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Rozkaz L. 2/2014 
 
2.  Hufiec 
2.2. Zwolnienia w komendzie hufca 
2.2.1. Na prośbę zainteresowanej z dniem 10 lutego 2014 r. zwalniam hm. Wiolettę Wójtowicz-Sekułę  
z funkcji zastępcy komendanta hufca ds. kształcenia. Serdecznie dziękuję Druhnie za zaangażowanie 
i sumienne pełnienie funkcji, życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.  
2.2.2. Na prośbę zainteresowanej z dniem 10 lutego 2014 r. zwalniam hm. Wiolettę Wójtowicz-Sekułę 
z funkcji przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich  hufca  z dniem 10 lutego 2014 r. Serdecznie 
dziękuję Druhnie za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę 
satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej. 
 2.2.3.Zwalniam hm. Hannę Lisiecką z funkcji zastępczyni przewodniczącej  Hufcowej Komisji Stopni 
Instruktorskich z dniem 10 lutego 2014 r. Dziękuję Druhnie za duże zaangażowanie we wspieraniu 
rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej. 
 
2.3. Mianowania  w komendzie hufca 
2.3.1. Z dniem 10 lutego 2014 roku mianuję hm. Hannę Lisiecką zastępczynią komendanta hufca. 
2.3.2. Z dniem 10 lutego mianuję hm. Hannę Lisiecką przewodniczącą hufcowej Komisji Stopni 
Instruktorskich. 
 
2.4. Powołanie i rozwi ązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.4.1. Z dniem  10  lutego   2014 r.  rozwiązuję  sztab lokalnego  22 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  przy Hufcu Szprotawa ZHP i odwołuję z jego składu następujące druhny i 
druhów: 
- hm. Hanna Lisiecka -  sprawy organizacyjne - koordynator grupy Szprotawa, 
- pwd. Anna Rajewska - szef  komisji  liczących zebrane pieniądze, 
- Adrianna Syrycka - biuro sztabu, biuro prasowe, obsługa medialna finału,  
- hm Wioletta Wójtowicz-Sekuła - członek sztabu - koordynator grupy Siecieborzyce, 
- Małgorzata Augustyniak - członek sztabu - koordynator grupy Leszno Górne,  
- pwd Katarzyna Branicka - członek sztabu - koordynator grupy Małomice,  
- phm Raisa Wolańska - członek sztabu - koordynator grupy Wiechlice, 
- pwd Marcelina Czekurłan - członek sztabu - koordynator grupy Kożuchów, 
- phm Dominik Burchard - członek sztabu   
Wyżej wymienionym, oraz wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom lokalnego finału składam 
serdeczne podziękowania za bardzo duży wkład pracy w przebieg finału. 
 
7. Mianowania instruktorów 
7.2. Otwarcie próby na stopie ń przewodniczki/przewodnika 
7.2.1. Na wniosek hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 lutego 2014 r. otwieram próbę na 
stopień przewodnika wędrownikowi Tomaszowi Jankowskiemu, opiekunką próby mianuję 
podharcmistrzynię  Agnieszkę Śliwińską. 
 
 

Czuwaj! 
 

/-/ hm. Przemysław LISIECKI 
 
 
 
 
 


