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10. Namiestnictwa
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DSCZ - uchwała Komendy Chorągwi 43/III/2016 z dnia 6 maja
2016 r.

Komenda Hufca ma obowiązek prowadzić
rejestr decyzji o dodatkowej składce
zadaniowej swoich jednostek.
Komendant szczepu/drużynowy podejmuje
decyzje o dscz, decyzję w sprawie należy
przekazywać do KH mailem na adres:
hufiec@pragapoludnie.zhp.pl,
KH musi nadać jej nr.
Dodatkowe informacje:
http://stoleczna.zhp.pl/pliki
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LETNIA AKCJA SZKOLENIOWA GK ZHP - Ocypel 2016

17-21 sierpnia br na terenie Ośrodka w Ocyplu
odbędzie się LAS 2016.
Potrzebna służba harcerzy starszych i
wędrowników. Zapraszamy chętnych od 16 do
22 sierpnia do Ocypla. Zapewniamy
zakwaterowanie i wyżywienie.
Przewiduję nagrody dla najlepszych !
Czekam na zgłoszenia do 7 czerwca
(10 -15 os.)
Dh. phm. Monika Bajkowska zaprasza również
drużynowych na swój KOLORYT
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Służba kwatermistrzowska w baraku nad Wisłą

Spis rzeczy do zrobienia:
- uporządkowanie drogi dojazdowej (sprzątnięcie piachu,
zamiecenie) – Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. S. Jankowskiego
AGATONA
- uporządkowanie placu przed i obok budynku (sprzątnięcie i
zamiecenie) – Szczep 112+288 WDHiGZ im. K. Makuszyńskiego
- uporządkowanie slipu i wejścia od strony ulicy – Szczep 296
WSDHiGZ PALMIRY
- malowanie blaszaków – Szczep 32 WDHiGZ KNIEJA
- malowanie balustrad – Szczep 420 WDHiGZ im. Pułku AK
BASZTA
- przycięcie żywopłotu, prace ogrodnicze na trzech
"klombach„ – Szczep 160 WDHiGZ

Powinniśmy uporządkować to do wakacji,
czekam na zgłoszenia szczepów/ drużyn.
(casting na p.o. kwatermistrza)
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Pozostałe tematy:

SKAUCI z FRANCJI
Mailem w niedzielę został przekazany materiał - czy jest
zainteresowanie?

PRASKI ŚWIERSZCZ i inne harcerskie gazety
pragapoludnie.zhp.pl / strefa instruktorska / Praski
Świerszcz są wszystkie nr naszej gazety
Jest też 5 prenumerat cyfrowych gratis CZUWAJ, kto
chciałby z takiej prenumeraty skorzystać ?

Chętnych zapraszam do kontaktu z Dh. hm. Adamem
Czetwertyńskim
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HAL 2016

• Warsztaty dla organizatorów obozów letnich
10 lub 17 maja o 17.00 w siedzibie Chorągwi
• Warsztaty HAL dla opiekunów i komendantów obozów
w hufcu 19 maja (czwartek) o 18.30
Zapraszamy!
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Budżet partycypacyjny - nasze projekty

2020 - Praskie Centrum Aktywnej Młodzieży
2071 - PRASKI ŚWIERSZCZ - Gazeta Młodych
są to projektu ogólnodzielnicowe
Dopuszczone do głosowania
- czerwiec 16 r. od 14 do 24 czerwca 2016 roku
(ulotka informacyjna dla wszystkich)
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Informacje od Komisji Rewizyjnej

• Odwiedzimy do końca roku harcerskiego drużyny SH

• Kontaktujemy się na kr@pragapoludnie.zhp.pl w celu
potwierdzenia terminów i miejsca zbiórek
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Hufcowy wyjazd na ZLOT CHORĄGWI
• Chciałeś jechać na zlot chorągwi, ale
odstraszył Cię koszt? A może 4 dni to dla Ciebie
za długo? Zlot chorągwi w wersji hufcowej jest
dla Ciebie idealny!
• Zabierz zuchy, harcerzy, harcerzy starszych,
ale przyjdź sam i ruszaj z nami na jednodniową
przygodę!
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Hufcowy wyjazd na ZLOT CHORĄGWI

GDZIE: Warszawa + teren zlotu
chorągwi (Polewicz)
KIEDY: 26 maja (Boże Ciało), w
godz. 9.00 - 22.00
KOSZT: 25 zł, płatne na konto
hufca (w cenie: transport,
materiały programowe, grochówka
na miejscu zlotu)
TRANSPORT: na miejsce zlotu
zapewniony transport autokarem

ZGŁOSZENIA:

RAMOWY PROGRAM:
• 9.00 - 11.30 - gry na terenie Warszawy (do wyboru
trasa zuchowa, harcerska i starszoharcerska)
• 11.45 - przejazd autokarem na miejsce zlotu
• od 14.00 - jarmark zlotowy (stoiska hufców,
dodatkowe atrakcje)
• ok. 22.00 - powrót do Warszawy

Zapraszamy,
pwd. Agata Plewa
( komendantka wyjazdu)
I Zespół Programowy

przedłużone do

16 maja!
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Hufcowy wyjazd na ZLOT CHORĄGWI

PRZEDŁUŻONE
do 16 MAJA
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Święto dzielnicy Praga-Południe

100-lecie przyłaczenia do Warszawy Grochowa,
Saskiej Kępy, Gocławia odbywa się

18 – 19 czerwca br
W Parku Skaryszewskim
Koordynatorem hufca jest

dh. pwd Piotr MICHALAK
piotr.michalak@pragapoiludnie.zhp.pl
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Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku


Trwa przegląd działalności artystycznej. W formach
plastycznych uczestniczyło ponad 550 osób. We wtorek
spodziewamy się ponad 250 osób z 21 placówek
i drużyn/zespoły muzyczne, teatry, zespoły wokalne oraz
taneczne.



255 i 293 drużyna zdobyła środki w konkursie
chorągwianym łącznie 9000 zł.



W konkursie TVP zdobyliśmy 18 000 zł na rozbudowę
bazy w Ocyplu.



1 czerwca organizujemy doroczną imprezę SPORT i
ZABAWA dla 160 osób- delegacje drużyn.



13 czerwca impreza finałowa przeglądu w Sali pod
Kopułą Ministerstwa Rozwoju tradycyjnie ze Stołeczną
Estradą.
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Podziękowania od Komendantki
Podziękowanie dla:
• Teatru PARADOX:
Dziękujemy za 20 lat druhowi hm Markowi Medyńskiemu, druhnie
phm. Joannie Stefaniak, druhnie pwd. Marcie Czajce, kadrze i harcerzom szczepu
288 WDHiGZ i wszystkim, którzy tworzą ten teatr i przyczyniają się do jego
sukcesów.

• 295 WDH PŁOMIEŃ,
która 30 kwietnia odbywała służbę kwatermistrzowską w hufcu – dziękuję

• Zespołowi kształcenia,
który zakończył Kurs Drużynowych.

Gratulacje dla:
• Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku – za wygraną w konkursie
chorągwianym oraz konkursie TVP!
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Podsumowanie

Do zobaczenia
we wtorek 07 czerwca o 18:30
Masz temat na następną
Radę Szczepowych?
Napisz do Anety ☺

@

aneta.chabowska-wachowicz
@pragapoludnie.zhp.pl
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