
Wrocław, 03.03.2015 

Druhny  i Druhowie 

W związku z zaleceniem lekarza i przebywaniem na zwolnieniu od marca 2015 przypominam, że pierwszym miejscem 

do kontaktu jest zawsze dyżur ewentualnie mail lub telefon do osoby kompetentnej w tematyce Waszej sprawy.  

I tak w skrócie dla przypomnienia: 

1. Zatwierdzanie biwaków – phm. Joanna Krzyżosiak (członek Komendy Hufca ds. programu) 

2. Pobieranie składek i inne tematy kasowo-rozliczeniowe (w tym pobieranie i rozliczanie zaliczek)-  

pwd. Magdalena Ucinek (Skarbniczka Hufca); hm. Anna Binkowska (z-ca Komendanta Hufca);  

phm. Joanna Krzyżosiak (członek Komendy Hufca ds. programu) 

3. Sprawy kontaktowe (przepływ informacji, przekazanie Waszych ogłoszeń, próśb itd.)-  

phm. Katarzyna Rodzeń (z-ca Komendanta Hufca ds. komunikacji) 

4. Pisma do szkół, zwolnienia, zaświadczenia – dyżury 

5. Informacje do rozkazów – dyżury lub bezpośrednio phm. Katarzyna Rodzeń (z-ca Komendanta Hufca ds. 

komunikacji) 

Informuję, że: 

1. Na czas mojej nieobecności wszelkie sprawy, co do których macie wątpliwości, proszę kierować na maila 

hufcowego (zostaną przekierowane) lub do hm. Anny Binkowskiej (z-ca Komendanta Hufca), która na mocy 

wydanych przez KCh pełnomocnictw w tym czasie mnie zastępuje. Ja niestety nie jestem w stanie odbierać 

Waszych telefonów oraz maili ponieważ to wymusza na mnie siedzenie przy komputrze, czego robić mi nie 

wolno.  

2. Zatwierdzanie i rozliczanie HALu w Hufcu będzie koordynował Hufcowy Sztab HAL 2015 pod 

przewodnictwem hm. Izabeli Żurowskiej (wszystkie szczegóły w osobnym mailu oraz u Druhny Izy). 

3. Informacje dotyczące bazy w Krzeczkowie zostaną Wam przekazane osobnym mailem. Komendantem bazy 

będzie phm. Łukasz Dudkiewicz (kwatermistrz Hufca).  

6. Od marca ze względów organizacyjnych możliwość dokonywania jakichkolwiek operacji finansowych w Hufcu 

jest możliwy u pwd. Magdaleny Ucinek (Skarbniczka Hufca); hm. Anny Binkowskiej (z-ca Komendanta Hufca); 

phm. Joanny Krzyżosiak (członek Komendy Hufca ds. programu; dyżury we wtorek od 14:30 do 19:00 oraz co 

drugi czwartek od 10:00 do 14:30). 

7. Od 17 marca będzie w Hufcu dostępna Książka Stanów Finansowych Środowisk Hufca w której będzie można 

sprawdzić, jakie środki finansowe każde środowisko powinno posiadać w Hufcu. Będą w niej również na 

bieżąco prowadzone  wpisy dotyczące wykorzystania owych środków w momencie ich uruchomienia. 

Sprawdzenia Książki można dokonać na każdym dyżurze natomiast potwierdzenie salda tylko u pwd. 

Magdaleny Ucinek (Skarbniczka Hufca); hm. Anny Binkowskiej (z-ca Komendanta Hufca); phm. Joanny 

Krzyżosiak (członek Komendy Hufca ds. programu 

 

Druhny i Druhowie, 

wierzę, że mogę liczyć na Wasze zrozumienie w obecnej sytuacji. Bardzo proszę o wsparcie oraz współpracę z 

Komendą w tym przejściowym okresie. Mam nadzieję, że nie odczujecie mojego braku i nie będziecie tęsknić   

Do zobaczenia wkrótce na harcerskim szlaku w powiększonym składzie. 

CZUWAJ! 

 

Phm. Beata Męcińska 

Komendantka Hufca ZHP Wrocław 


