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NEWSLETTER HUFCOWY - maj 2017

1. Zapraszam do udziału w uroczystościach 3 Maja w Mosinie. Zbiórka 0 17:00 na
placu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, tam spotkanie okolicznościowe
i później przejście na Mszę na godzinę 18:00. Proszę o uczestnictwo 6 osobowych
delegacji szczep[owych oraz pocztu sztandarowego (jeszcze z ośrodkowym
sztandarem)

2. Zespół Kadry Kształcącej zaprasza na warsztaty:
a. "Jak realizować postawione sobie cele? Teoria, praktyka, motywacja"
20.05. 2017. Harcówka szczepu wilki, 11:30 zajęcia prowadzone przez
specjalistę z zewnątrz!!!
b. warsztaty dla opiekunów prób harcerskich 31.05. 2017. 19:00
Harcówka szczepu wilki
3. W kwietniu odbyło się pierwsze, historyczne (po reaktywacji HUFCA ZHP
MOSINA) posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich z probantami. Druhnie
Martynie Łubińskiej i Mariannie Leszczyńskiej gratulujemy zamknięcia
próby na stopień przewodniczki.
4. Na 11 czerwca (niedziela) planujemy pierwszą wspólną imprezę HUFCOWĄ.
Zapraszam wszystkie jednostki
Metodycznych poda już wkrótce.

na
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5. Zbliża się harcerskie lato, w związku z tym:
a. 20 maja (szczegóły godzinowe poda Michał Janecki) zapraszamy do
prace porządkowych w naczepie.
b. przypominam o konieczności pozyskania zaświadczeń KRK przez kadrę
obozów. Zaświadczenie można uzyskać za darmo, jeśli ma się
odpowiednie potwierdzenie z Hufca. Będę je wystawiać, ale proszę
zainteresowanych o nadsyłania lub przychodzenie w wypełnionym
formularzem (załącznik)

c. odnowieniu zaświadczeń lekarskich ze zdolnością do pracy na obozie
(bazie). Dla jadących na obóz do Lubniewic termin oddawania zaświadczeń
będzie w połowie czerwca.

d. szkolenia komendantów i księgowych obozowych:
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i. 13 maja – dla tych, którzy będą komendantami po raz
pierwszy lub chcą całość szkolenia usłyszał po raz kolejny
ii. 27 maja – tylko o sprawach finansowych, konieczna obecność
komendanta lub księgowego obozowego

e. kolejny biwak kadry w Lubniewicach połączony z kwaterką bazy odbędzie
się w dniach 27 czerwca – 1 lipca

6. Najbliższy dyżur komendantki odbędzie się 4 maja o 17:00 w MOK
7. Słów kilka o roku harcerskim 2017/2018
a. przypominam, że w naszym hufcu planowanie pracy n przyszły rok
harcerski zaczynamy spotkaniem kadry, wstępny termin 6 czerwca –
WTOREK.
b. 6-15.08.2018 na Wyspie Sobieszewskiej odbędzie się ZLOT na 100 lecie
ZHP, jest on dla wszystkich grup wiekowych, z każdego hufca może
pojechać 40 osobowa drużyna składająca się z 4 zastępów(9+1instruktor).
Każdy hufiec ma możliwość wystawienia jednej. Rekrutacja odbędzie się
jeszcze w tym roku
c. do 30 września w połączeniu z innymi hufcami (wskazanymi przez
chorągiew) będziemy wybierać delegatów na XXXX ZJAZD ZHP (ten
odbywa się 7-10. XII.2017, służy głównie wyborowi nowych władz
naczelnych)

d. do 30 listopada musimy zorganizować zjazd sprawozdawczy (w połowie
normalnej kadencji), będzie tam udzielane absolutorium władzom. Na ten
zjazd komisja rewizyjna jest zobowiązana przygotować ocenę działalności
komendy. trzeba się zastanowić, czy na tym zjeździe nie zrobić sobie
naszego tradycyjnego podsumowania roku harcerskiego.

8. Za pośrednictwem newslettera komenda chorągwi informuje, ze otrzymała ofertę
żywicznych krzyży nagrobkowych w cenie 30zł.

9. Przypominam o konieczności prowadzenia uzupełnień w ewidencji na bieżąco.
Chodzi nie tylko o wpisywanie członków, ale także o uzupełnianie np. stopni
harcerskich i instruktorskich

Czuwaj!
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Magda Jakubowska

