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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Warsztaty dla drużynowych, przybocznych i instruktorów
Szczegóły w załączniku.
hm. Justyna Sikorska, członkini Głównej Kwatery ZHP

STROFY O OJCZYŹNIE 2015
Serdecznie zapraszamy na XXIII Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski„Strofy o Ojczyźnie”.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej: strofy2015.pl
Mottem XXIII edycji Konkursu jest fragment wiersza Antoniego Słonimskiego, pt. „Polska”, który zachęca
do sięgnięcia po literaturę poświęconą miejscom związanym z domem rodzinnym, dzieciństwem, tęsknotą za
ojczyzną.
Nowością w tegorocznym konkursie jest możliwość przystąpienia do eliminacji na podstawie przesłanego
materiału wideo. Więcej szczegółowych informacji już wkrótce...
Ad. 2. Przypomnienia terminów.
09.03.2015r. – odprawa kadry hufca dla drużynowych (przedstawicieli drużyn) wszystkich pionów
i instruktorów
15.03.2015r. – termin składania zaktualizowanych ewidencji drużyn i gromad na adres: biuro@lask.zhp.pl
18.03.2015r. – posiedzenie ChKSI
Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
8 GZ – rozkazy
9 GZ – rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy
2 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
4 DH – rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
7 DH – plany pracy zastępów

11 DH – plan pracy
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
20 DH – składki
39 DH – plany pracy zastępów
64 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – składki, zobowiązanie, zgody, rozkazy

Ewidencja drużyn i gromad – przypomnienie
Do 15.03.2015r. wszyscy drużynowi mają obowiązek przesłać na adres biuro@lask.zhp.pl zaktualizowaną
ewidencję swojej jednostki.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Informacja nt. wyjazdów instruktorskich
W dniach 27-29.03.2015r. odbędzie się wyjazd instruktorski dla drużynowych i instruktorów do Łodzi.
Koszt 50zł dla instruktorów z opłaconymi składkami instruktorskimi. Zgłoszenia do 16.03.2015r. na adres:
pataug91@gmail.com w temacie wiadomości wpisując „WYJAZD INSTRUKTORSKI”. Wszelkie pytania
proszę kierować pod podany adres.
Drugi wyjazd instruktorski odbędzie się w dniach 15-17.05.2015r. w Lucieniu dla rad drużyn.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

ODPRAWY
Od marca 2015r. wracamy do formy odpraw kadry instruktorskiej (drużynowi i instruktorzy) na zmianę ze
zbiórkami namiestniczymi namiestnictwa harcerskiego. Podaję wykaz odpraw do czerwca 2015r.:
09.03.2015r. – odprawa kadry hufca (drużynowi i instruktorzy)
13.04.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)
11.05.2015r. – odprawa kadry hufca (drużynowi i instruktorzy)
08.06.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)
09.03.2015r. tematem odprawy będzie dokumentacja podstawowych jednostek organizacyjnych,
pisanie poprawnych rozkazów, obsługa pakietu MS Office (WORD i EXCELL), uzupełnianie
ewidencji Excell, wstęp do obsługi ewidencji elektronicznej CEHISZ, finanse hufca.
Proszę o zabranie ze sobą laptopów z wi-fi oraz zainstalowanym pakietem MS Office.
Obecność wszystkich drużynowych OBOWIĄZKOWA (obowiązuje wszystkie piony metodyczne,
w razie braku możliwości osobistego uczestnictwa w odprawie proszę o przysłanie 1 przedstawiciela
kadry drużyny/gromady).
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

