Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Antoniny Gębicowej w Mielcu

Mielec 30 wrze nia 2016r.

Rozkaz L. 9/2016

Druhny i Druhowie!
Serdecznie witamy Was wszystkich na XXXIX Rajdzie po Ziemi Mieleckiej. To dzisiaj rozpoczyna się
trzydniowa wędrówka, dzięki której będziemy mogli prze yć kolejną wspólną przygodę. yczę Wam
aby ten rajd przyniósł Wam satysfakcję i dumę z własnych sił oraz pokonania słabo ci. Pielęgnujcie
przyja nie które zawrzecie na tej trasie, a przede wszystkim bawcie się dobrze! Powodzenia!
Tradycyjnie naszym Rajdem po Ziemi Mieleckiej rozpoczynamy w hufcu nowy rok harcerski. yczę
wszystkim samych przyjemnych i owocnych chwil spędzonych na zuchowych i harcerskich zbiórkach,
aby czas spędzony w harcerskim mundurku dał Wam wiele wra eń i zabaw.
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 30.09.2016 r. Komendę Harcerskiego Rajdu po Ziemi Mieleckiej i powołuję
w jej skład 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 – obo ny
pwd. Hubert Stala – kwatermistrz
pwd. Aleksandra Kupstas – członek komendy od spraw programu
pwd. Ida Szczecińska - członek komendy od spraw programu
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 W związku z przygotowaniami do matury na własną pro bę zwalniam z dniem 20 sierpnia 2016
z funkcji dru ynowej 1 HDHS NETOPEREK druhnę Kinge Stokłosę. Dziękuję dh Kindze za
dotychczasową pracę w dru ynie i yczę jej wiele sukcesów w szkole oraz satysfakcji w dalszej
słu bie harcerskiej.
3.3.2 Mianuję z dniem 20 sierpnia 2016r.na funkcję dru ynowego 1 HDHS NETOPEREK druha
Daniela wiątka i yczę mu wiele wytrwało ci i sukcesów w pracy wychowawczej w dru ynie.
.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
7.1.1 Na wniosek Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dla Hufca Mielec i Hufca Kolbuszowa
z dnia 26 wrze nia 2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do
zło enia Zobowiązania Instruktorskiego druhny: Klaudia Paprocka i Agnieszka Truniarz.

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

