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2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1.  Zwalniam  druhnę  phm.  Agnieszkę  KRZYK  ze  składu  Komisji  Stopni

Instruktorskich. Dziękuję druhnie za wkład włożony w pracę KSI.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.  Powołuję  druhnę  hm.  Elżbietę  POJASEK-OŚKO  w  skład  Komisji  Stopni

Instruktorskich.  Życzę  druhnie  satysfakcji  z  wypełniania  przyjętych  na  siebie

obowiązków.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i rozwiązuję próbną Drużynę Harcerzy Starszych

„Taurus”.

3.2.2. Zamykam z dniem 8.09.2014 r. okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn

hufca Drużynę Wędrowniczą „Enigma”, nadaję jej numer 8.

3.2.3. Otwieram z dniem 23.09.2014 r. okres próbny Drużynie Harcerzy Starszych

„Ventum”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.  Zwalniam  z  funkcji  drużynowej  pDHS  „Taurus”  druhnę  Dominikę

SZYMKÓW. Dziękuję druhnie za czas poświęcony w budowanie nowej drużyny.

3.3.2. Zwalniam z dniem 23.08.2014 r. z funkcji drużynowej 23 DH „Agamidae”

im. Jana Bytnara druhnę Alicję IWON. Dziękuję druhnie za wieloletnią pracę na

rzecz drużyny i  życzę powodzenia  w pełnieniu dalszej  służby instruktorskiej.

Gratuluję wychowania następców.

3.3.3. Zwalniam z dniem 20.09.2014 r. z funkcji drużynowej V DH „Impas” druhnę

pwd. Magdalenę PALARCZYK. Bardzo serdecznie dziękuję druhnie za pracę i czas

poświęcony na rozwój drużyny. Gratuluję wychowania następcy.



3.3.4 Mianuję z dniem 23.08.2014 r. na funkcję drużynowej 23 DH „Agamidae”

im. Jana Bytnara druhnę Amandę MUCHĘ. Gratuluję druhnie podjęcia służby

instruktorskiej, życzę wytrwałości w prowadzeniu drużyny. Na opiekuna drużyny

wyznaczam druhnę Alicję IWON.

3.3.5.  Mianuję  z  dniem  20.09.2014  r.  na  funkcję  drużynowego  V DH „Impas”

druha Patryka BALICKIEGO.  Gratuluję  druhowi  podjęcia  służby instruktorskiej,

życzę wytrwałości w prowadzeniu drużyny. Na opiekuna drużyny wyznaczam

druhnę pwd. Magdalenę PALARCZYK.

3.3.6.  Mianuję z dniem 23.09.2014 r.  na funkcję drużynowego pDHS „Ventum”

druha Bartosza KACZMARKA. Gratuluję druhowi podjęcia służby instruktorskiej,

życzę wytrwałości w prowadzeniu drużyny. Na opiekuna drużyny wyznaczam

druhnę Joannę ZUCHOWSKĄ.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w dniu 23.08.2014 r. w pełnej gotowości

stawili  się  na  Wyspie,  by  pełnić  służbę  podczas  Amatorskich  zawodów

w powożeniu zaprzęgami konnymi.

Czuwaj!

phm. Joanna Polewska


