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Ad. 1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Jesteś drużynowym? Wypowiedz się!
Druhny i Druhowie,
w Panelu badawczym ZHP uruchomiliśmy dedykowaną wszystkim drużynowym ankietę, której celem
jest ewaluacja Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017.
Prosimy o przekazanie niniejszego maila do wszystkich drużynowych w Waszych hufcach, z prośbą
o rejestrację w Panelu i wypełnienie ankiety, do której otrzymają link po rejestracji.
Wypełnienie ankiety jest całkowicie anonimowe.
http://zhp.pl/2015/jestes-druzynowym-wypowiedz-sie/
phm. Piotr KOŁODZIEJCZYK, szef Zespołu badań i analiz GK ZHP

Migracja kont w domenie zhp.net.pl
Rozpoczyna się proces migracji kont w domenie zhp.net.pl. Logowanie do poczty przy użyciu
dotychczasowego adresu będzie możliwe poprzez stronę http://portal.office.com. Proszę o odebranie maili
z instrukcją oraz hasłami startowymi przesłanych na konta w domenie ZHP.net.pl przez Główną Kwaterę
ZHP oraz o zapisanie haseł startowych.
Migracja zhp.net.pl obejmuje tylko pocztę. Pozostałe usługi należy zarchiwizować samodzielnie postępując
zgodnie z instrukcją.
W razie pytań lub problemów można pisać na adres helpdesk@zhp.pl.
hm. Magdalena KOŁODZIEJSKA, Szef Biura Chorągwi

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
19.04.2015 – Koniec zgłoszeń na kurs zastępowych
20.04.2015 – Koniec zgłoszeń na biwak GERONIMO
24-26.04.2015 – Zlot Kadry Wędrowniczej OPEN YOUR MIND
24-26.04.2015 – Kurs Komend

Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Zaległości:
1 GZ – ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, ewidencja, plan pracy, rozkazy
4 GZ – ewidencja
8 GZ – składki, ewidencja
9 GZ – rozkazy
GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
GZ Wieluń – zobowiązanie
1 DH NS – ewidencja, zgody, rozkazy
2 DH – składki, plany pracy zastępów
4 DH – składki, ewidencja, rozkazy
5 DH – zobowiązanie, zgody, plany pracy zastępów
8 DH – składki, ewidencja
12 DH – ewidencja, rozkazy, plany pracy zastępów
20 DH – składki
64 DH – składki, ewidencja, rozkazy, plany pracy zastępów
DH Sędziejowice – ewidencja, zobowiązanie
Obóz harcerski
Przypominamy o obozie harcerskim w Lucieniu. W załączniku ulotka. Ulotki i plakaty w wersji papierowej
dostępne są w siedzibie hufca.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Biwak GERONIMO
Zapraszamy serdecznie funkcyjnych drużyn oraz wędrowników na majowy biwak.
Szczegóły: http://lask.zhp.pl/aktualnosci/dla-harcerzy/item/470-biwak-geronimo
phm. Monika Skiba HR, instruktor namiestnictwa harcerskiego „Sprężyna”

Kurs zastępowych
Zastępowych, którzy nie mają patentu, podzastępowych oraz wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć
się jak prowadzić zastęp, zapraszamy na kurs zastępowych "Biec pod Słońce"! Kurs odbędzie się w dniach
30.04-03.05 w Łasku i będzie kosztował 30zł. Kurs odbędzie się pionami, w każdym pionie jest 20 miejsc.
Dojazd we własnym zakresie. Zgłoszenia do 19 kwietnia na maila magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl.
Zgłoszenia wysyłają jedynie drużynowi, w tabeli którą wysłałam wcześniej do każdego. Każdą zgłoszoną
osobę czeka zadanie przedkursowe: stworzenie plakatu naborowego do swojego zastępu. Plakaty mają być w
rozmiarze A3, wykonane dowolną techniką. W trakcie kursu stworzymy wystawę prac oraz wybierzemy
najlepsze.
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego „Sprężyna”
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Ad. 6. Informacje z drużyn.
Spływ Łodzią
Jest możliwość uczestnictwa przez harcerzy z naszego hufca w spływie łodzią po Wiśle.
Pierwszy termin: od 10 maja do 16 maja – spływ Wisłą (odcinek Warszawa-Sandomierz)
Drugi termin: od 16 maja do 23 maja – spływ Wisłą (odcinek Sandomierz - Warszawa)
Należałoby tydzień odpuścić szkołę, ale myślę, że może to być super przygoda.
Sporo można zobaczyć i wiele się nauczyć.
Łódź (szkuta) w załączeniu.
Ekipa 7 harcerzy plus opiekun na dany termin.
Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Koszty: dojazd do Warszawy i powrót z Sandomierza + wyżywienie w czasie całego spływu.
Noclegi w namiotach przy nabrzeżu (każdy nocleg w innym miejscu).
Informacja skierowana dla harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów
Łódź należy do Pana Witkowskiego z Wielunia, który będzie dowodził spływem.
Osoba do kontaktu: pwd. Paweł Walczybok - pawel.walczybok@wiazar.pl
pwd. Paweł Walczybok, drużynowy 4 DH „Watra” w Wieluniu

Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Zaproszenie na konferencję „Miejsce Boga w harcerstwie”
Rada Naczelna ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do udziału w konferencji „Miejsce Boga
w harcerstwie” organizowanej pod patronatem Przewodniczącego ZHP 16 maja br. W Częstochowie
podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę.
Więcej informacji na stronie http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/429
hm. Jolanta KRECZMAŃSKA, Wiceprzewodnicząca ZHP

Konkurs dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych!
Zorganizuj z drużyną klimatyczny biwak! Zaplanujcie wyjątkowe - pomysłowe, ciekawe, odpowiednie do
potrzeb waszej drużyny i społeczności lokalnej - wydarzenie na temat zmian klimatycznych w świecie, ich
przyczyn i skutków, i zrealizujcie je podczas wiosennego biwaku. Temat jest ważny, aktualny i zwraca
uwagę całego świata. Świat skautowy jest również mocno zaangażowany w śledzenie negocjacji czy
podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie.
Najlepszy scenariusz wydarzenia ma szansę wygrać 400 zł!
Więcej informacji na stronie http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/432
pwd. Magdalena NOSZCZYK, Wydział Inspiracji i Poradnictwa, ekologia@zhp.pl

Nadchodzące Wydarzenia
Przesyłam informacje o nadchodzących wydarzeniach CHŁ - Zlot Granatowych, Rajd Komend.
hm. Tomasz Tomczyk, z-ca komendanta chorągwi
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3 kroki do zjazdów
Ulotka z informacjami w załączniku.
hm. Tomasz Tomczyk, z-ca komendanta chorągwi

Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich
Hufiec ZHP Łódź-Widzew organizuje w terminie: 27 kwietnia i 11 maja w godz. od 17.30 do 20.30
warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. Warunkiem uczestnictwa jest minimum otwarta próba
podharcmistrzowska, składka zadaniowa 10 zł, zgłoszenia na adres ksi do 23 kwietnia ksi@zhpwidzew.pl.
Mamy wolne miejsca, jesteśmy zainteresowani udziałem instruktorów z innych hufców w celu wymiany
doświadczeń, pozyskania nowych inspiracji.
Będzie ciekawie i intensywnie.
Zapraszamy
hm. Maria Supeł, przewodnicząca KSI Hufca ZHP Widzew

Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
27.03.2015 – phm. Edward Kondratiuk oraz phm. Rafał Raczyński spotkali się z zastępcą burmistrza
Łasku – p. Janiną Kosman. Spotkanie dotyczyło przygotowań do Święta Chorągwi Łódzkiej w Łasku
w 2016r.
27.03.2015 – phm. Edward Kondratiuk oraz phm. Rafał Raczyński spotkali się ze Starostą Łaskim –
p. Teresą Wesołowską oraz wicestarostą – p. Markiem Krawczykiem. Spotkanie dotyczyło przygotowań do
Święta Chorągwi Łódzkiej w Łasku w 2016r.
27-29.03.2015 – phm. Edward Kondratiuk, phm. Rafał Raczyński oraz pwd. Jarosław Krzyżański wzięli
udział w wyjeździe instruktorskim Hufca ZHP Łask.
30.03.2015 – phm. Edward Kondratiuk spotkał się z burmistrzem Warty. Spotkanie dotyczyło planowanych
inwestycji nad Jeziorskiem.
31.03.2015 – phm. Edward Kondratiuk spotkał się z burmistrzem Wielunia. Spotkanie dotyczyło pracy
harcerskiej na terenie Gminy Wieluń.
31.03.2015 – pwd. Piotr Szumowski wziął udział w I spotkaniu organizacyjnym w sprawie organizacji świąt
1-3 Maja w Starostwie Powiatowym w Łasku.
10.04.2015 – phm. Edward Kondratiuk, pwd. Piotr Szumowski, phm. Rafał Raczyński, hm. Edward Józefiak
oraz pwd. Jarosław Krzyżański wzięli udział w posiedzeniu Komendy Hufca.
13.04.2015 – phm. Edward Kondratiuk oraz hm. Edward Józefiak wzięli udział w miejskich uroczystościach
upamiętniających 75 rocznicę zbrodni katyńskiej
13.04.2015 – pwd. Jarosław Krzyżański wziął udział w zbiórce namiestniczej Namiestnictwa Harcerskiego
„Sprężyna” oraz spotkaniu Zespołu Promocji i Informacji.

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

