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1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Przypomnienia terminów.
Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Informacje Namiestnictwa Harcerskiego.
Informacje z drużyn.
7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
8. Informacje o działaniach komendy hufca.
9. Inne informacje.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Strategia Rozwoju ZHP na lata 2012-2017
Strategia Rozwoju ZHP uchwalona przez 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP stawia w centrum drużynowego
i drużynę. Działania podejmowane przez hufce oraz chorągwie powinny wspierać pracę drużynowego
i drużyny. Chcemy zbadać jak Wy, drużynowi oceniacie realizację Strategii Rozwoju ZHP. W panelu
badawczym ZHP stworzyliśmy ankietę, która pozwoli Wam ocenić realizację Strategii Rozwoju ZHP.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu będziemy mogli ocenić, czy Strategia Rozwoju ZHP realizowana jest na
odpowiednich szczeblach organizacji i czy drużynowy jest wspierany w wychowaniu harcerzy i stawianiu im
wyzwań. Zebranie wyników badania pozwoli ocenić poziom wdrożenia Strategii Rozwoju ZHP. Zapraszamy
każdego drużynowego do szybkiej rejestracji w panelu badawczym ZHP oraz wypełnienia ankiety.
http://panel.zhp.pl/
hm. Justyna SIKORSKA, szef Biura GK ZHP, członkini GK ZHP

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
15-17.05.2015 – Wyjazd instruktorski
15-17.05.2015 – Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę
16.05.2015 – Harcerska Noc Muzeów
22-25.05.2015 – Międzynarodowy Zlot INTERCAMP w Nysie
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
1 DH NS – ewidencja, zgody, rozkazy
2 DH – plany pracy zastępów
4 DH – składki, ewidencja, rozkazy
5 DH – 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
Harcerska Akcja Letnia 2015
Tegoroczny obóz harcerski odbędzie się w Lucieniu w terminie 25.07-08.08.2015. Komendantem obozu
będzie pwd. Andrzej Musalewski, oboźnym – ćw. Kacper Chojnacki, a głównym programowcem –
phm. Piotr Ciebiada HR. Poszukujemy 2 ratowników wodnych. Zgłoszenia uczestników na obóz do
7.06.2015 w biurze hufca. Poprzez zgłoszenie rozumie się dostarczenie karty uczestnika (w załączniku lub
do pobrania w biurze hufca) oraz wpłatę zaliczki. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Święto Chorągwi Łódzkiej 2016 w Łasku
Hufiec Łask będzie gospodarzem ŚCHŁ w 2016r. W związku z tym plany pracy wszystkich jednostek hufca
będą dostosowane do potrzeb tego święta. Czas zacząć przygotowania. Więcej informacji wkrótce.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
TERMIN: 30.05.2015 – 31.05.2015 r.
30.05.2015 – 08.30-14.00
31.05.2015 – 08.30-15.00
KOSZT: 70 zł
nr konta bankowego: 24 1240 3028 1111 0000 2822 2925
Warunki uczestnictwa:
co najmniej 3 letni potwierdzony staż na funkcji wychowawcy kolonijnego.
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Kurs kończy się egzaminem.
Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu min. 15 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze chorągwi do dnia 22.05.2015 r.
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP im. A. Kamińskiego posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Łodzi na
organizację kursu.
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Harcerska NOC MUZEÓW
Jak wyglądało łódzkie harcerstwo kiedyś a jak wygląda dzisiaj? W jakich słynnych filmach „wystąpiła”
Willa Richtera znana obecnie jako siedziba Chorągwi Łódzkiej? Co potrafią ugotować harcerze za pomocą
kuchni polowej? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź
w zabytkowej Willi Richtera w ramach Nocy Muzeów.
Wystawy, kuchnia polowa, warsztaty i pokazy oraz wiele innych atrakcji – zapraszamy wszystkich 16 maja
przy ul. Stefanowskiego 19.
Prosimy o przekazanie informacji do zainteresowanych jednostek.
Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/440578006120384/
W załączeniu plakat.
Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
03.05.2015 – hm. Edward Józefiak wziął udział w powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3 maja
w Łasku
08-10.05.2015 – phm. Edward Kondratiuk wziął udział w Seminarium Kształceniowo-Programowym
w Załęczu Wielkim
11.05.2015 – phm. Edward Kondratiuk odbył spotkanie na Politechnice Łódzkiej w spawie współpracy przy
projektach
11.05.2015 – phm. Edward Kondratiuk wziął udział w odprawie kadry hufca
11.05.2015 – phm. Rafał Raczyński spotkał się z główną księgową chorągwi w celu załatwienia bieżących
spraw finansowych hufca
12.05.2015 – phm. Edward Kondratiuk wziął udział w szkoleniu NFOŚiGW w Warszawie dot. dotacji
z zakresu edukacji ekologicznej
12.05.2015 – phm. Rafał Raczyński wziął udział w NGO DAY (szkoleniu z narzędzia Office 365)
w Warszawie organizowanym przez Microsoft Sp. z o. o.
13.05.2015 – phm. Edward Kondratiuk, pwd. Piotr Szumowski, phm. Rafał Raczyński, hm. Edward Józefiak
i pwd. Jarosław Krzyżański wzięli udział w posiedzeniu komendy hufca.
Ad. 9. Inne informacje.
Ślub naszych instruktorów – Weroniki i Wojciecha
Instruktorki, instruktorzy, harcerki, harcerze, zuchenki i zuchowie!
Już niedługo nadejdzie długo przez nas planowany i oczekiwany dzień, znaczy dzień naszego ślubu.
Pragniemy Was wszystkich zaprosić do towarzyszenia nam w ten ważnej chwili. Będzie nam niezwykle
miło, jeżeli się pojawicie, a jak wiemy na Was zawsze można liczyć.
Szczegóły przesyłamy w załączniku.
pwd. Weronika Świstek HO i pwd. Wojciech Ruman HR

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

