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Co w tym numerze? 

 

W tym numerze: 
- Służba dla drużyn i gromad 

- Pogłębiarka 
- Dyżur Skarbnika ZO 

- Spotkanie w sprawie zmian w instrukcji organizacji ALiZ oraz działania e-referatu 

- Dotacje ZHR 
- Faktury 

Służba dla drużyn i 
gromad 

Czuwaj Harcerze!!! 
Organizuję zbiórkę chemii (pasty do zębów, mydła, szampony itp.), która zostanie 

wysłana na Ukrainę do parafii w, której pracuje mój bardzo dobry przyjaciel, ks. 

Michał Bajcar. Pomagam jego parafianom cały czas, ale są rzeczy których niestety 
nie przeskoczę. Dlatego szukam wśród Was chętnych gromad i drużyn, które 

chciałyby się zaangażować w zbiórkę (jedna jednostka kupowałaby jakiś konkretny 
produkt, np. mydło), ale wszystko zależy od Was, Waszych zuchów, harcerzy i 

wędrowników. Razem możemy zdziałać naprawdę dużo. Pamiętajmy, że ci ludzie są 
naprawdę potrzebujący (dla nas umycie się jest czymś normalnym, a dla niektórych 

tam to luksus). Dlatego czekam na zgłoszenia i liczę na wasze dobre serca :).  
Jednostki, które mogą pomóc proszę o kontakt mailowy: jankokamil@gmail.com W 

tytule proszę napisać "zbiórka chemii". 

Pozdrawiam kl.Kamil Jankowski 

Pogłębiarka Druhny i Druhowie, Instruktorki i Instruktorzy~ Wszyscy, którym duchowa sfera życia nie 
jest obojętna! 

Serdecznie zapraszamy na spotkania, których celem będzie 'pogłębić' nasze życie duchowe, 

opierając się w tym na Słowach Pisma Świętego. Co tydzień zajmować się będziemy innym 
fragmentem~ rozważać, analizować, modlić się Nim pod czujnym okiem naszego 

kapelana~ Jacka Siepsiaka. 
Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 9 maja o godz. 19.30 do 'Starej Drukarni' przy ul. 

Kopernika 26. Jeśli możecie~zabierzcie ze sobą Pismo Święte. A jeśli nie możecie, to 
przybądźcie bez :) 

Do zobaczenia, Czuwaj! 
W imieniu grupy inicjatorów "Pogłębiarki" 

phm. Anna Lasocka~Karkocha HR 

Dyżur Skarbnika ZO Informujemy, że w maju dyżur Skarbnika odbędzie się 17.05 oraz 31.05 w godz. 18-19:00. 

Spotkanie w sprawie 
zmian w instrukcji 

organizacji ALiZ oraz 
działania e-referatu 

Informujemy, że 10 maja 2016 o godzinie 19.30 w lokalu Okręgu odbędzie się otwarte 

spotkanie w sprawie zmian w instrukcji organizacji ALiZ oraz w sprawie działania e-referatu. 

Na spotkanie zapraszamy komendantów i kwatermistrzów tegorocznych Akcji Letnich oraz 

wszystkie osoby zainteresowane. 

Dotacje ZHR Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: 
„Wolontariat szkolny” 

  

Celem konkursu jest wspieranie realizacji organizowanych przez organizacje pozarządowe 
projektów promujących wolontariat w szkołach, przy udziale pracy woluntarystycznej 

uczniów. 
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Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. 

  

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 20 000 zł. 
  

Jako Naczelnictwo możemy złożyć tylko jeden wniosek. Ze względu na niewielkie środki 
finansowe chcielibyśmy wybrać jedną mocną ofertę środowiska, które prężnie współpracuje 

ze szkołami. Zainteresowane osoby proszę o wstępny kontakt w tym tygodniu, a pełny 
wniosek do 17 maja. 

  
W załączniku przesyłam pełny regulamin zadania. 

  

serdecznie pozdrawiam 
 

Wojciech Stanek 
Wydział Finansowy ZHR – dotacje 

 
tel./fax.: (22) 629 12 39 

dotacje@zhr.pl 

Faktury W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury: 

Lp Od kogo Zakupione rzeczy Wartość brutto 

1 Pizzeria Mamma Mia Pizza 65,00 zł 

2 Leroy Merlin 
Rynna, rura, żarówka, toaleta 

drewniana, dostawa 
520,24 zł 

3 Rafał Dobrzański Karmello standard mix 47,98 zł 

4 Retip Waligóra Siekiera 1780,00 zł 

5 King Trans Przewóz do Murzasichle 1000,00 zł 

6 Bar mleczny „U mamy” Zupa, drugie danie, dodatki 93,50 zł 
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