Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Antoniny Gębicowej w Mielcu

Mielec 13 listopada 2015r.

Rozkaz L. 12/2015
2.Hufiec
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 13.11.2015 r. Komendę Biwaku Hufcowego w Borowej z okazji Dni Hufca 2015
i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:
- pwd. Aleksandra Graniczka - komendantka biwaku
- dh Natalia Bodziony – z/ca ds. programu
- dh Marcelina Wróbel - z/ca /ds. organizacyjnych.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwolnienia
W związku z przygotowaniami do matury zwalniam z dniem 13 listopada 2015 druhnę Anetę Stachnik
z funkcji drużynowej 9 Gromady Zuchowej „Wesołe Ludki” działającej przy Szkole Podstawowej Nr 13
w Mielcu.
Dziękuję dh Anecie za dotychczasową pracę drużynie i życzę jej wiele sukcesów w szkole oraz satysfakcji
w dalszej pracy na harcerskiej drodze.
3.3.2 Mianowania
Mianuję druhna Filipa Olszewskiego na funkcję drużynowego 9 Gromady Zuchowej „Wesołe Ludki”
działającej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu i życzę mu wiele wytrwałości i sukcesów w pracy
wychowawczej w gromadzie.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dla Hufca Mielec i Hufca Kolbuszowa
z dnia 9 listopada 2015r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia
zobowiązania instruktorskiego druhnę Justyne Kiełbasa.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Dziękuję drużynowym za zaangażowanie w organizację kwesty na rzecz Schroniska Brata Alberta w dniu
1 listopada. Dziękuje wszystkim harcerzom biorącym udział w kweście za jej sprawne przeprowadzenie.
Wasze zaangażowanie i postawa pokazują że nie obce wam są słowa „służba” i „obowiązek”.
12.2 Dziękuję wszystkim za udział w uroczystościach państwowych w dniu 11 listopada.
Na szczególną pochwałę zasługują członkowie 4 DH „Łaziki”, którzy pełnili służbę jako poczet sztandarowy,
oraz dh Justyna Kiełbasa i dh pwd Daniel Kozik za pełnienie warty przy pomniku w trakcie uroczystości.
Dziękuję również dh pwd Kindze Krużel za poprowadzenie kolumny.

CZUWAJ!

Komendant hufca
/-/ hm. Bartłomiej Maryniak

