Kielce, 1.09.2018 r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 12/2018
Zuchny, zuchy, druhny i druhowie!
Spotykamy się dzisiaj po wakacjach pełnych przygód, które przeżywaliśmy na obozie hufca w Las
Kafar, a także świętując 100-lecie powstania ZHP na Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w
Gdańsku. Dzisiaj rozpoczynamy pisanie kolejnego rozdziału historii naszego hufca, szczepów,
drużyn, gromad, i to od nas zależy jaki ten rozdział będzie. Życzyłbym sobie, by kierowały nami
braterstwo, poczucie jedności i radość z codziennego pełnienia służby.
Drodzy instruktorki i instruktorzy!
W rozpoczynającym się roku harcerskim stoi przed nami duże wyzwanie. Przyszłej jesieni będziemy
wybierali następnego komendanta oraz inne władze. Już dzisiaj musimy we wszystkich szczepach
rozpocząć dyskusję, jaki będzie hufiec w kolejnych latach i komu chcemy powierzyć misję
przewodzenia mu. W tej rozmowie potrzebny jest każdy i każda z Was. Mam nadzieję, że w naszej
codziennej służbie nie ulegniemy podziałom i będziemy pamiętali, jaką wspólnotę tworzymy.
Życzę Wam wszystkim radości z codziennego życia, sukcesów w szkole, na studiach i w pracy oraz
byście spełniali swoje marzenia.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji członkini komendy hufca druhnę pwd. Adriannę Raczkiewicz. Dziękuję
druhnie za wkład włożony w działanie hufca.
2.1.2. Zwalniam z funkcji szefowej zespołu kadry kształcącej druhnę phm. Darię Zielińską.
2.2. Mianowanie w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję członkini komendy hufca druhnę pwd. Annę Moćko.
2.2.2. Mianuję na funkcję członka komendy hufca druha phm. Sebastiana Kucharza.
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2.2.3. Mianuję na funkcję szefa zespołu kadry kształcącej druha hm. Piotra Wychowańca.
9. Przydział służbowy
9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 1.08.2018 r. o ponowne ubieganie się o przyjęcie
do ZHP na podstawie Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4.12.2016 r. przydział
służbowy do Hufca ZHP Kielce-Południe otrzymuje druhna Anita Chlebna.

Czuwaj!
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