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Druhny i druhowie!
Spotykamy
się
dzisiaj
na
apelu
kończącym
rok
pracy
harcerskiej.
Przed nami upragnione wakacje a wraz z nimi wyjazdy na kolonię zuchową, obóz harcerski oraz
biwaki drużyn. Za nami czas zbiórek i wytężonej pracy w drużynach. Dla wielu drużyn był to udany rok
który pozwolił na wiele ciekawych przeżyć oraz doświadczeń. Uczestniczyliśmy wspólnie w wielu
przedsięwzięciach programowych. Zdobywaliśmy nowe stopnie i sprawności. Wielu z Was postawiło
swoje pierwsze kroki na funkcjach w swoich drużynach.
Dziękuję wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom naszego hufca za tworzenie naszej wspólnej
harcerskiej rodziny. Dziękuję członkom komendy hufca za pracę na rzecz hufcowej wspólnoty, pracę
wymagającą często rezygnacji z własnych planów i przyjemności oraz za umiejętność godzenia
obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych.
Niech ten wakacyjny czas będzie dla Was wszystkich chwilą odpoczynku, radości i kolejnych
niezapomnianych przeżyć i przygód. Wierzę że po wakacjach wrócicie wypoczęci, pełni nowych
pomysłów i zapału do dalszej harcerskiej pracy w następnym roku.
Do zobaczenia na wakacyjnym szlaku!
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 W związku z przygotowaniami do matury zwalniam na własną prośbę z dniem 18 czerwca 2016
z funkcji drużynowej 4 DH „Łaziki” druhnę Katarzynę Sobczyk. Dziękuję dh Katarzynie za
dotychczasową pracę w drużynie i życzę jej wiele sukcesów w szkole oraz satysfakcji w dalszej
służbie harcerskiej.
3.3.2 Mianuję z dniem 18 czerwca 2016r. na funkcję drużynowej 4 DH „Łaziki” druhnę Alicje Dolot
i życzę jej wiele wytrwałości i sukcesów w pracy wychowawczej w drużynie.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Powołuję na funkcję pełnomocnika hufca do spraw Harcerskiej Akcji Letniej hm.Annę Marek
8.2. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.2.1. Mianuję hm. Annę Marek komendantem półkolonii organizowanych przez Hufiec ZHP w Mielcu,
w dniach 04.07 - 12.08.2016r.
CZUWAJ!
Komendant hufca
/-/ hm. Bartłomiej Maryniak

