ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
PIASECZYŃSKI HUFIEC HARCERZY „WATRA”
05-540 Zalesie Górne, ul Jelenich Rogów 5
tel. (+48 22) 756 52 20, fax. (+48 22) 756 50 33
kom. (+48) 601 052 258, e-mail: sekretariat@hufiecwatra.pl

Rada Hufca z dnia 6 10 2013
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Kapituły
a) tryb pracy – spotkania kiedy potrzeba; sekretarze:
- h.o. – Janek Kamiński, tel. 602 199 161, jasiekkaminski@gmail.com,
- HR – Łukasz Kamiński, tel. 691 015 455, l.kaminski@piaseczno.com.pl
b) zapotrzebowanie:
- h.o. → 7 osób Zalesie Górne, 6 osób Zalesie Dolne
- HR → 1 osoba zamknięcie (Dominik)
Raporty z pracy drużyn (zeszły rok, wrzesień, plany, liczebność)
a) 2 MDH
- zlot św. Jerzego,
- 30 osób realnie na zbiórkach,
- na turniejach 10-20 osób.
b) 3 MDH
- biwaki,
- ZZ na rajdzie Meksyk,
- PP 60% realizacji,
- z odłączonych zastępów formuje się drużyna wędrowników (pod opieką drużynowego) –
mają już swoje zbiórki; w związku z tym w drużynie harc. pozostały 2 zastępy + 1
planowany z zuchów + planowany nabór;
- planowany biwak 11 XI.
c) 3 MGZ
- jest przyboczny (M. Rybarczyk),
- zaczęli płacić składki,
- 12 osób przychodzi na zbiórki,
- na kolonii było 7.
Kategoryzacja
a) zuchowa: http://zuchy.zhr.pl/super/
b) harcerska – karty kategoryzacyjne
Instruktorzy, kursy
a) Jakobstaf → K. Woroniecki, W. Maracewicz
b) kurs przewodnikowski (weekend + ferie świąteczne + weekend) → Grz. Ebert, P. Elertowicz, J.
Bubacz
c) kto na Agricolę (I połowa sierpnia, po zlocie PW) → J. Dąbrowski, I. Tkaczyk, (K. Rogowski?),
K. Maracewicz, M Adamczyk, (J. Woźniak?)
d) stopnie instruktorskie
- zamknięcie pwd. → Wietecha (X)
- otwarcie phm. → Sroka (koniec X), Wiktor (początek 2014)
- otwarcie pwd.: → Grz. Ebert, J. Bubacz, P. Elertowicz
Kurs Zastępowych
a) czy potrzebny? → JEST POTRZEBNY
b) kto? → JANEK K + WIKTOR
c) kiedy? → 15—17 XI
d) gdzie? → BUNKRY KOŁO POGORZELI
Propozycje
a) biwak drużynowych → sylwester w górach, wspólnie z dziewczynami.
b) mistrzostwa stopni (w tle: mistrzostwa chorągwi)
- kiedy? ustalimy jak będą znane terminy chorągwi;
- kto? W. Maracewicz (m. wywiadowców, pod war. że w przyszłym roku), Sroka (m.
młodzików), Konus? ćwików
Służba kwatermistrzowska
a) magazynierzy drużyn + kontakt do nich
- 2 MDH: Maciek Adamczyk
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- 3 MDH: ??? (będą wiedzieć we wtorek)
b) terminy zbiórek: X, (XI), (I/II), III, (IV), V, VI, (VI+)
Organizacyjne
a) termin następnej rady (częstotliwość spotkań) – 1 XII, 11:10, Zalesie Dolne (raz na 2 miesiące)
b) „przydział” instruktorów (kto kogo i o czym informuje) + kto w RH?
c) książeczki służbowe – zapotrzebowanie → 30 k.s., 20 krzyży dla Sroki, 20 dla Wiktora
d) nowy sekretarz → Sroka gada ze Stanleyem, Janek Kamiński na rozmowie Tadzia i Stanleya
e) zgody na bycie harcerzem → przynosimy na następną radę

Zadania do następnej rady:
ñ Janek Kamiński → spotkanie kapit. h.o. w ZG i ZD, sprawa kat. leśnej 3 MDH, kurs zastępowych,
sylwester
ñ Łukasz Kamiński → spotkanie kapit. HR (Dominik – zamknięcie)
ñ Rafał Wieteska → kategoryzacja gromady
ñ Wiktor Maracewicz → pomoc przy kursie zastępowych, mistrzostwa wywiadowców (jeśli w przyszłym
roku)
ñ Krzysiek Woroniecki → mistrzostwa młodzików, organizacja następnej rady (miejsce)
ñ Maciek Kamiński → mistrzostwa ćwików ?
ñ WSZYSCY → zgody, składki + ubezpieczenie
9. W programowej Radzie Hufca brali udział następujący Druhowie:
ñ 2 MDW – phm. Jan Kamiński
ñ 2 MDH – drużynowy pwd. Wiktor Maracewicz
ñ 3 MDH – drużynowy pwd. Krzysztof Woroniecki
ñ PDH w Górze Kalwarii – nikt
ñ 2 MGZ – nikt
ñ 3 MGZ – p.o. drużynowego h.o. Rafał Wieteska
ñ patrol żeglarski – nikt
ñ hufcowy: phm. Jan Kamiński
ñ II vice-hufcowy: HO Tadeusz Jan Krężelewski
Protokół sporządził:
HO Tadeusz Jan Krężelewski
II WICEHUFCOWY PHH-y „WATRA
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