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Co w tym numerze?

W tym numerze:
- Spotkanie o Szarych Szeregach
- Msza święta na zakończenie roku harcerskiego
- Spotkanie z komendantami i kwatermistrzami AL. 2016
- Apel Rady Duszpasterskiej
- Kurs Ratowników Wodnych
- KRK
- Wychowawca poszukiwany
- Faktury
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Msza święta na
zakończenie roku
harcerskiego
Spotkanie z
komendantami i
kwatermistrzami AL.
2016

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie środowiska do udziału we mszy św. na
zakończenie roku harcerskiego dnia 26.06.2016 o godzinie 9.00 na placu gen. Ojca Adama
Studzińskiego przed kościołem św. Idziego. Wszyscy razem podziękujmy za miniony rok i
powierzmy nasze wakacje opiece bożej.
Czuwaj!
Serdecznie zapraszam na spotkanie z komendantami i kwatermistrzami AL 2016, które
odbędzie się we wtorek 7.06.2016 o godz. 19.00 w lokalu Okręgu.
Podczas spotkania będzie możliwość uregulowania zaległości finansowych dot.
ubezpieczenia jednostek. Przypominam, że każda jednostka wchodząca w skład
zgrupowania musi być ubezpieczona. Proszę komendantów i kwatermistrzów o
dopilnowanie tej sprawy w Waszych zgrupowaniach.
W czasie spotkania będzie również możliwość porozumienia się z Kapelanem w sprawie ew.
Mszy Św., czy odwiedzin na obozach i koloniach.
Jeżeli już dzisiaj pojawiają Wam się jakieś pytania dotyczące organizacji, czy przebiegu
akcji- proszę o wiadomość.

Apel Rady
Duszpasterskiej

Kurs Ratowników
Wodnych

Pozdrawiam,
phm. Paulina Łabuzek
Czuwaj!
Rada Duszpasterska przy Okręgu Małopolskim ZHR została reaktywowana.
Aby jej działalność była rzeczywiście pomocna w poszczególnych środowiskach
potrzebujemy w niej przedstawicieli tych środowisk.
Dlatego prosimy o przemyślenie, kto w waszych środowiskach byłby na tyle zorientowany w
problemach duszpasterskich, by mógł Radę o nich informować i sugerować odpowiednie
działania.
Na początku września ponowię ten apel i poinformuję o spotkaniu Rady ze wspomnianymi
przedstawicielami środowisk. Powinno ono mieć miejsce w drugiej połowie września.
Dziękuję za zaangażowanie i zapewniam o modlitwie
ks. Jacek Siepsiak SJ
kapelan Okręgu i przewodniczący Rady Duszpasterskiej przy nim
Kurs ratowników wodnych WOD5
Start kursu: 16 czerwca godz. 18:00
Egzamin i zakończenie: 23 czerwca 2016
Miejsce: Zegrze k. Warszawy - Legionowski WOPR
ul. Warszawska 39B, 05-130 Zegrze Południowe (ok. 1,25 h od Warszawy Centr.)
Koszt: 900 zł (noclegi, wyżywienie, zwrot za bilet w jedną stronę) - koszty mogą być
dowolnie opłacone (podzielone) z kasy obozu i uczestnika. Zwrot za przejazd na kurs na
podstawie biletu PKP, PB i inne lub równowartość (jeśli samochodem).
Zaliczka: minimum 200 zł musi być wpłacone do 2.06, reszta do 14.06
na konto: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Opis przelewu: składka programowa WOD5 imię i nazwisko kursanta
Wymagania:
1. Do 2.06 czekamy na skan certyfikatu ratownika KPP (mailem w kontynuacji tego wątku,
żebyśmy wszystko mieli uporządkowane)
2. Prosimy o przesłanie (z takim samym tytułem maila) potwierdzenia, że przepływasz 400
m w czasie poniżej 10 minut oraz min. 20 metrów pod wodą (w pełnym zanurzeniu).
Potwierdza koordynator HOPR w okręgu lub hufcowa/y.
To wymaganie jest obligatoryjne, gdyż wiemy, że na 55 osób, które wzięły udział w
poprzednich edycjach 12 nie zdało egzaminu i wszystkie te osoby nie zdały z ww.
powodów, a nie technik ratowniczych.
Na miejscu:
1. Nocleg w pokojach 4-5osobowych. Prysznice i toalety na korytarzu.
2. Zabieracie: całkowite umundurowanie, prześcieradła i śpiwory, kubki do picia, okulary do
pływania itd. ale to jeszcze opiszemy w kolejnych mailach.
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3. Służby: jest to wyjazd harcerski, więc służby kuchenna (śniadania, kolacje), porządkowa,
kwatermistrzostwo. Reprezentujecie ZHR (często odwiedzają Naczelnicy:) wobec
ratowników medycznych i wodnych, którzy są zgraną paczką i cenią ludzi uczynnych,
porządnych i gotowych do wyzwań.

KRK
Wychowawca
poszukiwany

Faktury

Redakcja numeru
Okręg Małopolski ZHR

Przypominamy, że zgodnie z ustawą, zaświadczenie KRK ważne jest przez 12 miesięcy.
Czuwaj!
Jestem Drużynowym 31 KDH "Włócznia" im. JKM Władysława Warneńczyka
Niestety pomimo usilnych prób nie udało mi się znaleźć 2 wychowawcy na pierwsze 5 dni
obozu.
Potrzebny jest wychowawca na dni 26.06-1.07
Obóz odbywa się w miejscowości Polnica( w okolicy Chojnic)
Wielką pomocą będzie przyjechanie chociaż na fragment tego okresu.
Koszt pobytu na obozie oraz dojazdu zostanie oczywiście pokryty.
Pozdrawiam
pwd. Stanisław Rościszewski
e-mail: s.rosciszewski@op.pl
tel. Kom +48-602-310-322

W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury:
Lp
Od kogo
Zakupione rzeczy
1
Pizzeria Mamma Mia
Pizza
Rynna, rura, żarówka, toaleta
2
Leroy Merlin
drewniana, dostawa
3
Rafał Dobrzański
Karmello standard mix
4
Retip Waligóra
Siekiera
5
King Trans
Przewóz do Murzasichle
6
Dom Harcerza
pobyt w ośrodku Fort 39
Bratek – firma
7
lampion
handlowa

Wartość brutto
65,00 zł
520,24 zł
47,98 zł
1780,00 zł
1000,00 zł
215,00 zł
60,00 zł

Ewa Siemianowska
ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr
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