
 

  Niepołomice, 20.03.2016 r. 

Druhny! 

Podziękowania  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania zlotu. 

1. Miastu i Gminie Niepołomice za ufundowanie książek oraz ugoszczenie zaproszonej autorki. 

2. Szczepowej Szczepu Puszcza za wszelką nieocenioną pomoc. 

3. KPH Stowarzyszeniu Byłych Instruktorów i Sympatyków Szczepu „Puszcza” za udostępnienie ośrodka i 

przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy, a w szczególności: 

a. dh. Andrzejowi Polakowi 

b. dh. Małgorzacie Rędziniak 

c. dh. Agatacie Biernat 

d. dh. Agatacie Kalinowska – Dziadur 

e. dh. Piotrowi Nescieruk   

4. Druhowi Wojciechowi Wróblewskiemu za skontaktowanie nas z autorką, zorganizowanie filmu, zamówienie a 

także transport książek. 

5. Pani Luizie Łuniewskiej za spotkanie pełne inspiracji, za wytrwałe podpisywanie książek. 

6. 5 Niepołomickiej Drużynie Harcerek „Gawra” za zorganizowanie gry o Niepołomicach. 

7. Dh. Michałowi Gancarczykowi za wielkie wsparcie w wielu elementach programu.  

8. Za obsługę punktów na grze: 

a. dh. Jakubowi Wojtusikowi , 

b. dh. Mateuszowi Trybale, 

c. Pani Zofii Gancarczyk, 

d. Panu Grzegorzowi Biernatowi 

9. Małopolskiemu Centrum Dźwięku i Słowa za udostępnienie sali kinowej. 

10. Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Biernata za gościnność i życzliwą pomoc w czasie gier. 

11. Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego za udostępnienie sal. 

12. Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach za udostępnienie wozu z wysięgnikiem.  

13. Dh. Pawłowi Miro za zamówienie obiadu. 

14. Panu Krzyśkowi Nowakowi za transport kajaku. 

15. Pani Dorocie Bubak za wypieki, przywiezienie gościa i cierpliwość.  

16. Dh. Ewie Gucwie za wypieki. 

17. Panu Jaromirowi Urantówce za transport.  

18. Dh. Maćkowi Chmielowi za wsparcie na terenie ośrodka. 

19. Dh. Maciejowi Klimie za przygotowanie niespodzianki dla drużynowych. 

20. Pani Małgorzacie Gancarczyk za pożyczenie termosów i pełne poświęcenia wsparcie we wszelakich sytuacjach 

wymagających nagłej pomocy. 

21. W szczególności pragnę podziękować v-ce komendantce sam. Klaudii Bubak za największy wkład pracy, 

determinację, która pozwoliła przekształcić w ciągu roku marzenie o zlocie w zlot oraz za koordynowanie całej 

pracy kadry.  

22. Oboźnej pwd. Magdalenie Gancarczyk wędr. za pomysły, entuzjazm i pełne poświęcenia tworzenie gry.  

23. Kwatermistrzyni pwd. Ewie Biernat wędr. za czuwanie nad finansami zawsze z uśmiechem i słowami „Spokojnie 

wystarczy”. 

24. Dziękuję wszystkim uczestniczkom, bez Was tak naprawdę nie byłoby zlotu.  

Czuwaj! 

Komendantka zlotu 

hm. Estera Klima HR 


