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1. HARCERSKA AKCJA LETNIA
 Obóz w Pogorzelicy planowany jest w terminie 01-10 lipca 2016 roku. Koszt obozu dla uczestnika to około 600 
złotych w zależności od otrzymania dofinansowania.  W tym roku na bazie w Pogorzelicy w tym terminie będzie 
tylko nasz hufiec.
Proszę o rozpoczęcie akcji informacyjnej. Karty będą już dostępne w kwietniu.
Termin zgłaszania się do kadry minął 15 grudnia. Kadra harcerska jest już pełna. Na ewentualne zgłoszenia na kadrę 
zuchową i starszoharcerską czekamy do 24 stycznia.

2. OBÓZ DLA WĘDROWNIKÓW I KADRY
W tym roku obóz wędrowniczy nie odbędzie się w Pogorzelicy. Pozyskaliśmy środki z powiatu na wyjazd w góry. 
Mamy 20 miejsc. Termin sierpniowy. Koszt 100-150 złotych. Może uda się pozyskać dodatkowe środki z Kuratorium 
Oświaty. Proszę o poinformowanie wędrowników. Wyjazd skierowany jest również do kadry, więc uwzględnijcie to 
w swoich wakacyjnych planach,. Szczegóły, a zwłaszcza termin  już wkrótce.  

3. 100 lecie HUFCA
Po dużym zawirowaniu zmianie uległ termin lecia. Uroczyste obchody 100- lecia hufca odbędą się  3-5 czerwca  
2016 roku.  Pracę nad planem jeszcze trwają. Jeżeli ma ktoś jeszcze pomysły na zajęcia, które mogłyby się odbyć w 
ramach tego biwaku dla zuchów czy też harcerzy proszony jest o informację na maila sroda@zhp.wlkp.pl bądź fb. 
W ramach zadań na 100 lecie wszystkie drużyny harcerskie, które jeszcze nie posiadają, mają za zadanie 
przygotowanie PROPORCÓW.
Nie znalazłam regulaminu na proporce, tylko takie informacje: 
1) Wymiary proporców - drużyny maja proporce trójkątne lub prostokątne o wymiarach :
-proporce duże     100 x 60 cm
-proporce zwykłe 50 x 30 cm
- proporce małe   25 x 15 cm 
w przypadku proporca prostokątnego wymiar nie może przekraczać 75 x 75 cm , ponieważ tak naprawdę od wymiaru 75 cm
wzwyż zalicza się jako sztandar a to już wiąże się z uzyskaniem zgody KH na projekcie waszego proporca.
2)Płaty proporca :
- prawy płat : napis Związek  Harcerstwa Polskiego , krzyż harcerski i nazwa hufca- przeważnie stosuje się tu zasadę iż 
podkład jest biało-czerwony
- lewy płat    :( podkład w kolorach barw drużyny )godło drużyny , jej numer pełna nazwa i bohater-(imię)
Drzewiec , zakończony jest niekiedy głowica w kształcie lilijki lub innym ale  przypisanym tylko waszemu środowisku - 
oczywiście nie naruszającym zasad dobrego smaku i honoru. długość drzewca - 150- 180 cm
Drużyny, które posiadają już proporce oczywiście nie muszą ich zmieniać.
Gromady zuchowe mają za zadanie przygotować swoje TOTEMY. 

4. 1% dla ZHP
 Przypominam, że styczeń- kwiecień to okres rozliczania podatkowego. Proszę więc wszystkich drużynowych o 
przekazanie informacji rodzicom o możliwości przekazania 1 % na ZHP  oraz na konkretną jednostkę. Na stronie 
chorągwi link do strony  programem umożliwiającym interaktywne rozliczenie podatkowe.
Jeżeli gromada czy drużyna ma środki z 1% z zeszłego roku to istnieje możliwość wydrukowanie materiałów 
promocyjnych.  Czekam na informację.
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5. KOMENDA HUFCA
 Uchwałą Komendy Hufca  numer 3/2015 przyjęty został podział obowiązków Komendanta i Komendy.
W związku z rezygnacją druhny Marzanny z funkcji członka komendy hufca, spowodowanej chęcią kontynuowania 
pracy w Chorągwianej Komisji Rewizyjnej powołano nowego członka komendy , którym został druh Jacek Jędrzak.

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1) zgłaszanie biwaków

Biwak należy zgłosić najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem. Można to zrobić e-mailem 
przesyłając na adres:  ada.jadrzak@wp.eu 

 poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia biwaku wraz z deklaracją o ochronie życia i zdrowia ( po 
zakończeniu biwaku dokumenty oryginalne należy dostarczyć do hufca)

 plan biwaku 
 listę uczestników biwaku (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

Z ramienia Komendy Hufca zatwierdzaniem biwaków środowisk zajmuje się pwd. Ada Jądrzak.

2) wszystkimi sprawami związanymi z ewidencją harcerską oraz z kształceniem  zajmuje się hm. Marzanna 
Rzepka
W przypadku chęci udziału w warsztatach i kursach bądź organizacji szkolenia dla zastępowych czy przybocznych we
własnym środowisku konieczna jest zgoda i konsultacja dh. Marzanny orlowska.marzanna@gmail.c  om

7.DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Proszę o informację na maila sroda@zhp.wlkp.pl czy przewidujecie specjalne zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej,
ponieważ chciałabym żeby uczestniczyli w nich przedstawiciele Komendy Hufca.  
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbędzie się spotkanie kadry hufca połączone z odprawą drużynowych. Termin w 
kolejnym komunikacie.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj! 

Komendantka Hufca
hm. Monika Pawlicka - Mądry 
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