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: hufiecwatra@krevox.pl

Rada Hufca z dnia 18 maja 2008
1. Sprawozdanie z działalności druŜyn:
a. 3 MDHy w Piasecznie: Niedawno odbył się biwak druŜyny — DruŜyna przeŜywa
niestety kryzys kadrowy: druŜynowy i przyboczny są zabiegani, zastępowi zaś mają
swoiste kłopoty — 17 osób przychodzi regularnie na zbiórki i tyle pewnie pojedzie na
obóz — Są problemy z zapewnieniem sobie harcówki na własność lub wieczne
uŜytkowanie — DruŜynę dziewcząt w Piasecznie przejęła druhna Hanna Zając i
będzie sobie radzić — Zuchami zajmuje się Agnieszka.
b. 2 MDHy w Zalesiu Górnym: DruŜyna wzięła udział w święcie szczepu: bieg harcerski
był spoko, w biegu wędrowniczym udział wziął tylko jeden z zastępowych — Zbiórki
zastępów odbywają się regularnie — Jest 1 nowy zastępowy — Zostanie
przeprowadzony nieformalny nabór do druŜyny — Jest propozycja utworzenia
zastępu liturgicznego z ministrantów (problemem jest młody wiek chłopców) — Zastęp
Zastępowych śmiga na Zlot Śwjerzego — Na Puszczańskie Harce jadą prawie
wszystkie zastępy (prawie robi róŜnicę) — Janek myśli o biwaku w czerwcu..
c. 13 MDHy w Dobieszu: Metlet ma dwóch zastępowych i montuje KPH — ogólny wzrost
poziomu umundurowania harcerzy — był udany biwak z Czachówkiem — będzie
zebranie w sprawie obozu
d. 6 MDHy w Czachówku: biwak z Dobieszem odbył się sprawnie, aczkolwiek
chłopakom spodobały się pompki i bieganie z plecakami.
e. PDHy w Głoskowie nie przysłała swojego plenipotenta na Radę.
f. PraŜmów Ŝyje!
2. Akcja letnia (HAL) 2008:
a. Zebrania odbyły się w PraŜmowie, Piasecznie, ZG i Czachówku. Planowane na
poniedziałek zebranie w Dobieszu.
b. 2 VI upływa termin oddawania kart obozowych, przedpłat uczestników (po 200 zł)
podań o dofinansowanie oraz Planów Pracy.
c. Składki za 2008 od osób pracujących w marcu w Auchan są zapłacone. Od
pozostałych osób ściągnąć składki i wpłacić na konto obwodu (po wpłaceniu wysłać
mejlem informację do Kamyka):
ZHR, Okręg Mazowiecki, Obwód Piaseczno
05-540 Zalesie Górne, ul. Sarenki 20
71-8002-0004-2300-0645-2023-0001
Tytułem: [nazwa druŜyny], składki za rok 2008
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d. Podobozy będą nastepujące:
2 MDHy
3 MDHy + 6 MDHy + PDHy Głosków
7MDHy + 3 MDHy
2 MDWów – baza wypadowa
dziewczyny jakoś się rozstawią
Zlot Św. Jerzego 2008:
a. Jedzie ZZ z 2 MDHy.
b. Kamyk potrzebuje obstawę do gry: zgłaszają się wędrownicy oraz wścibski Metlet.
Puszczańskie Harce:
a. jadą zastępy z 2 MDHy oraz moŜe 13 MDHy.
Stopnie Harcerskie:
a. Uroczyście informujemy, Ŝe druh Dominik Mazur HO to od dzisiaj druh pwd Dominik
Mazur HO i gratulujemy ukończenia próby.
b. Druhowie Paweł Małecki, Łukasz Borowski, Robert Zarzecki mają otworzyć jak
najszybciej próbę przewodnikowską (...)
Sprawy organizacyjne:
a. Termin następnej Rady Hufca: 8 VI , godz. 19:00
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b. Zadania na Jarmark Hubertowski: przytachać kuchnię (zupę zrobią dziewczyny) —
obstawić bieg przełajowy — rozłoŜyć scenę na koncert — wynieść gnijące ksiąŜki z
piwnicy SPZG.
c. Propozycja: 27 maja w SP w Zalesiu Dolnym nauczyciele strajkują i „lekcje”
poprowadzą harcerze ;) szczegółów udziela kadra 3 MDHy,
telefon do szkoły: 22 756 73 14
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