Związek Harce rstwa Polskiego
Komendantka
Hufca Sokołów Podlaski
Im. Janus za Korczaka

Sokołów Podlaski, 30.11.2015 r.

Rozkaz L. 18/15
1.
Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Zjazd Hufca Sokołów Podlaski im. Ja nus za Korczaka
w dniu 25.11.2015 r. funkcję komendantki hufca powie rzył hm. Bożennie Harde j.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że na wniosek komendantki hufca zjazd wybrał Komendę
Hufca Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka w składzie:
- hm. Marianna Popławska – zastępczyni kome ndantki hufca d.s. programu, kształcenia
i pracy z kadrą,
- hm. Maria Janista – członkini kome ndy d.s. organizacji i seniorów, Prze wodnicząca
Hufcowe j Komis ji Historycznej,
- phm. Marzena Pasik - skarbnik hufca,
- phm. Aneta Nowotniak- członkini komendy d.s. integracji i NS,
- phm. Ewa Roguska – członkini komendy d.s. harcerzy, Namiestniczka Harce rska,
- phm. Katarzyna Nawacka - członkini komendy d.s. promocji, informacji i zuchów,
Namiestniczka Zuchowa,
- pwd. Marta Mroczkowska - członkini komendy d.s. wędrowników,
- pwd. Kamil Mikołaje wski – członek komendy d.s. harcerzy starszych,
- phm. Karol Zalewski – członek komendy d.s. logistycznych.
1.2.3. Podaję do wiadomości, że Zjazd wybrał Hufcową Komis ję Rewizyjną w składzie:
- hm. Barbara Żaboklicka -prze wodnicząca,
- hm. Barbara Kozłowska - wiceprzewodnicząca,
- hm. Elżbieta Osipiak - członkini,
- phm. Hanna Ratyńska- członkini.
2.
Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.Zwalniam z dnie m 25.11.2015 r. hm. Jarosława Rabka z funkcji Namiestnika
Harcerskiego. Serdecznie dziękuję Druhowi za ws pie ranie działań drużynowych
harcerskich i życzę dalszych s ukcesów w służbie instruktorskie j i życiu osobistym.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komis ji, kome nd
2.3.1. Rozwiązuję Komendę VII Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku
„Wehikuł czasu” w składzie:
- hm. Grzegorz Nowotniak – Komendant,
- phm. Aneta Nowotniak - Zastępczyni Komendanta,
- phm. Sławomir Pasik - Oboźny.
12. Pochwały
12.1.Udzielam pochwały komendzie zlotu za wielki wkład pracy i czasu włożony w
organizację zlotu, za przybliżenie uczestnikom idei programu hufca „Wehikuł czasu”, za
kolejne świętowanie nas zego 100-lecia i promocję Sokołowskiego Harcerstwa na forum
naszego miasta, woje wództwa i kraju.
Czuwaj!
hm. Bożenna Hardej

