Komunikat 15/2015
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. 14 października 2015

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.
21.10.2015 – posiedzenie CHKSI
19.10.2015 – koniec zgłoszeń na wyjazd instruktorski
23-25.10.2015 – wyjazd instruktorski
Ad. 3. Informacje komendy hufca i innych zespołów instruktorskich.
Zaległości:
1 GZ – składki, zgody
3 GZ - składki
p. GZ Kurów – składki, zgody
p. GZ Wieluń – zgody
2 DH – składki
4 DH - składki
12 DH - składki
20 DH – składki
64 DH - składki
p. DH Marzenin – zgody
Proszę wszystkie jednostki o uzupełnienie rozkazów!
Instruktor biura poszukiwany - przypomnienie
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

CEJ - Central European Jamboree.
Gdzie – Wrocław
Kiedy - 4-14.08.2016r.
10 dni skautowej przygody, nowych znajomości i wielu atrakcyjnych form! Chcesz pojechać
z patrolem albo spróbować swoich sił jako International Service Team? Zgłoś się do końca
października, aby zostać członkiem polskiego kontyngentu i wziąć udział w tym niezwykłym
wydarzeniu!
Na zgłoszenia patroli czekamy tutaj: https://goo.gl/qRGuzG
a na IST tutaj: https://goo.gl/nXbnaU
Strona główna wydarzenia: http://cej2016.pl/
Informator polskiego kontyngentu:
http://issuu.com/pawepaciak/docs/informator5_055d573eb17af7
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, pełnomocnik hufca ds. zagranicy
Jesienny wyjazd instruktorski
W dniach 23-25.10.2015 odbędzie się wyjazd instruktorski dla instruktorów i drużynowych do
Skierniewic. Koszt 50zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 19.10.2015 do godz. 23:59 pod adresem:
organizacja@lask.zhp.pl. Pytania proszę kierować pod ten sam adres.
pwd. Daniel Bobrycki HO, z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych
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
Ad. 7. Inne informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.

Nowa edycja Turnieju Zastępów i Gromad
Po zeszłorocznej edycji pilotażowej, rusza nowa, pełna edycja Turnieju Zastępów i Turnieju
Gromad! Zbierz swój zastęp/gromadę i udowodnij, że jesteście najlepsi w całym ZHP!

Ta kilkuletnia propozycja stawia w szranki harcerskie środowiska, usprawnia ich pracę
(szczególnie w systemie małych grup), motywuje do ciągłego rozwoju, promując przy
okazji kierunki programowe.
Turniej potrwa do 2018 roku, każda z jego edycji rozpoczyna się w październiku. Trzy
etapy – jesienny, zimowy i wiosenny składać się będą na rok harcerski pełny nowych
wyzwań, ciekawych zadań i współzawodnictwa ze środowiskami z całej Polski.
Zgłoszenia do nowej edycji są przyjmowane drogą internetową (poprzez: stronę
turnieju zastępów lub stronę turnieju gromad) do końca pierwszego miesiąca danego
etapu (do końca października, stycznia i kwietnia).
Więcej informacji na stronie: http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/500
Ad. 8. Informacje o działaniach komendy hufca.
9-11.10.2015 – phm. Piotr Ciebiada wziął udział w biwaku „Harcerska Fantazjada V” w Widawie
10.10.2015 - pwd. Daniel Bobrycki i phm. Piotr Ciebiada spotkali się z drużynowym 4 DH
„Watra” i drużynową p. GZ w Wieluniu. Spotkanie dotyczyło działalności harcerstwa w Wieluniu.
10-11.10.2015 – pwd. Daniel Bobrycki wziął udział w biwaku „Harcerska Fantazjada V”
w Widawie
12.10.2015 – pwd. Daniel Bobrycki i phm. Piotr Ciebiada wzięli udział w zbiórce namiestnictwa
harcerskiego
14.10.2015 – phm. Edward Kondratiuk, phm. Rafał Raczyński, pwd. Daniel Bobrycki
i phm. Piotr Ciebiada wzięli udział w posiedzeniu komendy hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO

