
Związek Harcerstwa Polskiego   
Komendant Morskiego Hufca w Pucku
im. Obrońców Helu 
 
 

 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1  W dniach 14-15 listopada 2014r. odbędzie się 

Pomyślmy o kandydowaniu do Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego oraz do Chorągwianej 
Komisji Rewizyjnej. 
Bieżące informacje znajdziecie na stronie zjazdu: 

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 25 paź
następujące druhny i druhów: 
- hm. Regina Wierzba 
- hm. Danuta Torlińska 
- pwd. Kamil Fetta 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Dziękuje phm. Zbigniewowi Wiekera oraz 14AHDH 
namiestnictw zuchowego i harcerskiego 
12..2. Dziękuję druhnom/druhom:

- hm. Aleksandra Górecka
- hm. Regina Wierzba,  
- hm. Danuta Torlińska,  
-  phm. Andrzej Żmijewski 
- phm Bogusława Meyer,  
- phm.Jolanta Jeka-Roeske, 
- phm.Maria Borska,  
- pwd. Halina Goyke,  
- pwd. Hanna Jaskułka, 

za udział wraz z zuchami i harcerzami w biwaku „ Śladami historii 
 
13. Inne 
13.1 Przypominam, że na listopadowej zbiórce komendy Morskiego Hufca w Pucku rozpatrywany 
będzie punkt: zaliczenie służby instruktorskiej, proszę o uregulowanie składek członkowskich.
13.2 Rozliczenia kosztów (faktur) w ramach 1% oraz bonus
 

 

                  Puck, dn.25.10.2014
Komendant Morskiego Hufca w Pucku 

Rozkaz L. 10/2014 

15 listopada 2014r. odbędzie się XI Zjazd Chorągwi Gdańskiej
Pomyślmy o kandydowaniu do Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego oraz do Chorągwianej 

Bieżące informacje znajdziecie na stronie zjazdu: http://zjazd.gdanska.zhp.pl
rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 

25 października Komisję likwidacyjno- kasacyjno i powołuję w jego skład 

ia, nagrody 
12.1 Dziękuje phm. Zbigniewowi Wiekera oraz 14AHDH „Wędrowcy” za organizację biwaku dla 
namiestnictw zuchowego i harcerskiego  w dniach 17-18 października „ Śladami historii Helu”

druhom:  
hm. Aleksandra Górecka 

 
 

Roeske,  

za udział wraz z zuchami i harcerzami w biwaku „ Śladami historii Helu” 

Przypominam, że na listopadowej zbiórce komendy Morskiego Hufca w Pucku rozpatrywany 
służby instruktorskiej, proszę o uregulowanie składek członkowskich.

13.2 Rozliczenia kosztów (faktur) w ramach 1% oraz bonusa będą rozpatrywane do 15 grudnia 2014r.. 

Czuwaj! 
 

/-/phm. Tadeusz Huk

Puck, dn.25.10.2014r. 

Chorągwi Gdańskiej.  
Pomyślmy o kandydowaniu do Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego oraz do Chorągwianej 

http://zjazd.gdanska.zhp.pl 

i powołuję w jego skład 

za organizację biwaku dla 
18 października „ Śladami historii Helu” 

Przypominam, że na listopadowej zbiórce komendy Morskiego Hufca w Pucku rozpatrywany 
służby instruktorskiej, proszę o uregulowanie składek członkowskich. 

a będą rozpatrywane do 15 grudnia 2014r..  

Tadeusz Huk 


