Komunikat 11/2015
Hufca ZHP Łask
Chorągiew Łódzka ZHP
Hufiec Łask im. Dywizjonu 303
98-100 Łask, ul. Przemysłowa 3
NIP 727-012-60-45 REGON 100376446-00075
biuro@lask.zhp.pl, lask.zhp.pl

Łask, dn. 24 czerwca 2015 r.

1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
25.07-08.08.2015 – HAL 2015 w Lucieniu
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 – ewidencja
GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS – ewidencja, zgody, rozkazy
4 DH – składki, ewidencja, rozkazy
5 DH – zgody
8 DH – ewidencja
12 DH – ewidencja, rozkazy
20 DH – składki
64 DH – składki, ewidencja, rozkazy
10 DH Sędziejowice – ewidencja, zobowiązanie

ŚChŁ 2015
Do 30.06.2015r. trwają zgłoszenia na Święto Chorągwi Łódzkiej 2015 w Piotrkowie
Trybunalskim. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej
http://lodzka.zhp.pl/uzrodla
pwd. Daniel Bobrycki HO

Plan pracy hufca
Szefów wszystkich jednostek organizacyjnych hufca (drużynowi zuchowi, harcerscy,
szefowie zespołów instruktorskich, szczepowi) proszę o maila z informacją jakie
działania na poziomie hufca chciałyby zorganizować ich jednostki w przyszłym roku
harcerskim (2015/2016). Informacja ta pozwoli ułożyć plan pracy hufca na przyszły rok.
Maila z informacją zwrotną (nawet taką, iż jednostka nie planuje działań na poziomie
hufca) proszę przesłać na adres program@lask.zhp.pl do dnia 12.07.2015r.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Latarnik Metodyczny
Latarnik Metodyczny to wyjątkowe narzędzie stworzone dla drużynowych oraz
instruktorów bezpośrednio wspierających pracę drużyn w hufcach. Dzięki niemu każdy
drużynowy i instruktor może poprosić o wsparcie w szukaniu materiałów i pomocy
metodycznych do jego pracy. Zachęcamy do skorzystania z portalu jeśli potrzebujesz
materiałów metodycznych, wsparcia koncepcyjnego, merytorycznego, kadrowego, a
może pomocy w znalezieniu partnerów projektu?
hm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Latarnicy poszukiwani
Zespół metodyczny CHŁ poszukuje osób chętnych do podjęcia instruktorskiego
wyzwania i poszerzenia grona Latarników wspierających projekt "Latarnik
metodyczny". Jeśli czujesz się ekspertem w jednej z metodyk, wyślij swoje zgłoszenie
na adres tomasz.tomczyk@amrest.eu. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2015 roku.
Podejmij wyzwanie i wkrocz na nową instruktorską drogę.
hm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
12.06.2015 – phm. Edward Kondratiuk zatwierdzał wypoczynek w kuratorium
17.06.2015 – phm. Edward Kondratiuk, pwd. Piotr Szumowski, phm. Rafał Raczyński,
hm. Edward Józefiak i pwd. Jarosław Krzyżański wzięli udział w posiedzeniu komendy
hufca
17.06.2015 – phm. Edward Kondratiuk wziął udział w zbiórce komendantów hufców
Chorągwi Łódzkiej
Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

