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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA KOMENDY  
HUFCA ZHP WROCŁAW WSCHÓD  

W OKRESIE 10.2015 - 10.2019 
 
 

1. Środowisko działania. 
 
 Hufiec ZHP Wrocław Wschód Uchwałą 31/IX/2015 Komendy Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP z dnia 13.10.2015 w sprawie powołania Hufca ZHP Wrocław-
Wschód.  Objął on swoim działaniem obszar i jednostki w nim działające Plac 
Grunwaldzki, Zacisze-Zalesie_Szczytniki, Swojczyce-Strachocin-Wojnów, 
Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice oraz Gminę Czernicę. 
 

2. Władze Hufca 
 
 I zjazd hufca wybrał komendę w składzie: 
 
 phm. Rafał Rumianowski - komendant Hufca 
 pwd. Konrad Krakowiak - zastępca ds. organizacyjnych 
 phm. Martyna Ogrodnik - skarbnik 
 pwd. Maciej Janeczko - członek komendy 
 pwd. Wojciech Pospolita - członek komendy ds. programu i pracy z kadrą 
 

 Na skutek złożenia mandatu przez pwd. Macieja Janeczko do komendy 
dołączyła pwd. Małgorzata Honc na funkcję szefowej biura hufca. 

 Na skutek złożenia mandatu przez phm. Martynę Ogordnik do komendy 
dołączył dh. Mateusz Głuch na funkcję skarbnika. 

 Na skutek złożenia mandatu przez pwd. Małgorzatę Honc do komendy 
dołączyła pwd. Natalia Szyry. 

 Na skutek złożenie mandatu przez phm. Rafała Rumianowskiego 
zarządzono zjazd hufca. 

 
II zjazd hufca wybrał komendę w składzie: 

 
phm. Wojciech Pospolita- komendant Hufca 
phm. Konrad Krakowiak - skarbnik 
pwd. Natalia Szyry - zastępca ds. programu 
pwd. Małgorzata Błaszczyk - zastępca ds. organizacyjnych 
pwd. Tomasz Frankowski - zastępca ds. pracy z kadrą 
phm. Marta Zarzeczna - zastępca ds. Promocji i informacji 
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3. Gromady zuchowe, drużyny harcerskie i kluby specjalnościowe. (według arkuszy 
spisowych i sytemu Ewidencja). 
 
 
W hufcu działają następujące jednostki (stan na 1.08.2019): 
 
96 WWDH - drużynowy Tadeusz Dołyk 
22 GZ "Aventura" - drużynowa pwd. Teresa Sembratowicz 
22 WDSH "Sthollile" - drużynowa pwd. Maja Florczak 
22 WDH “Sliva” - drużynowa pwd. Luiza Galant 
46 WDH "Arda" - drużynowa pwd. Karolina Sekuła 
32 WWDH “Ekisana” - drużynowa pwd. Kamila Bizacka 
35 WGZ “Śmiechołaki” - drużynowy Wojciech Wilczyński 
36 WDS "Zwiadowcy" - druzynowy pwd. Grzegorz Krzemiński 
37 WDH "Horyzont" - drużynowy pwd. Hubert Głuch 
38 WDS "Target" - drużynowa pwd. Martyna Wiktorska 
39 WDH "Agat" im. Tadeusza "Zośki" Zawadzkiego - drużynowa pwd. Daria 
Osipczuk 
PWDW “Fordewind” - drużynowa pwd. Daria Osipczuk 
WKA "Kelpie" - przewodnicząca pwd. Karolina Buczaniewicz 
PDH - drużynowy phm. Grzegorz Dudek 
PGZ “Zuchowe Bractwo”- drużynowa phm. Karolina Dudek 
 
W Hufcu działają następujące szczepy i związki drużyn(stan na 1.08.2019): 
 
WSH "Tam i z powrotem" - komendantka pwd. Teresa Sembratowicz 
WZD "Paradoks" - przewodnicząca pwd. Daria Osipczuk 
 
W Hufcu działają następujące kluby (stan na 1.08.2019): 
 
Klub Łącznościowy „Wrocławskie Orlęta” 
Harcerski Klub Turystyczny 
 
Łącznie w hufcu działa 231 zuchów, harcerzy oraz instruktorów. 

 
4. Działalność komendy hufca 

Zadania komendanta i komendy hufca w poszczególnych obszarach realizowane 

były następująco: 

4.1. W obszarze działalności programowej: 

W pierwszej części kadencji działalność programowa hufca opierała się na 

wydarzeniach organizowanych przez komendę, otwartych na wszystkie środowiska 

wchodzące w jego skład. Organizacja wydarzeń miała na celu zintegrowanie drużyn i 

była próbą stworzenia wspólnoty. Najważniejszym przykładem ówczesnego modelu 

działań jest obóz w Lubniewicach, w którym udział wzięły wszystkie jednostki hufca. Taki 

pomysł na współpracę programową okazał się nietrafiony i nie przyniósł oczekiwanych 
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rezultatów- celem środowisk było wtedy przede wszystkim rozwijanie własnych drużyn i 

poprawa jakości ich działań.  

W drugiej części kadencji zmniejszono ilość wydarzeń organizowanych przez 

hufiec, a ich przygotowanie powierzono poszczególnym jednostkom. Dzięki temu 

wzrosła jakość naszej pracy, a środowiska bardziej zaangażowały się w życie hufca. 

Niektóre wydarzenia, takie jak Olimpiada Sportów Nietuzinkowych, stały się cykliczne. 

W drugiej części kadencji powstał Zespół Programowy, odpowiedzialny za 

wspieranie drużynowych w zakresie programu jednostek. Wsparcie obejmowało pracę z 

planami środowisk, które sprawdzaliśmy pod kątem jakości ich działań, warsztaty 

programowe prowadzone podczas odpraw kadry hufca celem zainspirowania 

drużynowych lub zwrócenia ich uwagi na potrzebę ciągłej ewaluacji podejmowanych 

działań wychowawczych oraz wizytację zbiórek, biwaków i obozów. Wspieraliśmy też 

działania bieżące, odpowiadając na prośby i wątpliwości, które kierowała do nas kadra. 

Podstawą dla wszystkich inicjatyw planowanych w tym okresie była znajomość specyfiki 

poszczególnych drużyn, która pozwalała na przeanalizowanie potrzeb i którą staraliśmy 

się poszerzać poprzez obserwację ich pracy i stały kontakt z drużynowymi. 

Nasi instruktorzy wspierali działalność programową chorągwi, uczestnicząc w 

organizacji Rajdu Granica 2018, Manewrów Techniczno-Obronnych i Zlotu Chorągwi. 

Dwoje spośród członków Komendy Hufca zarządza lub pełni funkcję w chorągwianych 

zespołach i referatach. 

Najważniejsze działania hufca w danym obszarze w trakcie analizowanego okresu 

 

2015 

Październik: 

 I Zjazd Hufca 

Listopad: 

 Reprezentacja Hufca na paradę niepodległości 

 Odprawa kadry hufca 

Grudzień: 

 Biwak Mikołajkowo-Wigilijny Hufca 

 Odprawa kadry hufca 

 Reprezentacja Hufca na BŚP 

2016: 

Styczeń: 

 Udział w WOŚP (wraz z hufcem Wrocław) 

 Odprawa kadry hufca 

Luty: 

 Odprawa kadry hufca 

 Reprezentacja Hufca w obchodach DMB 

Marzec: 

 Odprawa kadry hufca 

 Kurs przewodnikowski  "Granatowy Szlak 1" 

Kwiecień: 
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 Kurs przewodnikowski  "Granatowy Szlak 1" 

 Dni Odry 

 Odprawa kadry hufca 

Maj: 

 Udział wolontariuszy z Hufca w 3 majówce 

 Kurs przewodnikowski  "Granatowy Szlak 1" 

 Odprawa kadry hufca 

Czerwiec: 

 Udział wolontariuszy hufca w Nocnym półmaratonie 

 Udział harcerzy w Happningu "Flow" z okazji ESK 

 Odprawa kadry hufca 

Lipiec/Sierpień: 

 Obóz Hufca w Lubniewicach 

Wrzesień 

 Rajd Granica (własna trasa) 

 Sprzątanie świata 

 Odprawa kadry hufca 

Październik: 

 Zakończenie sezonu żeglarskiego 

 Odprawa kadry hufca 

Listopad 

 Reprezentacja Hufca na Radosnej Paradzie Niepodległości 

 Odprawa kadry hufca 

Grudzień: 

 Wigilia Hufcowa 

 Reprezentacja hufca na BŚP 

 Odprawa kadry hufca 

2017 

Styczeń: 

 Udział w WOŚP (własny sztab hufca) 

 Odprawa kadry hufca 

Luty: 

 Kurs Zastępowych i Przybocznych 

 Odprawa kadry hufca 

Marzec: 

 Odprawa kadry hufca 

Kwiecień: 

 Kurs przewodnikowski  "Granatowy Szlak 2" 

 Odprawa kadry hufca 

 Otwarcie sezonu żeglarskiego 

Maj: 

 Odprawa kadry hufca 

 Regaty harcerskie 

Czerwiec: 

 Odprawa kadry hufca 

Lipiec/Sierpień: 
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 Obóz w Międzywodziu 

 Obóz w Kopernicy 

Wrzesień 

 Sprzątanie Świata 

 Odprawa kadry hufca 

 Rajd Granica (własna trasa) 

 Harcerskie regaty 

Październik: 

 Start hufca 

 Odprawa kadry hufca 

 Zjazd sprawozdawczy hufca 

 Konferencja instruktorska 

Listopad 

 Reprezentacja hufca na Radosnej Paradzie Niepodległości  

 Odprawa kadry hufca 

Grudzień 

 Wigilia instruktorska 

 Udział w chorągwianych obchodach BŚP, przekazanie światełka do 

instytucji, z którymi współpracujemy 

 Odprawa kadry hufca 

2018 

Styczeń 

 Udział w WOŚP (własny sztab) 

 Odprawa kadry hufca 

Luty 

 Odprawa kadry hufca 

 Reprezentacja hufca na obchodach DMB 

 Hufcowy kurs zastępowych i przybocznych .zip 

Marzec 

 Odprawa kadry hufca 

 Olimpiada sportów nietuzinkowych 

Kwiecień 

 Otwarcie sezonu żeglarskiego 

 Odprawa kadry hufca 

Maj 

 Reprezentacja hufca na wolontariacie Gitarowego Rekordu Guinessa 

 Odprawa kadry hufca 

Czerwiec 

 Odprawa kadry hufca 

Lipiec/Sierpień 

 Reprezentacja Hufca na Zlocie ZHP w Gdańsku 

 Obóz w Lginiu 

Wrzesień 

 Zjazd nadzwyczajny hufca 
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 Odprawa kadry hufca 

 Regaty 

 Rajd Granica (własna trasa + organizacja rajdu) 

Październik: 

 Start hufca 

 Odprawa kadry hufca 

Listopad 

 Reprezentacja hufca na Radosnej Paradzie Niepodległości (współtworzenie 

obchodów) 

 Odprawa kadry hufca 

 Konferencja instruktorska 

 Organizacja chorągwianych Manewrów Techniczno-Obronnych 

Grudzień 

 Wigilia instruktorska 

 Udział w chorągwianych obchodach BŚP, przekazanie światełka do 

instytucji, z którymi współpracujemy 

 Odprawa kadry hufca 

2019 

Styczeń 

 Udział w WOŚP (własny sztab) 

 Odprawa kadry hufca 

 Warsztaty Design Thinking 

Luty 

 Odprawa kadry hufca 

 Reprezentacja hufca na obchodach DMB 

Marzec 

 Odprawa kadry hufca 

Kwiecień 

 Odprawa kadry hufca 

 Olimpiada sportów nietuzinkowych 

Maj 

 Odprawa kadry hufca 

 Kurs zastępowych i przybocznych .zip 

 Udział reprezentacji hufca w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej 

Czerwiec 

 Odprawa kadry hufca 

 Kurs zastępowych i przybocznych .zip 

 Piknik na Stanicy 

Lipiec/Sierpień 

 Obóz w Tucznie 

 Obozy w Wygnańczycach 

 

4.2. W obszarze Praca z Kadrą (pwd. Tomasz Frankowski). 
 
Do najważniejszych zadań stojących przed komendą w obszarze pracy z kadrą i 

kształcenia było doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy drużynowi będą spełniać 
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warunki formalne do prowadzenia swoich jednostek tj. Posiadać stopień przewodnika 
oraz ukończyć niezbędne kursy. W tym celu: 

 powołano Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich. 

 zorganizowano 3 kursy przewodnikowskie “Granatowy Szlak”, w których 
wzięło udział łącznie23 Wędrowników z przydziałem do Hufca. 

 Prowadzono system współfinansowania udziału kadry w kursach. 
Wspierano także kadrę w udziale w kursach odbywających się poza hufcem. 

Instruktorzy hufca wzięli udział w kursach: 
 przewodnikowski: 5 

 podharcmistrzowski: 4 

 kadry kształcącej: 3 

 drużynowych: 12 

 WKPP: 5 

 Z zakresu promocji, informacji i budowania wizerunku: 5 

 Inne metodyczne: 5 
 

Przeprowadzono także szereg kursów i szkoleń mających na celu wsparcie 
merytoryczne pracy instruktorskiej: 
 

 Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty Design Thinking,  

 Zorganizowano 3 konferencje instruktorskie. 

 Przeprowadzono warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem. 

 Przeprowadzono warsztaty odnoście prowadzenia finansów drużyny. 

 Przeprowadzono szkolenie odnośnie procedury  organizacji HALiZ 

 Prowadzenie comiesięcznych odprawa kadry hufca w formie warsztatowej, 
 
Zdobywanie stopni Instruktorskich: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Stopień Otwartych Zdobytych Otwartych Zdobytych Otwartych Zdobytych 
Otwartych zdobytych otwartych zdobytych 

Przewodnik 3 0 2 2 3 1 11 1 1 5 

Podharcmistrz 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

Harcmistrz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

4.3. W obszarze bieżące kierowania działalnością hufca i pracą komendy, okres 
09.2018 – 08.2019 .(phm. Wojciech Pospolita) 
 
Działalność komendanta za podany okres odbyła się w następujących obszarach: 
 
a) Statutowym 

 zwoływanie odpraw kadry, spotkania odbywały się regularnie, 

 przygotowywanie sprawozdań finansowych, opisowych i statystycznych z 

przebiegu HAL, 

 nadzór nad formalną stroną pracy jednostek hufca 

 pomoc w organizowaniu obozów i kolonii zuchowych, 

 zwoływanie zbiórek komendy hufca, 

 przygotowanie materiałów na posiedzenia komendy, 
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 przygotowanie i zatwierdzanie planów pracy hufca, 

 podział obowiązków pomiędzy członków komendy. 

 wydawanie rozkazów 

 organizowanie doraźnych spotkań związanych z pracą hufca i działalnością 

HOW „Stanica”  

 
b) Finansowym 

gromadzenie środków na bieżącą działalność hufca 
 zachęcanie i wskazywanie możliwości otrzymywanie środków na działalność 

w ramach grantów z różnych instytucji i fundacji, 

 nadzór nad działalnością gospodarczą hufca sprawowanie nadzoru nad 

przebiegiem HAL, 

 inspirowania środowisk do organizowania zadań programowych, 

 zachęcanie środowisk do udziału w przedsięwzięciach programowych 

Chorągwi i GK ZHP, 

 

c) Pracy z kadrą 
 nadzór nad działalnością KSI - ustabilizowano skład KSI,  

 pozyskiwanie kadry – pozyskano instruktorów niezbędnych do właściwego 

działania KSI. 

 współorganizowanie szkoleń i kursów, 

 
d) Reprezentowanie hufca wewnątrz i na zewnątrz organizacji 

 Udział w zbiórkach komendantów hufców. Komendant był obecny na 
wszystkich spotkaniach. 

 Udział w Zlocie Kadry ZHP. 

 Udział w spotkaniach z władzami miejskimi 

 Udział w Zjeździe Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 Zbiórka komendantów - styczeń 

 Spotkanie w sprawie Dolnośląskich Podwórek 19.02 

 Zbiórka komend - Marzec 2019 

 Spotkanie w sprawie współpracy wrocławskich hufców 2.04.2019 
 

e) Pozyskiwanie środków 
W ramach ROHIS pozyskano: 

 1775 zł – Kurs obsługi narzędzi. 

 2000 zł – Kurs zastępowych i przybocznych. 

 1898 – Kurs krótkofalarski. 

 7575 – Zakup urządzeń biurowych. 
 
W ramach projektu DOLNOŚLĄSKIE PODWÓRKA pozyskano: 

 4320 zł – na zakup artykułów „Harcerskich”. 

 4320 zł – na zakup materiałów papierniczych. 
 

 
4.4. W zakresie prowadzenia finansów (phm. Konrad Krakowiak). 
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Przejęcie gospodarki po  rezygnacji wcześniejszej komendy wiązało się z 

koniecznością pilnego uzupełnienia oraz nadrobienia braków w dokumentacji 

finansowej hufca. 

Obecnie dokumentacja finansowa przekazana do chorągwi jest aktualna na dzień: 

31.03.2019. 

Do uzupełnienia pozostaje kwestia przeprowadzenia inwentaryzacji. Planuję się 

ukończenie jej do 9.09.2019. 

Pozostała dokumentacja finansowa zostanie uzupełniona przez podpisanie 

protokołu przekazania hufca z nową komendą. 

Hufiec posiada zabezpieczone środki na wkład własny w remont HOW "Stanica". 

 Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące finansów hufca. 

STAN KONT NA DZIEŃ 23.08.2019 

RACHUNEK 

GŁÓWNY HUFCA 
16 315,06 PLN 

   

HOW STANICA 151 475,15 PLN 

96 480,00 PLN 

TIZP 18 385,02 PLN 

WZD STANICA 2 038,57 PLN 

WZD PARADOKS 27 418,84 PLN 

SIECHNICE 1 000,00 PLN 

 

BILANS KONT OD 30 WRZEŚNIA 2018 r. 

RACHUNEK GŁÓWNY 

HUFCA 

uznania 50141,99 

obciążenia -51488,93 

HOW STANICA 
uznania 244 646,06 

obciążenia 210 739,85 

96 
uznania 480,00 

obciążenia 0,00 

TIZP 
uznania 47170,00 

obciążenia 39 869,04 
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WZD STANICA/EKISANA 
uznania 87 458,16 

obciążenia 91 164,89 

WZD PARADOKS 
uznania 85 743,25 

obciążenia 86 948,29 

SIECHNICE 
uznania 1000,00 

obciążenia 0,00 

 

POZYSKANE ŚRODKI (DOTACJE) 

Łącznie pozyskano środki w wysokości: 

ROHIS 13248,00 zł 

Dolnośląskie Podwórka 8640,00 zł 

HOW STANICA (REMONT OŚRODKA) 180000,00 zł 

 
 
4.5. W zakresie promocji i informacji (phm. Marta Zarzeczna) 

 
Podczas drugiej kadencji przez pierwszy rok zespół był duży, zgrany. Liczył on 5 

członków i 9 współpracowników. Każdy z członków zespołu był odpowiedzialny za daną 
dziedzinę promocji, takie jak: grafika, fotografia, Facebook, Instagram. Plan promocji był 
tworzony przez cały zespół, za porozumieniem Komendy Hufca. Posty na Facebooku 
pojawiały się średnio raz na tydzień, ich treść dotyczyła działalności Hufca. Zostały 
stworzone dwa nowe projekty. Pierwszym z nich był najlepszy zastępowy, który miał 
przekształcić się w najlepszego przybocznego. Polegał on na tym, że każdy drużynowy 
mógł pochwalić publicznie na stronie Facebook Hufca swojego zastępowego i napisać 
coś o nim miłego. Drugi projekt to “poznaj moje środowisko”. Polegało to na tym, ze były 
publikowane informacje o jednostkach Hufca. Zdjęcia były robione z każdego 
wydarzenia, w jakich Hufiec i drużyny brały udział. Na Instagramie pojawiały się zdjęcia i 
relacje z naszych Hufcowych działań.  

Dodatkowo jako zespół promocji i informacji dbał o stronę internetową oraz przepływ 
informacji między komendą, a kadrą Hufca. 

Podczas poprzedniej edycji Granicy zespół promocji Hufca zaangażował się w Rajd 
Granica. Jedna osoba zajmowała się promocją w główmy sztabie, a reszta zespołu (5 
osób) zajmowały się promocją na trasie Hufca, oraz na trasach, w których nasi harcerze z 
Hufca brali udział. 

Po roku działalności zespół zaczął się rozpadać. W zespole zostały 3 osoby, na skutek 
czego działalność zespołu nie była taka prężna jak na początku. Został stworzony nowy 
projekt, tworzenie komiksów harcerskich. Miał on na celu pokazać przygody harcerskie 
bohaterów komiksów w różny sposób.  

Podczas 2 kadencji członkowie zespołu brali udział w warsztatach promocji i 
komunikacji “MOST”, ograniczonych przez Chorągiew Dolnośląską. W takcie  trzech 
edycji, przekazywano  treści dotyczące fotografii, podstawy grafiki, komunikacji, oraz 
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prowadzenia mediów społecznościowych. Brało w nich udział 3 członków zespołu, a 
kolejne 4 osoby pojawiły się na jednej z tych edycji.   

 
4.6. W obszarze organizacji pracy biura koordynowania pracy hufca na zewnątrz 

organizacji (pwd. Małgorzata Błaszczyk) 
 
 Comiesięczne zbieranie informacji do rozkazów oraz ich redakcja. 

 Redagowanie protokołów z posiedzeń komendy. 

 Koordynowanie reprezentacji harcerzy z Hufca na uroczystości sztandarowe. 
innych organizacji. 

 Prowadzenie bieżącej dokumentacji hufca. 

 Prowadzenie korespondencji hufcowej. 

 Prowadzenie dokumentacji instruktorów. 

 Czuwanie nad dokumentacją drużyn. 

 Prowadzenia szkolenia odnośnie procedury HALiZ 

 Aktywne współdziałanie ze skarbnikiem. 
 

 
5. Zarządzanie HOW “Stanica” (hm. Wojciech Dacko) 

 
Zjazd Hufca ZHP Wrocław Wschód podjął w dniu 26 listopada 2015 Uchwałę: 

„W związku z lokalizacją siedziby Hufca na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego 

„Stanica” we Wrocławiu, przy ulicy Kożuchowskiej 13, Zjazd upoważnia Komendę Hufca 

do podjęcia następujących działań: pkt.1. Opracowania planu modernizacji i rozbudowy 

HOW pod kątem: zwiększenia ilości izb harcerskich, przystosowania obiektów do 

działalności całorocznej, stworzenia bazy dla różnych specjalności, przy zachowaniu 

podstawowych funkcji ośrodka wodnego”. Funkcję Komendanta Ośrodka powierzono hm 

Wojciechowi Dacko, który do chwili obecnej koordynuje wszystkie działania w zakresie: 

planowania rozbudowy HOW, nadzoru nad pracami, bieżącym funkcjonowaniem 

ośrodka, zdobywaniem funduszy na działalność i uzupełnienie sprzętu, remontów sprzętu 

pływającego. 

W roku 2016 podłączono budynek do kanalizacji miejskiej i zlikwidowano szambo 

dzięki dotacji z Miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska oraz rozpoczęto prace 

koncepcyjne przy planowaniu modernizacji ośrodka i poszukiwaniu źródeł finansowania 

inwestycji, w które zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia „Port Stanica”. 

W roku 2017 zlecono wykonanie projektu architektonicznego przebudowy, 

przygotowano wstępny kosztorys i wysłano szereg pism do potencjalnych instytucji 

mogących udzielić wsparcia finansowego. Umożliwiło tow kolejnym roku, z funduszy 

Hufca i HOW, budowę magazynów na sprzęt i zakup 3 łódek klasy Optymist. W lipcu  

podpisano z Urzędem Miasta Wrocławia Umowę wsparcia zadania publicznego p.t. „Cykl 

warsztatów z zakresu wychowania wodnego i ekologicznego w 2018 roku” w której 

udzielono dotacji na cele inwestycyjne w wysokości 105 000 złotych, co pozwoliło na 

wykonanie remontu dachu, wymianę stolarki okiennej i ocieplenie i otynkowanie 

większości ścian budynku. Do końca tego roku ośrodek był samowystarczalny finansowo. 

W roku 2019 podpisano kolejną umowę na zadanie p.t. „ Cykl warsztatów z zakresu 
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wychowania wodnego i technicznego w 2019 roku”. W ramach umowy otrzymano 

dotację, w części  inwestycyjnej w wysokości 170 000 złotych, celem wykonania: 

przyłącza gazowego do budynku, budowy kotłowni gazowej i instalacji centralnego 

ogrzewania, przebudowy pomieszczeń, dokończenie ocieplenia ścian budynku , 

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykończenia pomieszczeń. 

Prace budowlane są w tym momencie daleko zaawansowane, ale ze względu na aktualny 

wzrost cen usług budowlanych posiadany budżet jest niewystarczający do zrealizowania 

wszystkich prac wykończeniowych, jak np.: ułożenie płytek w sanitariatach, posadzek, itp. 

Dla zakończenia modernizacji całego budynku niezbędne będzie zdobycie dodatkowych 

środków i praca wolontariuszy. 

HOW Stanica dysponuje własnym sprzętem wodnym do prowadzenia działalności 

programowej: łodzie Omega – 6 szt., Optymist – 5 szt., dwumasztowy jacht żaglowy, 

Laser – 3, motorówka, łódki wiosłowe – 4, oraz podstawowym sprzęt obozowym dla 

około 70 osób. Na terenie ośrodka zorganizowano warsztat wyposażony w podstawowe 

maszyny i narzędzia do obróbki drewna i metalu 

 
6.  Zespoły działające w Hufcu  

6.1. Komisja Rewizyjna w składzie: 
 

phm. Adam Dacko - przewodniczący 
phm. Joanna Szajda – z-ca. przewodniczącego 
pwd. Filip Markos - członek 
 

6.2. Komisja Stopni Instruktorskich: 
 

hm. Katarzyna Sobieszczańska - przewodnicząca 
hm. Wojciech Dacko – z-ca. Przewodniczącego 
hm. Michał Czarnecki - członek KSI 
hm. Magdalena Lenartowicz - członkini KSI 
phm. Marcin Skocz - członek KSI 
phm. Konrad Krakowiak - członek KSI 

 
6.3. Komisja Stopni Wędrowniczych: 
 

pwd. Natalia Szyry - przewodnicząca 
pwd. Karolina Buczaniewicz 
pwd. Agata Kotulska 
pwd. Teresa Sembratowicz 
phm. Marta Zarzeczna 

 
6.4. Zespół programowy ".exe" w składzie: 

 
pwd. Natalia Szyry - szef zespołu 
pwd. Hubert Głuch 
pwd. Daria Osipczuk 
 

 


