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Rozkaz

Komendanta Oddziału Nr 8 z dnia 27 lutego 2020 r.
1. Sprawy organizacyjne i personalne.
a. Przybycia ewidencyjne.
Z dniem 20.01.2020 r. na podstawie Uchwały Nr 12/2020 Zarządu
Głównego Związku Strzeleckiego z dnia 18.01.2020 r., w sprawie przyjęcia
członków zwyczajnych ZS wpisuję na stan ewidencyjny oddziału:
- strz. ZS Sebastian NOWAK
- strz. ZS Artur SZCZEPANIK
w/w przydzielam do 3 drużyny strzeleckiej.
b. Ubycia ewidencyjne.
Z dniem 15.01.2020 r. na podstawie Uchwały Nr 12/2020 Zarządu
Głównego Związku Strzeleckiego z dnia 18.01.2020 r.,
w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych ZS skreślam ze stanu
ewidencyjnego oddziału:
- strz. ZS Robert GAWRON
c. Przydziały i przeniesienia wewnątrz oddziału.
Z dniem 20.01.2020 r. niżej wymienionego przenoszę z 1 drużyny
strzeleckiej do 2 drużyny strzeleckiej.
- st. strz. ZS Andrzej RYBAK
d. Wyznaczenia i odwołania ze stanowiska.
Z dniem 15.01.2020 r. na podstawie Rozkazu Nr 7/2020 Komendanta
Głównego ZS w sprawie powołania niżej wymienionego w skład Komendy
Okręgu Strzeleckiego niżej wymienionego odwołuję ze stanowiska
zastępcy komendanta oddziału:
- sekc. ZS Albert WILK
Z dniem 20.01.2020 r. niżej wymienionego odwołuję ze stanowiska
dowódcy 2 drużyny strzeleckiej wyznaczam na stanowisko zastępcy
komendanta oddziału.
- sekc. ZS Ryszard ROBAK
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Z dniem 20.01.2020 r. niżej wymienionego wyznaczam na stanowisko
dowódcy 2 drużyny strzeleckiej.
- st. strz. ZS Arkadiusz MATLA
e. Ubycia czasowe.
Z dniem 01.02.2020 r. na czas odbywania ZSW ubywa czasowo ze stanu
ewidencyjnego oddziału:
- st. strz. ZS Radosław PAJĄK
W związku z wniesioną prośbą niżej wymienionemu udzielam urlopu /
zwolnienia z zajęć szkoleniowych / od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r./
- strz. ZS Maciej KITA.
2. Wyróżnienia i kary
a. Nominacje.
Z dniem 19.01.2020 r. na podstawie Rozkazu Komendanta Głównego ZS
Nr 11/2020 niżej wymieniony został mianowany do stopnia: starszy
strzelec ZS
- strz. ZS Eugeniusz WOJTASIK
b. Wyróżnienia.
Za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu i dyscyplinie oraz
wzorową postawę strzelecka wyróżniam pochwałą:
- sekc. ZS Adam WNUK
- st. strz. ZS Roman KALIŃSKI
- strz. ZS Mateusz WALIGÓRA
c. Kary
Za trzykrotną kolejną nieobecność na zajęciach szkoleniowych i
organizacyjnych bez usprawiedliwienia karzę naganą w rozkazie:
- strz. ZS Maciej MOTALSKI
3. Sprawy szkoleniowe
a. Ukończone kursy i szkolenia.
W dniach 09 – 11.01.2020 r. niżej wymienieni uczestniczyli w Kursie PCK z
zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uzyskując kwalifikacje
ratowników:
- sekc. ZS Adam WNUK – certyfikat PCK nr 234/2020
- st. strz. ZS Roman KALIŃSKI – certyfikat PCK nr 235/2020
- strz. ZS Gabriel JANOWSKI – certyfikat PCK nr 237/2020
- strz. ZS Ryszard GOŁĘBIOWSKI – certyfikat PCK nr 240/2020
W dniu 19.01.2020 r. niżej wymienieni ukończyli Program Szkolenia
Podstawowego ZS uzyskując następujące wyniki;
- strz. ZS Mateusz WALIGÓRA – ocena końcowa: bardzo dobry
- strz. ZS Roman KOSA – ocena końcowa : dobry
- strz. ZS Albert PYTEL – ocena końcowa: dostateczny
- strz. ZS Ryszard RĘBISZ – ocena końcowa : dostateczny
- strz. ZS Marcin PLIS – ocena końców : dostateczny
b. Terminy i tematy zajęć szkoleniowych.
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W dniu 26.01.2020 r. odbędzie się sprawdzian zdolności marszowej oddziału
w warunkach zimowych. Obecność wszystkich członków oddziału obowiązkowa.
Zbiórka godz: 8.00 w punkcie numer 5. Czas trwania zajęć 8 godzin.
Każdy uczestnik winien zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiednią
ilość napojów oraz pożywienia.
4. Sprawy finansowe.
Przypominam członkom oddziału że termin wpłacenia składek członkowskich za I
kwartał
2020 r. mija w dniu 26.01.2020 r.
Ponadto w stosunku do osób które do tego terminu nie uregulują zaległości za rok
2019 zmuszony będę do wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych Regulaminem aż do
złożenia wniosku o skreślenie z listy członków ZS włącznie.
5. Sprawy logistyczne.
W dniu 02.02.2020 r. odbędzie się coroczny przegląd stanu magazynku sprzętu
oddziału. Opiekuna magazynu proszę o przygotowanie wykazu sprzętu który będzie
podlegał kasacji.
Informuję że u zastępcy komendanta oddziału są do odebrania obszycia
organizacyjne /
patki i odznaki organizacyjne ZS oraz orły strzeleckie na berety / cena kompletu 10 zł.
Strzelcy którzy nie posiadają w/w obszyć na kurtkach zimowych winni się w nie
zaopatrzyć w trybie pilnym.
6. Służby.
a. służba dyżurna w biurze oddziału na dzień:
23.01.2020 r.
- podoficer dyżurny: st. strz. ZS Roman KALIŃSKI
- dyżurny: strz. ZS Marcin PLIS
25.01.2020 r.
- podoficer dyżurny: sekc. ZS Adam WNUK
- dyżurny: strz. ZS Albert PYTEL
30.01.2020 r.
- podoficer dyżurny: st. strz. ZS Norbert JASTRZĘBSKI
- dyżurny: strz. ZS Radosław PAC.
7. Inne sprawy.
W dniu 27.01.2020 r. obędą się uroczystości związane z rocznicą śmierci patrona
oddziału
ZS Bochnia na które zostaliśmy zaproszeni. Do reprezentowania oddziału na w/w
uroczystościach wyznaczam 2 drużynę strzelecką.
Komendant oddziału
sierż. ZS Jan NOWAK
Uwaga ! Do rozkazu wpisujemy jedynie te punkty danego rozkazu które są
zapełnione treścią.
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