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Łask, dn. 30 września 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. 1. Ważne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.

Program grantowy dla drużyn #ZMIANA
Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje dziesięć mini-grantów drużynom, które
przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz
społeczności lokalnej.
Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez
Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych
ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez skautów
działanie, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy
pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa,
wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.
Zapraszamy podstawowe jednostki organizacyjne ZHP do przesyłania do 12
października zgłoszeń projektów w ramach programu minigrantów #ZMIANA
Więcej informacji na stronie: http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/499
Ad. 2. Przypomnienia terminów.
30.09.2015 – termin składania wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej
30.09.2015 – termin opłacania składek za 3. kwartał 2015
2.10.2015 – koniec zgłoszeń na HF V
9-11.10.2015 – Harcerska Fantazjada V
12.10.2015 – zbiórka namiestnicza
12.10.2015 – termin zatwierdzania planów pracy PJO

Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Zaległości:
1 GZ – zgody
p. GZ Kurów – zgody
p. GZ Wieluń – zgody
p. DH Marzenin – zgody
Proszę wszystkie jednostki o uzupełnienie rozkazów!
Zaliczanie służby instruktorskiej - przypomnienie
Przypominam instruktorom, że dziś mija termin składania wniosków o zaliczenie służby
instruktorskiej za rok 2014/2015. Można to jeszcze zrobić w wersji elektronicznej na adres
komendant@lask.zhp.pl.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca
Instruktor biura poszukiwany
Poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w biurze hufca. Zgłoszenia prosimy kierować
na adres: komendant@lask.zhp.pl wraz z podaniem dyspozycyjności.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca
Rozliczanie biwaków - przypomnienie
Komendy biwaków zobowiązane są do rozliczenia swoich biwaków. Pełne rozliczenie biwaku
następuje równocześnie ze zwolnieniem komendy w rozkazie komendanta hufca. W razie
pytań proszę się kontaktować z:
- phm. Rafał Raczyński skarbnik@lask.zhp.pl – w sprawach finansowych rozliczeń
- pwd. Daniel Bobrycki organizacja@lask.zhp.pl – w sprawach merytorycznych rozliczeń
Wszelkie informacje dotyczące rozliczania biwaków są dostępne na stronie hufca
http://lask.zhp.pl/do-pobrania1/category/50-dokumenty-na-biwak
Wykaz biwaków nierozliczonych wraz z komendantami:
„Odkryj Magię Świąt” – pwd. Mateusz Liśkiewicz
„SAH 2015” – pwd. Paweł Walczybok
„Krobanów 2015” – pwd. Klaudia Baśko
„DMB 2015” – pwd, Magdalena Kondratiuk
„Biec pod Słońce” – pwd. Magdalena Kondratiuk
„HAC 2015” – pwd. Paweł Walczybok
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca
ŚWIĘTO CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ W ŁASKU 2016 - przypomnienie
Tak jak głosi tytuł - wiadomość dotyczy przyszłorocznego ŚChŁ, które odbędzie się w Łasku.
Poszukiwani są wędrownicy i instruktorzy chętni na bycie osobami odpowiedzialnymi za:
- koordynacje i/lub tworzenie programu pionu zuchowego
- koordynacje i/lub tworzenie programu pionu harcerskiego
- koordynacje i/lub tworzenie programu pionu starszoharcerskiego
- koordynacje i/lub tworzenie programu pionu wędrowniczego

- koordynacje i/lub tworzenie programu dla instruktorów
- koordynacje i/lub tworzenie sceny koncertowej
- koordynacje i/lub tworzenie zajęć fakultatywnych
- Harcerską Służbę Zabezpieczenia (służba porządkowa, ratownicy)
- funkcjonowanie biura zlotu
- promocję (poszczególne osoby odpowiedzialne za działy: fotografia, obsługa strony
internetowej, obsługa fanpage, montaż i kręcenie filmów, redakcja komunikatów prasowych,
rzecznictwo prasowe, inne)
- kwatermistrzostwo (członkowie grupy kwatermistrzowskiej)
- inne (Wasze propozycje działania, w których możesz nam pomóc)
Wszelkie pytania prosiłbym kierować na maila program@lask.zhp.pl.
phm. Piotr Ciebiada HR, członek KH ds. programu
Składki za III kwartał 2015 - przypomnienie
Do końca września drużyny i gromady są zobowiązane opłacić składki członkowskie za
III kwartał 2015.
phm. Rafał Raczyński HO, skarbnik hufca
Plany pracy PJO
Do zatwierdzenia planu pracy potrzebne będzie plan pracy drużyny/gromady na rok 2015/2016
wraz z załącznikami: planami pracy wszystkich zastępów (nie dotyczy gromad) oraz
zaktualizowana i uzupełniona ewidencja w excell-u. Termin dostarczania planów pracy to
12.10.2015 na adres mailowy: program@lask.zhp.pl.
phm. Piotr Ciebiada HR, członek KH ds. programu
Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
26.09.2015 – phm. Edward Kondratiuk, pwd, Piotr Szumowski, phm. Rafał Raczyński,
hm. Edward Józefiak, pwd. Jarosław Krzyżański, pwd. Daniel Bobrycki oraz phm. Piotr Ciebiada
uczestniczyli w Zjeździe Zwykłym Hufca
Ad. 9. Inne informacje.
W załączniku szczegóły dotyczące Harcerskiej Fantazjady V.

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO

