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Rozkaz L. 3/2015
1. Zarz dzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1. Informuj e obs ug tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej, w tym zatwierdzaniem obozów oraz ich
rozliczaniem b dzie si zajmowa Hufcowy Sztab HAL 2015. Szczegó owe informacje zostan podane w
„info-paczce”.
2. Hufiec
2.3 Powo anie i rozwi zanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Na wniosek komendantki hufca powo uj Hufcowy Sztab HAL 2015 w sk adzie:
- hm. Izabela urowska – szef sztabu
- hm. Halina uczak
- hm. Maria Lubryka
- phm. Joanna Krzy osiak
- phm. Roman Kie bus
3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek dru ynowej podharcmistrzyni Joanny Huzar rozwi zuj 5 Wroc awsk Wodn
Dru yn Harcerek „Wichura” wchodz
w sk ad Wroc awskiego Zwi zku Dru yn „Stanica”.
3.2.2. Na wniosek dru ynowej przewodniczki Magdaleny Tymiak rozwi zuj 3 Wroc awsk Wodn
Dru yn Harcerek im. Janiny Bartkiewicz wchodz
w sk ad Wroc awskiego Zwi zku Dru yn
„Stanica”.
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam przewodniczk Ewelin Borowsk z funkcji dru ynowej 347 Wroc awskiej Gromady
Zuchów Le nych „P omienne Nied wiadki”. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych
sukcesów w s bie instruktorskiej.
3.3.2. Zwalniam podharcmistrzyni Joann Huzar z funkcji dru ynowej 5 Wroc awskiej Wodnej Dru yny
Harcerek „Wichura”. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie
instruktorskiej.
3.3.3. Zwalniam przewodniczk Magdalen Tymiak z funkcji dru ynowej 3 Wroc awskiej Wodnej
Dru yny Harcerek im. Janiny Bartkiewicz. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych
sukcesów w s bie instruktorskiej.
3.3.4 Mianuj dh. Joann Wieruszewsk dru ynow 347 Wroc awskiej Gromady Zuchów Le nych
„P omienne Nied wiadki”. Opiekunem gromady do dnia uzyskania pe noletno ci przez dru ynow b dzie
pani Helena Wieruszewska.

4. Kr gi
4.2. Powo ania i rozwi zania kr gów
4.2.1. Na wniosek przewodnicz cej podharcmistrzyni Ireny Do yk rozwi zuj z dniem 1.10.2014 Kr g
Akademicki dzia aj cy w ramach Wroc awskiego Zwi zku Dru yn „Stanica”.
4.3. Zwolnienia i mianowania w kr gach
4.3.1. Zwalniam z funkcji przewodnicz cej Kr gu Akademickiego podharcmistrzyni Iren
Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie instruktorskiej.

Do yk.

12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Na wniosek komendantki hufca udzielam pochwa y za remont sali instruktorskiej:
- phm. Katarzynie Rodze
- phm. Joannie Pola skiej
- phm. Micha owi Mitkowskiem
12.2. Na wniosek cz onkini komendy hufca do spraw programu udzielam pochwa y za organizacj
Hufcowego Dnia My li Braterskiej nast puj cym druhnom i druhom:
- hm. Ma gorzacie Zió kowskiej;
- Mateuszowi Wyl dze;
- Filipowi Bili skiemu;
- Kamili Formie.;
- Ryszardowi Didule;
- Annie Majewskiej
12.3. Na wniosek cz onkini komendy hufca do spraw programu serdecznie dzi kuj wszystkim
rodowisko Hufca Wroc aw uczestnicz cym w Hufcowym Dniu My li Braterskiej.
12.4. Na wniosek namiestniczki zuchowej dzi kuj za udzia w Zuchowych obchodach Hufcowego Dnia
My li Braterskiej nast puj cym gromadom:
- Próbnej Gromadzie Zuchowej „Weso e Gumiesie” z Jelcz Laskowice
- Próbnej Gromadzie Zuchowej „Czarne Skorpiony” z HS „Nysa”
- 54 Wroc awskiej Gromadzie Zuchowej „Legolandia” z 5 WrSzH „Szaniec” im. Powsta ców Warszawy
13. Informacje
13.1 Informujemy e 23 Dru yna Harcerska „Le ne W ócz gi” Nieprzetartego Szlaku zaj a pierwsze
miejsce w III Spotkaniu „Harcerskie Ciep o” w Mi dzyrzeczu.

Czuwaj!
/ -/ phm. Beata M ci ska

