorów Hufca Pruszków pwd. Jacka Wróbla.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2017r. otwieram pwd. Krystianowi
Radziejewskiemu próbę na stopień podharcmistrza. Opiekun ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk.
11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam nagany druhowi Damianowi Jarzębskiemu, drużynowemu 62MDHW Bonawentura za
brak rozkazów za rok harcerski 2016/2017, oraz nie stawianie się na spotkania po wezwaniu
komendanta. Wzywam do pisemnego wyjaśnienia dlaczego rozkazy nie były wydawane, czy
jednostka działa, opis czy były zdobywane stopnie i sprawności, ile odbyło się zbiórek i w jakim
terminie. Termin do 30.06.2017 r.
11.2. Udzielam upomnienia druhnie Elżbiecie Piekarskiej, drużynowej 1 PDH Iskierki za brak
rozkazów za rok harcerski 2016/2017. Wzywam do pisemnego wyjaśnienia dlaczego rozkazy nie były
wydawane, czy jednostka działa, opis czy były zdobywane stopnie i sprawności, ile odbyło się
zbiórek i w jakim terminie. Termin do 30.06.2017 r.
11.3. Udzielam upomnienia druhnie Klaudii Nowakowskiej, drużynowej 3 PDH Wschodzącego Słońca
za brak rozkazów za rok harcerski 2016/2017. Wzywam do pisemnego wyjaśnienia dlaczego rozkazy
nie były wydawane, czy jednostka działa, opis czy były zdobywane stopnie i sprawności, ile odbyło
się zbiórek i w jakim terminie. Termin do 30.06.2017 r.
11.4. Udzielam upomnienia druhowi Arturowi Jońskiemu, drużynowemu 14 MDSH za brak rozkazów
za rok harcerski 2015/2016 i tylko jeden rozkaz z roku 2016/2017. Wzywam do pisemnego
wyjaśnienia dlaczego rozkazy nie były wydawane, czy jednostka działa, opis czy były zdobywane
stopnie i sprawności, ile odbyło się zbiórek i w jakim terminie. Termin do 30.06.2017 r.
11.5. Udzielam upomnienia druhnie Patrycji Spinek, drużynowej 62 MDH Anoda za brak rozkazów za
drugi kwartał roku harcerskiego 2016/2017. Wzywam do uzupełnienia w terminie do 30.06.2017 r.
11.6. Udzielam upomnienia druhnie Izabeli Gronek, drużynowej 62 MDZ Księżycowe Skrzaty za brak
rozkazów za drugi kwartał roku harcerskiego 2016/2017. Wzywam do uzupełnienia w terminie do
30.06.2017 r.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Dagmarze Marciniak za koordynację Złazu Hufca.
12.2. Dziękuje sztabowi Złazu oraz szefom środowisk za trud i prace włożoną w pracę przy
Złazie Hufca.
12.3. Udzielam pochwały wszystkim członkom sztabu RSNH 2017 za bardzo solidną pracę przy
tegorocznej edycji.
13. Inne
13.1. Informuję że dh. Dominika Wróbel ukończyła kurs drużynowych "Akademi Jedi" organizowany
przez hufiec Nowy Dwór Mazowiecki w dniach 06.04-14.05.2017r.
13.1. Informuję że dh. Piotr Głuszek ukończył kurs kierowania ruchem organizowany przez
Chorągiew Stołeczną ZHP dnia 22.04.2017r.
.
Czuwaj!
/-/ hm. Beata Pawełczyńska
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