Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Antoniny Gębicowej w Mielcu

Mielec 2 października 2016r.

Rozkaz L. 10/2015
XXXIX Rajd po Ziemi Mieleckiej dobiegł końca. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom rajdu
dwudniowej wędrówki. Pokonywanie własnych słabości, stawanie twarzą w twarz z trudnościami
i pnięcie się do góry to jedne z najważniejszych rzeczy jakie każda osoba powinna realizować
w swoim życiu. Dziś z pewnością możecie czuć dumę z faktu, że udało wam się przejść łącznie około
45 km. Jedyne co nam pozostaje, to słynne powiedzenie „Do zobaczenia za rok!” A tym czasem
zaczynamy następny rok harcerski, więc zabieramy się wszyscy do pracy druhny i druhowie.

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 02.10.2016 r. Komendę Harcerskiego Rajdu po Ziemi Mieleckiej i zwalniam
z jej składu następujące druhny i druhów:
pwd. Weronika Krawiec – Komendantka rajdu
dh Tomasz Surdel – Komendant trasy harcerskiej
pwd. Aleksandra Graniczka – komendant trasy starszoharcerskiej
pwd. Kamil Hajduk – z-ca od spraw organizacyjnych
pwd. Natalia Bodziony – z-ca od spraw promocji i wizerunku
pwd. Marcelina Wróbel – członek od spraw promocji i wizerunku
dh Michał Lipiński – oboźny
pwd. Hubert Stala – kwatermistrz
pwd. Aleksandra Kupstas – członek komendy od spraw programu
pwd. Ida Szczecińska - członek komendy od spraw programu
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram z dniem 2 października okres próbny 7 Próbnej Drużynie Harcerskiej „Galimatias”
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam na własną prośbę z dniem 12 października 2016 z funkcji drużynowej 6 HDH „Warta”
druhnę Klaudię Ciszek. Dziękuję dh Klaudi za dotychczasową pracę w drużynie i życzę jej wiele
sukcesów oraz satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiejj.
3.3.2 Mianuję z dniem 12 października 2016r.na funkcję drużynowego 6 HDH „Warta” druha Kamila
Leśniaka i życzę mu wiele wytrwałości i sukcesów w pracy wychowawczej w drużynie.
3.3.3. Mianuję z dniem 2 października druhnę Marylę Gruszecką drużynową 7 Próbnej Drużyny
Harcerskiej „Galimatias”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały komendzie Harcerskiego Rajdu po Ziemi Mieleckiej za wzorową organizację rajdu.

Czuwaj!
Komendant Hufca
/-/ hm. Bartłomiej Maryniak HR

