Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Antoniny Gębicowej w Mielcu

Mielec 11 listopada 2016r.

Rozkaz L. 12/2016
Druhny i druhowie!
Dzi rozpoczyna się wa ne więto dla wszystkich, mieleckich harcerzy. „Dni Hufca” to wyjątkowy dla nas czas.
Doceniamy wtedy naszą małą, rodzinną jednostkę przywołując wspomnienia i planując przyszło ć. Ka dy z nas
wkłada ogrom pracy w rozwijanie się mieleckiego hufca. Ka dy dokłada do niego swoją cegiełkę, która wraz z
innymi kształtuje coraz to silniejsze fundamenty. Dlatego dzi mo emy cieszyć się z takich a nie innych
sukcesów! yczę Wam aby te trzy dni, które mamy przed sobą pozwoliły wam zdobyć jeszcze więcej
do wiadczeń i nowych umiejętno ci. Niech ten czas biwaku przysporzy wam du o nowych wspomnień.
2.Hufiec
2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 11.11.2016 r. Komendę Biwaku Hufcowego w Pustkowie z okazji Dni Hufca
w jej skład następujące druhny i druhów:
-dh hm Bartłomiej Maryniak –komendant biwaku
- dh Natalia Swół – z/ca ds. programu
-dh. Tomasz Surdel – obo ny
2.3.2. Mianuję opiekunem drużyn na biwaku druhny i druhów:
pwd. Małgorzata Pantoł
pwd. Magdalena Malikowska
pwd. Hubert Stala
pwd. Kamil Hajduk
pwd. Oliwia Bosak
pwd. Ida Szczecińska
pwd. Aleksandra Kupstas
pwd. Michał Pawliszko
pwd. Justyna Ró ycka
pwd. Wiktoria Rzeszutek
pwd. Aleksandra wiatowiec
pwd. Agnieszka Truniarz
2.3.3. Mianuję kuchmistrzynią druhnę Ewę Surdel
2.3.4. Mianuję członków zastępu programowego w składzie.
- dh Iza Adamczyk
- dh Karol Adamczyk
- dh Kornelia Gancarz
- dh Ewa Surdel
- dh Miłosz Kru el
- dh Jan Pantoł
- dh Michał Kubik
- dh Alicja Dolot
- dh Justyna Saj
- dh Iza Marud
- dh Natalia Hałata
- dh Oliwia Rybińska
- dh Klaudia Wasserman
- dh Oliwia Trela
- dh Julia Kwitkowska
- dh Ola Gil
- dh Adrianna Majewska
- dh Ola Mroczek
- dh Paula Kilian

i powołuję

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Bardzo gorąco dziękuje dru ynom i wszystkim harcerzom za du e zaanga owanie się w kwe cie
na rzecz Schroniska Brata Alberta w dniu 1 listopada 2016. Słowo słu ba nie jest Wam obce
i pokazali cie jak wa ny jest dla Was los drugiego człowieka.
12.2 Dziękuje Wam wszystkim za aktywny udział w obchodach więta Niepodległo ci w naszym
mie cie oraz za podjęcie słu by na wartach w trakcie uroczysto ci.
Czuwaj!
Komendant Hufca
hm. Bartłomiej Maryniak

