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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Wigilia instruktorska chorągwi oraz uroczystość Przekazania Światła Pokoju
Serdecznie zapraszamy na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wydarzenie poprzedzi
Wigilia Instruktorska z debatą dla instruktorów i wędrowników "Ile Boga jest w Bożym Narodzeniu"
oraz zajęciami dla zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Spędźmy razem te wspólne chwile!
W załączeniu do komunikatu przesyłamy zaproszenie oraz Komunikat BŚP nr 1/2014.
phm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Kurs przewodnikowski „Kto jeśli Nie my?”
Jeśli potrzebujesz usystematyzowania wiedzy z zakresu ZHP oraz chcesz rozwijać własną
osobowość, jesteś dorosły, zapraszamy na kurs przewodnikowski, bo „kto jeśli nie My” jesteśmy
podstawą ZHP . W załączeniu znajduje się ulotka kursu przedownikowskiego oraz ankieta
aplikacyjna. Organizatorem jest Hufiec ZHP Głowno przy wsparciu Chorągwianej Szkoły
Instruktorskiej.
Hufiec Głowno

Informacja o warsztatach opiekunów prób
Zapraszamy na warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich.
Termin: 17.01.2014 godz. 10-14
Miejsce: Komenda Chorągwi Łódzkiej
Zapisy: do 15.01 do biura chorągwi ( biuro@lodzka.zhp.pl ): stopień, imię i nazwisko, hufiec,
telefon, adres e-mail. W załączeniu do komunikaty ulotka informacyjna.
hm. Marta Brulikowska-Polit

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
12-14.12.2014r. – biwak zuchowy
14.12.2014r. – odbiór BŚP z Łodzi
14-23.12.2014r. – posłannictwo BŚP

Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
4 GZ – ewidencja, zgody, rozkazy
8 GZ – zgody, rozkazy
9 GZ – zobowiązanie, zgody, rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy
2 DH – zobowiązanie (do uzupełnienia), plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
39 DH – plany pracy zastępów,
64 DH – plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Wieluń – plan pracy, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy, rozkazy
Zbieramy delegację na odbiór BŚP w Łodzi
Już w najbliższą niedzielę (14 grudnia 2014r.), jak co roku, spotykamy się w gronie zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów w siedzibie naszej Chorągwi oraz w Archikatedrze
Łódzkiej. :)
Harmonogram:
16:00-18:30 – zajęcia dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych
16:00-17:30 – dyskusja „Ile jest Boga w Bożym Narodzeniu?” - dla wędrowników i instruktorów
17:30-18:30 – wigilia instruktorska
18:30 Przemarsz reprezentacji hufców do Bazyliki Archikatedralnej
19:00 Msza Święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Łódzkiego, uroczystość Przekazania Betlejemskiego
Światła Pokoju
Przewidywana godzina zakończenia uroczystości w katedrze – 20.30.
Dodatkowo:
- pod Katedrą zostaną wykonane zdjęcia reprezentacji hufców
- w Chorągwi w czasie wigilii przed nabożeństwem, zostaną wykonane zdjęcia (profilowe) w mundurach dla
chętnych
Zgłoszenia na adres: promocja@lask.zhp.pl . Transport zagwarantowany przez hufiec.
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!
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Harcerska Akcja Zimowa
Zimowiska odbędą się w terminie 2-13.02.2015r. w Zakopanem w pensjonacie „U Franka”.
Koszt zimowisk przedstawia się następująco:
Cywile – 1200zł
Cywile (KRUS) – 500zł
Harcerze – 700zł
Harcerze (KRUS) – 400zł
Zastępowi – 500zł
Zastępowi (KRUS) – 400zł
Przyboczni – 300zł
Przyboczni (KRUS) – 200zł
Drużynowi – 100zł
Zbieramy również zgłoszenia do kadry HAZ 2015.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Kolejny etap Sprężynady
W załączniku informacje dot. „Sprężynady”.
phm. Monika Skiba HR, instruktorka namiestnictwa harcerskiego

Przyboczni
Ci przyboczni, którzy jeszcze tego nie zrobili proszeni są o wysłanie maila na pciebiada@gmail.com
i podanie imienia, nazwiska oraz drużyny.
pwd. Piotr Ciebiada HR, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Ad. 8. Inne informacje
Biuro rzeczy znalezionych po biwku BiŚ 2014 – czas na obiór rzeczy mija po miesiącu
Wszystkie rzeczy, które po BiSiu nie odnalazły swoich właścicieli, są do odebrania w biurze hufca
codziennie w godzinach 9-15 do końca roku.
Zespół biura hufca

Polary Hufcowe – przypomnienie
Proszę podpisać każdy polar numerem drużyny oraz inicjałami właściciela.
Zespół biura hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

