Hufiec ZHP Mosina
im. Bolesława Chrobrego
Chorągiew Wielkopolska ZHP
62-050 Mosina, ul. Krotowskiego 16
www. zhpmosina.pl
mosina@zhp.wlkp.pl
GBS MOSINA. 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001

B I U L E T Y N H U F C O W Y 01/2019
z 4 stycznia 2019 roku

1. Warsztaty Zespołu Kadry Kształcącej
W styczniu odbędą się jedne z ważniejszych warsztatów, w których powinien
uczestniczyć każdy członek kadry drużyny czy hufca - warsztaty opiekunów prób
harcerskich, które przygotuje specjalnie dl Was dh Michał Górecki. Termin
warsztatów 17.01.2019 r. godzina 18:30 Dom Harcerza.

2. Kieruję do Was ogromne podziękowania za mobilizację, dyscyplinę elastyczność,
pełną gotowość, całodzienny trud i uśmiech przy mosińskich obchodach 100.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
A wszystko w hołdzie ZWYCIĘSKIM POWSTAŃCOM. Podziękowania będą tez w
rozkazie, a jeśli chcecie kogoś szczególnie wyróżnić, to poproszę o info na maila
mosina@zhp.wlkp.pl

3. Pragnę podziękować wszystkim, którzy terminowo, rzeczowo i szybko zaangażowali
się w przygotowanie dokumentów do projektu ZHP pozwalającego pozyskać
pieniądze od Narodowego Instytutu Wolności.

4. W tym roku przystąpimy do prac nad strategią hufca, ta obecna kończy się wraz z

końcem kadencji – późną jesienią. Zbieramy pomysły i deklaracje osób chętnych do
prac nad strategią Zgłaszajcie siebie lub innych, zgłaszajcie pomysły, jak pracować
nad nowa strategią mailowo lub telefonicznie do 30 stycznia (adres
mosina@zhp.wlkp.pl)

5. Przypominamy, że funkcyjnych hufca oraz wszystkich członków hufcowych
zespołów zapraszamy na spotkanie z komendą w dniu 30 stycznia o godzinie 19:00
do Domu Harcerza. Spotkanie dotyczy:
- pracy zespołów hufca/funkcyjnych hufca w roku harcerskim 2017/2018,
- rozpoczęcia prac nad strategią hufca na lata 2019-2023,
W związku z tym proszę o przesłanie do 20 stycznia na adres mosina@zhp.wlkp.pl:
* planów pracy zespołów /osób funkcyjnych w roku 2017/2018
* preliminarza wydatków na rok 2018 (na co i jakie środki są potrzebne dla
prawidłowego funkcjonowania zespołu/osoby funkcyjnej)
Szczegółowy plan spotkania zostanie przesłany po 23 stycznia

6. 13 stycznia w czasie finału WOŚP wraz z dawcą szpiku panem Markiem Gumnym
przeprowadzamy akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku . Z fundacji
otrzymujemy ulotki, baloniki, deklaracje oraz patyczki w kopertach do pobrania
materiału.
Oto kiedy jesteśmy dokładnie potrzebni
11:00 – V Bieg Zimowy po WPN – potrzebne 5,6 osób
16:00 – Mosiński Dom Kultury – finał WOŚP – potrzebne 4 osoby
zgłoszenia osób, jednostek na mosina@zhp.wlkp.pl do 7 stycznia
tutaj jest materiał o przeprowadzaniu rejestracji
https://www.youtube.com/watch?v=DUs8Oi_jr-Q&feature=youtu.be


7. Stowarzyszenie "Krosinko Biega" organizuje bieg charytatywny 30 marca, połączony
ze zbiórką pieniędzy na Eryka (Kopczyńskiego – znanego już nam z festynu letniego
na boisku OSiR). Proszą nas o pomoc formalną (zgłoszenie zbiórki publicznej), pomoc
w
zbiórce
do
puszek
oraz
pomoc
w
organizacji
biegu.
Podejmiemy się tego działania, jeśli będą chętni instruktorzy chętne jednostki.
zgłoszenia na mosina@zhp,.wlkp.pl do 20 stycznia

8. Styczniowy dyżur komendantki odbędzie się w środę 9 stycznia od 17:30 do 18:30 w
Domu Harcerza. Z uwagi na liczne hufcowe spotkania kolejny dopiero w lutym.

9. I dla tych co dobrnęli do końca biuletynu – Zapraszamy na odprawę kadry hufca
6 lutego (środa) do Domu Harcerza.
Odprawę zaczynamy o 19:00, ale niech będzie dobry zwyczajem ze zbieramy się i
zajmujemy miejsca od 18:45

Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!
W imieniu Komendy Hufca MOSINA:
Magda Jakubowska

