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1. NOWA FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W HUFCU – HUFCOWE WICI
Komenda Hufca podjęła decyzję, że comiesięcznym spotkaniom Rady Szczepowych
towarzyszyć będą „Hufcowe Wici”. „Wici” oraz wszystkie dokumenty, o których jest
poniżej mowa, pobrać można ze strony internetowej hufca www.pragapoludnie.zhp.pl
z sekcji „Strefa instruktorska”.
hm. Adam Czetwertyński,
członek komendy hufca ds. strategii i rozwoju

2. ROZKAZ KOMENDANTKI HUFCA L. 14/2011
Komendantka hufca wydała rozkaz L. 14/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. Rozkaz do pobrania
ze strony internetowej hufca oraz w załączeniu.

3. TERMINARZ NA STYCZEŃ I LUTY 2012
W nowym terminarzu hufca na styczeń 2012 r. zamieszczono także terminy na luty.
Terminarz do pobrania ze strony internetowej hufca oraz w załączeniu. Proszę zwrócić
uwagę, że na stronie hufca znajduje się również kalendarz elektroniczny Google, który
można zsynchronizować z pocztą elektroniczną.

4. REGULAMIN RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA ZATWIERDZONY
Komenda Hufca przyjęła ogólną koncepcję programu rajdu Olszynka Grochowska (25 lutego
2012), który jest organizowany przez Szczep 211 WDHiGZ. Komendantem rajdu jest
phm. Piotr Piskorski. Uzgodniono, że w trakcie rajdu uczestnicy nie otrzymają gorącego
posiłku. Regulamin w załączeniu.

5. UCHWAŁA KOMENDY HUFCA WS. AKCJI ZAROBKOWYCH
Komenda Hufca podjęła uchwałę w sprawie organizowania przez środowiska akcji
zarobkowych. Ujednolicono zasady przeliczania zarobionych środków, wpłacania tych
środków na konto środowiska oraz rozliczania akcji. Uchwała komendy hufca
w załączeniu.

6. SPIS HARCERSKI DOBIEGA KOŃCA
Dobiega końca spis harcerski na dzień 31 grudnia. Jest nas około 1250 zuchów, harcerek,
harcerzy i kadry. Pierwszy spisał się Szczep 32 WDHiGZ. Drużyny i gromady, których
drużynowi odmówią wzięcia udziału w spisie, zostaną rozwiązane. Zuchom, harcerkom
i harcerzom z tych środowisk zostanie zaproponowane wstąpienie do innych jednostek.
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7. SKŁADKI HARCERSKIE W ROKU 2012
Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej ZHP składki członkowskie w roku 2012 wynoszą 48 zł
od osoby. Środowiska wpłacają składki kwartalnie (80 procent sumy) do 20 marca,
20 czerwca, 20 września i 20 grudnia 2012.

8. DECYZJA KOMENDATKI I SKARBNIKA WS. ODPŁATNOŚCI ZA KURS „RYSY”
Komendantka i skarbnik hufca przyjęły Decyzję nr 1/2011 w sprawie zasad odpłatności
za udział w kursie drużynowych-przewodnikowskim „Rysy 2012”. Treść decyzji
w załączniku.

9. ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO TYTUŁU „INSTRUKTORA ROKU”
Zgodnie z regulaminem środowiska mogą składać na ręce przewodniczącego kapituły
wnioski o przyznanie tytułu Instruktora Roku do 15 stycznia. Przypominamy,
że przewodniczącym kapituły tego tytułu jest hm. Marek Medyński.

10. POCZĄTEK ORGANIZOWANIA HUFCOWEJ RADY PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
Jednym z najbliższych ważnych zadań dla całego hufca jest zorganizowanie Rady Przyjaciół
Harcerstwa. Wiąże się to z koniecznością powiększenia grona naszych przyjaciół
wspomagających wszechstronnie pracę hufca. Z ramienia komendy za koncepcję
organizacji rady odpowiada hm. Adam Czetwertyński.

11. ZADANIA CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA
Opracowany został zestaw zadań, jakie powinni podjąć poszczególni członkowie komendy
hufca w roku 2012, realizując przyjętą na zjeździe Związku strategię ZHP oraz uchwalony
na zjeździe hufca program rozwoju.

12. KOLONIA ZUCHOWA OD 14 DO 30 LIPCA W OCYPLU
Komenda Hufca informuje, że kolonia naszego hufca dla wszystkich gromad odbędzie się
w Ocyplu od 14 do 30 lipca.

13. JEDEN PROCENT DLA ZHP
Komenda Hufca przypomina, że środowiska powinny rozpocząć akcję „Jeden procent
dla ZHP”. Jest to bardzo dobra forma uzyskania środków na działalność statutową gromad,
drużyn i kręgów.

14. NOWA STRONA HUFCA
Mamy nową stronę hufca. Całej kadrze proponujemy wzbogacanie jej. W najbliższym
czasie - publikując teksty w instruktorskim blogu „Na przekór”.
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