Wroc aw, 20 lipca 2013 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Pe nomocnik ds. Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 11 / 2013

2. Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Bogn Ja owieck z funkcji namiestniczki harcerskiej z dniem 01.09.2013 r.
Serdecznie dzi kuj za wzorowe pe nienie funkcji namiestnika i ycz dalszych sukcesów w s bie
instruktorskiej.
3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet dru yn hufca gromad zuchow dzia aj
przy
Szkole Podstawowej nr 36 w ramach WSH „Tam i z powrotem” i nadaj jej nazw i numer 22
Wroc awska Gromada Zuchowa „Aventura”
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Z dniem 28.06.2013 mianuj dh Adriana Stojewskiego pe ni cym obowi zki dru ynowego 22
Wroc awskiej Gromady Zuchowej „Aventura”
4. Kr gi
4.2. Powo ania i rozwi zania kr gów
4.2.1. Z dniem 1.07.2013 rozwi zuj na wniosek komendantki kr gu Harcerski Kr g Seniora „S oneczne
Promienie”
4.3. Zwolnienia i mianowania w kr gach
4.3.1. Zwalniam hm. Teres Fiszer z funkcji komendantki Harcerskiego Kr gu Seniora „S oneczne
Promienie”. Dzi kuj Druhnie za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu prywatnym i
zawodowym.
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj phm. Irenie Do yk za przygotowanie i przeprowadzenie
punktu Hufca ZHP Wroc aw podczas festynu odbywaj cego si w ramach Zlotu Chor gwi
Dolno skiej
12.2. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj za kreatywno , cierpliwo , przygotowanie i
prowadzenie punktu Hufca ZHP Wroc aw podczas festynu odbywaj cego si w ramach Zlotu
Chor gwi Dolno skiej nast puj cym druhom i druhnom:
pwd. Magdzie Gorczycy wraz z 15.13 WDH w sk adzie: Alicja Kami ska, Daria Osipczuk,
Aleksandra Tobo a, Agnieszka Czy ycka, Monika Szyma ska, Zuzanna Szyma ska, Joanna
Gutt, Barbara Jankowska
pwd. Paulinie Ma lance wraz z 32 WDH „Ekisana” w sk adzie: Marta Zarzeczna, Mateusz
Olbromski, Marcin Czernow, Marcin uczyk, Szymon Siwek, Ola Wola ska, Ada D bek,
Agnieszka Uzarska, Luiza Galant
Barbary Rus
phm. Joanny Pola skiej
Rafa a Marcinkowskiego
pwd. Micha a Mitkowskiego wraz z harcerzami z HOW Rancho
Agacie Janiczek
12.3. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj za pomoc w przygotowaniach przed festynem
odbywaj cym si w ramach Zlotu Chor gwi Dolno skiej pwd. Katarzynie Rodze i phm. Kamilowi
Doma skiemu

Czuwaj!
/-/ hm. Zbigniew Wary ski

