Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Łódź-Widzew
im. gen. Mariusza Zaruskiego

Łódź, 24.09.2015 r.

Rozkaz L. 11/2015
Druhny i druhowie,
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że uchwałą komendy z dnia 6.05.2015 r. zjazd zwykły hufca odbędzie się
24 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie hufca przy al. Piłsudskiego 159 w Łodzi.
1.2.2. Podaję do wiadomości listę uczestników zjazdu posiadających czynne prawo wyborcze:
– phm. Magdalena Bartosiak – skarbniczka Hufca
– phm. Karolina Brzezińska – członkini Komendy Hufca
– Emilia Holwek – drużynowa 25 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Giewont III”
– phm. Aleksandra Jakubiec – namiestniczka zuchowej
– hm. Wojciech Kaczmarkiewicz – przewodniczący komisji historycznej
– phm. Aleksandra Kalisiak – członkini Kapituły Stopnia HR
– hm. Marta Koriat – drużynowa 1 Gromady Zuchowej „Bractwo tajemniczego kufra”
– pwd. Joanna Koszek – członkini HKR
– hm. Piotr Kowalski – członek HKSI
– phm. Krzysztof Koziński – drużynowy próbnej drużyny starszoharcerskiej
– pwd. Agata Królak – drużynowa 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego
– phm. Adam Laskowski – namiestnik harcerski
– hm. Witosław Madej – przewodniczący Rady CHŁ
– pwd. Kacper Mironiuk – członek zespołu promocji
– pwd. Mateusz Nowak – kwatermistrz hufca
– phm. Maria Nowicka – zastępczyni komendanta hufca ds. programowych
– hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak – przewodnicząca HKR
– Maria Ptaszek – drużynowa próbnej drużyny harcerskiej
– Anna Skóra – drużynowa próbnej drużyny starszoharcerskiej
– phm. Kamila Smyczek – komendantka Szczepu „FLO”
– Michał Sobczak – drużynowy 117 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Polana”
– phm. Joanna Stompel – zastępczyni komendanta hufca ds. organizacyjnych
– phm. Anna Supeł – członkini komendy
– hm. Dariusz Supeł – przewodniczący ZHP
– hm. Maria Supeł – przewodnicząca HKSI
– hm. Maciej Szafarz – komendant Szczepu „Czarny szlak”
– phm. Bartłomiej Szczepaniak – pełnomocnik komendanta chorągwi ds. współpracy z zagranicą
– Paulina Trzaskowska – drużynowa 98 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy”
– phm. Jolanta Waszkowska – członkini Komendy Hufca
– phm. Mirosław Waszkowski – szef bazy w Jarosławcu
– phm. Aleksandra Wietecha – członkini Komendy Hufca
– phm. Paweł Zaleski – przewodniczący Kapituły Stopnia HR
Informuję, że w przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu hufca pisemne odwołanie
wnosi się do właściwego komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.

Komendant hufca rozpatruje wniosek i ogłasza rozkazem swoją decyzję w terminie 3 dni od
daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do
komendanta chorągwi w terminie 3 dni od podania decyzji do wiadomości. Komendant
chorągwi wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu hufca.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny z wynikiem negatywnym drużynie starszoharcerskiej działającej w
Szczepie „Czarny szlak”.
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej w Szczepie „Czarny szlak”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej próbnej drużyny starszoharcerskiej druhnę Kamilę
Lamorską.
3.3.2. Mianuję drużynowym próbnej drużyny starszoharcerskiej phm. Krzysztofa Kozińskiego.
Zobowiązuję druha do ukończenia kursu drużynowych starszoharcerskich do 31 grudnia 2015 r.
Życzę powodzenia i wytrwałości w pełnieniu funkcji.
Czuwaj!
phm. Michał Adamiak

