Hufcowe Wici 2/2012
Rada Szczepowych, 07.02.2012
WWW.PRAGAPOLUDNIE.ZHP.PL
W Waszych rękach nr 2 „Hufcowych Wici”. Przypominamy, że 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

1. HM. ADAM SIKOŃ „NIEZWYCZAJNYM, JAKICH WIELU”
Przypominamy, że namiestnik NS hm. Adam Sikoń ma szansę zdobyć tytuł jednego z pięciu
niezwyczajnych instruktorów ZHP roku 2011. Wszystko zależy od nas – czy każdy członek
naszego hufca, rodzice, przyjaciele oddadzą na niego głos w plebiscycie GK ZHP.
Głosujemy do 15 lutego na stronie www.facebook.com/dmb2012 . Zróbmy wszystko,
by instruktor naszego hufca otrzymał ten tytuł w czasie uroczystej gali 25 lutego!

2. PROPOZYCJA PROGRAMOWA WAGGGS NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Główna Kwatera przetłumaczyła i opublikowała propozycję programową przygotowaną
przez WAGGGS z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Znajdują się tam dobrze opracowane
propozycje, które można wykorzystać na zbiórkach, aby zwiększyć świadomość naszych
harcerzy na temat „stosowania zrównoważonych metod gospodarowania zasobami
naturalnymi". To jeden z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, które WAGGGS realizuje w 2012.
Za wykonanie zadań można otrzymać plakietkę (sprzedawane są po 10 sztuk w sklepie
WAGGGS).
Broszurę pobrać można ze strony propozycje.zhp.pl z zakładki Dzień Myśli Braterskiej
(http://k2010.zhp.pl/wp/2012_dmb_propozycja_pgm.pdf).

3. ROZKAZ KOMENDANTKI HUFCA L. 1/2012
Komendantka hufca wydała rozkaz L. 1/2012 z dnia 7 stycznia 2012 r. Rozkaz do pobrania
ze strony internetowej hufca oraz w załączeniu.

4. TERMINARZ NA LUTY 2012
Przekazujemy
nowy
terminarz
hufca
na
luty
2012
r.
Terminarz
jest
do pobrania ze strony internetowej hufca oraz w załączeniu. Przypominamy, że na stronie
hufca znajduje się również kalendarz elektroniczny Google, który można zsynchronizować
z pocztą elektroniczną.

Strona 1 z 3

5. WNIOSKI O PRZYZNANIE PLAKIETKI „GODŁO HUFCA"
Komendantów środowisk prosimy o zgłaszanie do 20 lutego 2012 r. pod adresem
karol.gzyl@pragapoludnie.zhp.pl wniosków o przyznanie plakietki "Godło Hufca" w stopniu
drugim i trzecim. Godła wręczone będą na apelu rajdu Olszynka Grochowska.

6. ANKIETA KOMPETENCYJNA KADRY
W związku z planowanym uczestnictwem hufca w konkursach dotacyjnych bardzo prosimy
drużynowych i przybocznych oraz całą kadrę instruktorską (wraz z seniorami) o wypełnienie
elektronicznej ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej hufca. Indywidualne
osiągnięcia, predyspozycje, doświadczenie zawodowe i harcerskie kadry pozwolą w lepszy
sposób dokumentować zgłaszane przez nas projekty. Podniesie to także ich wartość
merytoryczną. Prosimy o wypełnienie ankiety do 20 lutego 2012 r. Ankieta będzie
widoczna w dziale „Strefa instruktorska” od środy 8.02.2012 r.

7. MELDUNEK HAL
Prosimy o wypełnienie w ciągu miesiąca i przyniesienie na kolejną radę szczepowych
(6 marca) Meldunku środowiska w sprawie propozycji udziału szczepu (drużyny
samodzielnej) w Harcerskiej Akcji Letniej 2012 (w załączeniu).

8. DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2012
Komenda Hufca serdecznie zaprasza 21 lutego o godz. 18.30 na spotkanie kadry hufca
i wszystkich seniorów z okazji Dnia Myśli Braterskiej w nowym klubie kultury na Saskiej
Kępie przy ul. Brukselskiej 23 (blisko Wisły). Jesteśmy w mundurach.

9. LIII RAJD OLSZYNKA GROCHOWSKA
Trwają elektroniczne zapisy na Rajd Olszynka Grochowska, który jest organizowany przez
Szczep 211 WDHiGZ. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 lutego. Komendantem rajdu
jest phm. Piotr Piskorski. Apel pod pomnikiem Bohaterów Olszynki rozpoczyna się 25 lutego
o godz. 9.00. Komenda Hufca zaprasza także wszystkich instruktorów, seniorów i przyjaciół
hufca, którzy nie wychodzą na trasy.

10. POTRZEBNI CHĘTNI DO POMOCY W ORGANIZACJI RAJDU
Komenda Rajdu Olszynka Grochowska i szefowie tras proponują wędrownikom
i instruktorom hufca, niebiorącym udziału w rajdzie ze swoimi środowiskami,
uczestniczenie w obsłudze tras. Zgłoszenia przyjmuje komendant rajdu.

11. UROCZYSTOŚCI DZIELNICOWE Z OKAZJI ROCZNICY BITWY POD OLSZYNKĄ
Komendantka hufca zaprasza wszystkich seniorów i instruktorów niebiorących czynnego
udziału w rajdzie do uczestniczenia od godz. 11.00 przy pl. Szembeka w dzielnicowych
uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historycznych
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m.st. Warszawy. Przewidywane zakończenie na pl. Szembeka ok. godz. 12.00, potem
nastąpi wymarsz wojsk „historycznych” na Olszynkę Grochowską, gdzie ok. godz. 13.00
rozpocznie się rekonstrukcja bitwy. Zaproszeni jesteśmy również na wojskową grochówkę.
Uwaga! Po apelu hufca przy pomniku Bohaterów Olszynki, a przed imprezą
dzielnicową, komendantka hufca zaprasza uczestników uroczystości przy pl. Szembeka
na gorącą herbatę do domu parafialnego.

12. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW DLA KADRY SZCZEPÓW
Zgodnie z terminarzem zespołu kształcenia 10 marca zaplanowane były warsztaty
dla instruktorów szczepów. Ponieważ tego dnia odbywa się druga część Zjazdu
Nadzwyczajnego ZHP, warsztaty zostaną przełożone na inny termin.

13. SKŁADKI HARCERSKIE W ROKU 2012
Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej ZHP składki członkowskie w roku 2012 wynoszą 48 zł
od osoby. Środowiska wpłacają do hufca składki kwartalnie (80 procent sumy składki
członkowskiej) do 20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 grudnia 2012 r. Instruktorzy
wpłacają 100 % składki. Ze składki zwolnieni są jedynie członkowie drużyn Nieprzetartego
Szlaku. Zgodnie z uchwałą XXXVII Zjazdu ZHP niedopilnowanie tego obowiązku skutkuje
ustaniem członkostwa ZHP. Prosimy o bezwzględne dopilnowanie terminu 20 marca.
Składki należy wpłacać na konto podstawowe hufca, najlepiej za całą jednostkę (drużynę/
gromadę/ krąg/ klub) zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 r.

14. POCZĄTEK ORGANIZOWANIA HUFCOWEJ RADY PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
Do 5 lutego ani jedno środowisko hufca nie zaproponowało swych wychowanków
i przyjaciół do składu Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Przypominamy, że z ramienia
komendy za koncepcję organizacji rady odpowiada hm. Adam Czetwertyński, który
ma prośbę do wszystkich środowisk o nawiązywanie z nim kontaktu w tej sprawie.

15. JEDEN PROCENT DLA ZHP
Komenda Hufca przypomina, że w środowiskach powinna trwać akcja „Jeden procent
dla ZHP”. Jest to bardzo dobra forma uzyskania środków na działalność statutową gromad,
drużyn i kręgów. Na stronie hufca zostały zamieszczone (prawy górny obszar) odnośniki
do programu do wypełniania PIT-ów z podanym KRS Chorągwi Stołecznej. Jeżeli
nie korzystamy z tego programu, w PIT należy wpisać KRS Chorągwi Stołecznej ZHP
(0000268913), środowisko i koniecznie hufiec. Jeżeli korzystamy z programu, wpisujemy
środowisko i hufiec. Na przykład w PIT-37 wpisujemy w polu 124: Szczep (tu numer
szczepu), Praga Południe lub wpisujemy: Krąg „Romanosy”, Praga Południe albo NS,
drużyna (tu numer drużyny), Praga Południe. Za pośrednictwem komendy hufca
można wydrukować ulotki do rozdania rodzicom zuchów i harcerzy. Na wasze zgłoszenia
czeka skarbnik hufca hm. Ewa Lachiewicz-Walińska skarbnik@pragapoludnie.zhp.pl.
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