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Dobiega końca Harcerska Akcja Letnia 2016. W organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu
województwa opolskiego zaangażowały się w tym roku niemal wszystkie hufce Chorągwi Opolskiej ZHP.
W 19 formach wypoczynku udział wzięło blisko 900 osób – dzieci i młodzieży z województwa opolskiego.
W organizację HAL zaangażowanych było blisko 70 instruktorów, którzy podczas obozów, kolonii, rajdów
i biwaków sprawowali opiekę nad swoimi wychowankami, poświęcając swój czas bezinteresownie,
w sposób wolontaryjny.
Dziękuję Druhny i Druhowie za Waszą instruktorską postawę, za organizację zajęć dla dzieci i młodzieży
oraz czuwanie nad ich bezpiecznym przebiegiem. Dumny jestem z faktu, że tak wielu instruktorów
Chorągwi Opolskiej ZHP decyduje się podczas wakacji na wspaniały gest, jakim jest służba dziecku.
W nadchodzącym roku szkolnym życzę dzieciom i młodzieży oraz instruktorom Chorągwi Opolskiej ZHP
kontynuacji harcerskiej przygody.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Z dniem 25 sierpnia 2016 roku powołuję pwd. Annę Kucharską na funkcję pełnomocnika
komendanta ds. zagranicznych. Życzę Druhnie satysfakcji z realizacji zadań bazujących na
pozytywnych, międzynarodowych relacjach z organizacjami skautowymi.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Z dniem 25 sierpnia 2016 roku powołuję Zespół do spraw zagranicznych w następującym
składzie:
pwd. Anna Kucharska – przewodnicząca, Pełnomocnik komendanta ds. zagranicznych
phm. Monika Świderska
pwd. Joanna Noga
dh. Olga Piątek
dh. Szymon Ruczka.
Życzę Druhnom i Druhowi inspiracji w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych,
międzynarodowych relacji z organizacjami skautowymi oraz wielu pomysłów na nowe,
międzynarodowe działania.

4.2.2. Z dniem 25 sierpnia 2016 roku powołuję Komisję Inwentaryzacyjną Chorągwi Opolskiej ZHP,
do przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej sprzętu znajdującego się w magazynie na terytorium
Fortu nr 2 w Nysie, w następującym składzie:
pwd. Adrian Drobek – przewodniczący
pwd. Nina Prach
pwd. Łukasz Jakubowski
pwd. Grzegorz Chomiński
dh. Sebastian Szewczul
Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do zorganizowania prac
Komisji oraz przeprowadzenia w dniach 30-31.08.2016r. spisu z natury wszystkich
sprzętów znajdujących się w magazynie, oraz do rozliczenia inwentaryzacji do dnia
16.09.2016r.

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. W związku z zakończeniem międzynarodowego projektu szkoleniowego – biwaku
pn „Challenge: the Leader” finansowanego z programu Erasmus +, który odbył się w Międzylesiu
w Kotlinie Kłodzkiej w dniach 4-10 sierpnia 2016 roku odwołuję komendę biwaku w następującym
składzie:
phm. Beata Malajka – komendantka biwaku
hm. Sławomir Postek – zastępca komendantki ds. programowych
phm. Dariusz Rop – instruktor
Dziękuję Druhnie i Druhom za wysoki poziom realizacji zadania.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
W związku z zakończeniem Harcerskiej Akcji Letniej 2016 zwalniam następujące Druhny i Druhów
z funkcji komendantów wypoczynku:
8.1.1. hm. Artura Ośko – z funkcji komendanta rajdu wędrownego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
na trasie Pokrzywna – Kopa Biskupia – Jarnołtówek, który odbył się w dniach 24.-26.06.2016 roku.
8.1.2. phm. Rafała Janowskiego – z funkcji komendanta obozu stałego Hufca ZHP Opole, który
odbył się w Ocyplu, w dniach 26.06.-10.07.2016 roku.
8.1.3. pwd. Dorotę Wojciechowską – z funkcji komendantki kolonii zuchowej Hufca ZHP Brzeg,
która odbyła się w Świętoujściu, w dniach 29.06.-09.07.2016 roku.
8.1.4. hm. Grzegorza Nowałkę – z funkcji komendanta biwaku zuchowego Hufca ZHP Praszka,
który odbył się w Załęczu Wielkim, w dniach 27.-29.06.2016 roku.
8.1.5. pwd. Barbarę Ponicką – z funkcji komendantki kolonii zuchowej Hufca ZHP Opole, która
odbyła się w Ocyplu, w dniach 01.-10.07.2016 roku.
8.1.6. phm. Aleksandrę Kupka-Kucharską – z funkcji komendantki kolonii zuchowej oraz obozu
stałego Hufca ZHP Praszka, które odbyły się w Siamoszycach, w dniach 01.-10.07.2016 roku.

8.1.7. hm Elżbietę Pojasek-Ośko – z funkcji komendantki obozu stałego Hufca ZHP KędzierzynKoźle, który odbył się w Zaborówcu, w dniach 01.-17.07.2016 roku.
8.1.8. hm Grzegorza Nowałkę – z funkcji komendanta obozu stałego Hufca ZHP Praszka, który
odbył się we Fromborku, w dniach 02.-14.07.2016 roku.
8.1.9. hm Elżbietę Pojasek-Ośko – z funkcji komendantki kolonii zuchowej Hufca ZHP KędzierzynKoźle, która odbyła się w Lginiu, w dniach 04.-17.07.2016 roku.
8.1.10. pwd Piotra Medyńskiego – z funkcji komendanta obozu stałego Hufca ZHP Brzeg, który
odbył się w Rygolu, w dniach 10-30.07.2016 roku.
8.1.11. phm Rafała Janowskiego – z funkcji komendanta obozu wędrownego Hufca ZHP Opole,
który odbył się na trasie Kłodzko – Kudowa Zdrój – Głuchołazy, w dniach 11-17.07.2016 roku.
8.1.12. phm Violettę Sikorę – z funkcji komendantki obozu stałego Hufca ZHP Nysa, który odbył się
na w Wygnańczycach, w dniach 18.07.-01.08.2016 roku.
8.1.13. hm. Joannę Brach – z funkcji komendantki obozu stałego Hufca ZHP Nysa, który odbył się
w Nasicznem, w dniach 19.07.-02.08.2016 roku.
8.1.14. pwd. Alinę Pogorzelską – z funkcji komendantki kolonii zuchowej Hufca ZHP Krapkowice,
która odbyła się w Poraju, w dniach 23.07.-02.08.2016 roku.
8.1.15. phm. Monikę Pojkert – z funkcji komendantki obozu stałego Hufca ZHP Namysłów, który
odbył się w Kurnędzu w dniach 01.08.-14.08.2016 roku.
8.1.16. hm. Joannę Brach – z funkcji komendantki obozu stałego Hufca ZHP Nysa, który odbył się
w Krzeczkach, w dniach 10.08.-22.08.2016 roku.

Czuwaj!
hm. Adam MAZGUŁA

