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B I U L E T Y N  H U F C O W Y  05/2018  
z 15 października 2018 roku

1. Druhny  i  druhowie!  Otrzymaliśmy  zawiadomienie  o  ślubie  naszej  instruktorki  
hm. Eweliny Szydłowskiej. Uroczystość odbędzie się 20 października o godzinie 15:00
w  Kościele  pw.  Matki  Boskiej  Wniebowziętej  w  Puszczykowie.  Uczcijmy  ją  naszą
liczną obecnością w galowym umundurowaniu.

2. Uroczystości  20  Października  –  rocznica  rozstrzelania  15  Obywateli  Mosiny  
i okolicznych miejscowości:

17:45  modlitwa  przy  grobie  rozstrzelanych  na  cmentarzy  parafialnym
18:00  Msza  św.  w  kościele  parafialnym  w  Mosinie,
po Mszy uroczystości na rynku w Mosinie

Prosimy o wystawienie delegacji spośród osób, które nie mogą przybyć na ślub
naszej instruktorki. 

3. Zespół  inspiracji metodycznych INSPIRO prosi  o przesłanie planów drużyn na adres
inspiro@zhpmosina.pl do 20 października 2018. 

4. Gromadom i drużynom przypominamy o możliwości pełnego sfinansowania wizyty
w: 

◦ Muzeum  Powstania  Wielkopolskiego  1918-1919, oddział  Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości – dofinansowanie dla wszystkich jednostek Hufca –
szczegóły i Magdy i Estery

◦ dowolnie  wybranym  muzeum,  kinie,  etc   -  dofinansowanie  dla  świetlic
podwórkowych  - szczegóły u wychowawców świetlic

5. W dniach 23-25 listopada odbędzie The Half Way Meeting w Berlinie. Tym razem 
będzie to biwak Tym razem spotkanie w połowie drogi jest TYLKO dla kadry 
i instruktorów.
PROGRAM- zgodnie z życzeniami kadry, wstępne propozycje to:
- wspólne lodowisko lub coś w tym stylu,
- gra miejska lub skautowa po Berlinie,
- rozmowy, śpiewy, planszowki, ...
KOSZT (szczegóły będą znane jeszcze w tym tygodniu):



- nocleg w jednym ze skautowych ośrodków w Berlinie,
- przejazd – jak się uda, to pokryje go Hufiec, sa teraz nawet tanie loty :)
+ wyżywienie i wstępy
Na wszelkie pytania odpowiada i zgłoszenia przyjmuje - Magda Jakubowska

6. Na odprawie kadrowej w sierpniu umówiliśmy się na kadrowe wieczory w Domu
Harcerza.  Na  pierwszy  zapraszamy  w  poniedziałek   29  października  o 19:30.  Ten
pierwszy będzie filmowy :D

7. SKŁADKI członkowskie – termin płatności składek członkowskich za III kwartał minął
20  września.  Nadal  kilka  jednostek  i  wielu  instruktorów ich  nie  wpłaciło.  Proszę  
o pilne ich uregulowanie. Statut nakłada na mnie obowiązek rozwiązani jednostek,
które  nie  opłaciły  składek,  podobnie  skreślenia  instruktorów  z  tego  powodu.  

W związku  z  tym Komenda  podjęła  decyzję  (wkrótce  będzie  uchwała),  że  od  IV
kwartału  tego roku jednostki,  które  spóźnią  się  ze  swoją  wpłatą  nie  będą  mogły
skorzystać  ze swojej  części  składki.  Termin zapłaty  za IV kwartał  mija  20 grudnia
(składki opłacamy zgodnie ze stanem na 30 września)

8. Michał Janecki zaprasza:

„W  związku  z  licznymi  pracami  technicznymi  pragnę  powołać  zespół
kwatermistrzowski. Chętnych zapraszam, docelowo nie ja będę szefem tego zespołu.
Prace  będą  wykonywane  w  pasujących  terminach,  1-2  razy  w  miesiącu.  Wiek
minimalny 13 lat. Chętnych proszę o kontakt na maila/Messengera”. 

9. Przypominamy, że otrzymaliśmy propozycję, która może być wspaniałym pomysłem
na  drużynę,  zastęp  specjalnościowy  lub  jakiś  program  miesięczny  czy  kwartalny
program specjalny. 

„Witam
Od kilku lat w podmosińskiej Drużynie prowadzimy stajnię. Chcieli byśmy 
zaproponować dla drużyn z okolic Mosiny zajęcia z zakresu jazdy i opieki nad końmi. 
W zamian za wsparcie prac stajennych i obsługi koni możemy zaproponować 
również bardzo korzystne ceny, znacznie poniżej regularnej stawki. Przy pewnym 
stopniu opanowania tematu w grę jak najbardziej wchodziły by również wędrówki 
konne, także kilkudniowe. Wiemy też, że oprócz sprawności konnych istnieją również
rymarskie, w tym temacie również możemy zaproponować zajęcia - na terenie stajni 
działa warsztat siodlarski. Oferta skierowana jest głównie do młodzieży i dzieci 
powyżej 12lat. 
W wypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 
- 696046056. Jak najbardziej możemy też dotrzeć z szerszą prezentacją.

Pozdrawiamy 
Bazyli Targański i Natalia Jarzina 
NB Ranch”

Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!

W imieniu Komendy Hufca MOSINA:

Magda Jakubowska


