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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Propozycja programowa „Teraz Afryka. Od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości.”
Z końcem września pojawiła się nowa propozycja programowa „Teraz Afryka. Od źródeł skautingu do
kontynentu przyszłości”. Każda metodyka znajdzie tam coś dla siebie, a poruszone tematy pewnością
przybliżą Wam kontynent Afryki. Poznacie zwierzęta, kulturę, kuchnię i egzotyczną florę lądu zza wielkiej
wody. W propozycji m.in.: - szkoła i czas wolny młodego skauta w Afryce, - rytm, śpiew, taniec – tym żyje
Afryka, - rośliny – podstawa posiłków w Afryce, - ważne momenty w życiu Afrykańczyka, - granice od
linijki – jaka była historia Afryki?, - ekonomia w Afryce – innowacyjność z potrzeby, - skauting
w Afryce - afrykańskie początki, bogactwo w różnorodności, - zagrożenia dla natury w Afryce – skutki dla
nas, - rodzina polisą ubezpieczeniową Afrykańczyka - rola wspólnoty, - jak mądrze pomagać w rozwoju
Afryki?, - kontynent XXI wieku – rozwój Afryki.
hm. Anna KASPROWICZ, wydział programowy GK ZHP

JOTI, JOTA
Przypominam o zbliżającym się 18. Jamboree On The Internet 2014 (w skrócie JOTI), które odbędzie się w
dniach 18-19 października tego roku w internecie. Jest też możliwość uczestnictwa w 57. Jamboree On The
Air (JOTA). W załączniku szczegółowe instrukcje.
phm. Bartłomiej Szczepaniak, pełnomocnik ChŁ ds. współpracy z zagranicą

Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
W załączniku Zgoda na przynależność dziecka do ZHP. Proszę, aby drużynowi dopilnowali, by każdy rodzic
taką zgodę uzupełnił.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Wstrzymanie dofinansowania z hufca
Drużyny, które zalegają z płatnościami (za ŚChŁ w Zd. Woli lub składki), bądź z dokumentacją (ewidencja
w excell-u) do czasu uregulowania zaległości mają wstrzymane wsparcie z hufca (niesie to za sobą
pełnopłatne biwaki, umundurowanie itd.)
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Zaległości
1 DH NS „Słoneczny Krąg” – ewidencja
5 DH „Ciechociemni” – ewidencja
12 DH „Szubrawcy” – ewidencja
Próbna DH „Wieluń” – ewidencja
1 GZ – ewidencja
3 GZ – ewidencja
4 GZ – ewidencja
Próbna GZ Kurów - ewidencja
Ad. 6. Informacje z drużyn.
Biwak BiŚ 2014
6 ŁWDH „Szare Tygrysy” serdecznie zaprasza harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników na kolejną
edycję biwaku BiŚ, który odbędzie się w dn. 28-30.11.2014r. w Łasku. Szczegóły już wkrótce.
pwd. Daniel Bobrycki HO, organizator biwaku

Ad. 8. Inne informacje.
W załączniku podsumowanie zbiórki namiestniczej z dn. 13.10.2014r. Proszę, aby KAŻDY się zapoznał.
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

