Wroc aw, 12 marca 2013 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Komendant Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 2 / 2013

Wyj tki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 1./2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
3. G ówna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.4. Zwalniam z funkcji szefowej Zespo u ds. wspó pracy z harcerstwem polskim za granic hm.
Katarzyn SOBIESZCZA SK – Chor giew Dolno ska.
11. Odznaczenia, pochwa y i wyró nienia
11.1. Serdecznie dzi kuj i udzielam pochwa y za przygotowanie i przeprowadzenie kursów
Nieprzetartego Szlaku I i II stopnia oraz Kursu Kadry Kszta cej „Zyngra 2012”, Druhnom i Druhom:
…
- hm. Tomaszowi ANTOSIAKOWI - Chor giew Dolno ska,
11.2. Serdecznie dzi kuj i udzielam pochwa y za dba
i starania, aby Betlejemskie wiat o Pokoju
2012 dotar o do wszystkich instytucji i urz dów w Warszawie, Druhnom i Druhom:
…
- phm. S awomirowi BERNASIOWI – Chor giew Dolno ska.
2. Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.3.1. Rozwi zuj z dniem 01 marca 2013 r. Komend Kursu Przewodnikowskiego „Nawigator” i
zwalniam ze sk adu sk ad nast puj ce druhny i druhów:
hm. Anna Binkowska - komendantka kursu
hm. Katarzyna Lenk
phm. Irena Do yk
phm. Olga Dudkiewicz
pwd. Dominika Czarkowska
pwd. Piotr opaci ski
sam. Emilia Maliszak
2.1.1. W zwi zku z rezygnacj z cz onkowstwa w ZHP zwalniam z Zespo u Promocji i Informacji pwd
Alicj Rogal Dzi kuj druhnie za zaanga owanie i ycz dalszych sukcesów w yciu osobistym
2.2.
Powo anie i rozwi zanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Informuj , e Rzecznikiem Prasowym III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej „Bumerang” b dzie pwd. Celina Marchewka
3. Dru yny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet dru yn hufca dru yn w drownicz dzia aj
w
ramach WSH „Czarna 13” i nadaj jej numer 69 oraz nazw „Vis Verum”
3.2.2. Otwieram okres próbny Wroc awskie Gromadzie Zuchowej dzia aj cej przy Szkole Podstawowej
nr 26
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Seweryn Kuczy sk z funkcji dru ynowej 1 Wroc awskiej Dru yny Harcerskiej
„Tury ci” NS.
3.3.2. Mianuj dh Katarzyn Sztubeck pe ni
obowi zki dru ynowej 1 Wroc awskiej Dru yny
Harcerskiej „Tury ci” NS.
3.3.3. Mianuj dh Katarzyn wierczek pe ni
obowi zki dru ynowej Wroc awskiej Gromady Zuchowej
dzia aj cej przy Szkole Podstawowej nr 26

4. Kr gi
4.2.1. Powo uj na okres próby Wroc awski Kr g Akademicki. Planowany termin zamkni cia okresu
próbnego - czerwiec 2013
4.3. Zwolnienia i mianowania w kr gach
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje dh. Katarzyn Kurdziel pe ni
obowi zki przewodnicz cej
Wroc awskiego Kr gu Akademickiego
5. Szczepy, zwi zki dru yn
5.2. Powo ania i rozwi zania szczepów, zwi zków dru yn
5.2.1. Na wniosek Dru ynowego wy czam ze sk adu WZD „Stanica” 82 Wroc awsk Gromad Zuchow
„Ró owe Pantery”
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta HAZ nast puj ce druhny i druhów:
1) hm. Mari Lubryk – zimowisko WSH „Korzenie” w miejscowo ci Zakopane w terminie 0309.02.2013
2) phm. Iren Do yk – biwak zimowy WZD „Stanica” w miejscowo ci Z oty Stok w terminie 0610.02.2013

Czuwaj!
phm. Marcin Skocz

