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sam. Ilona Zemła

Drużynowa 77 DH "BUKI", stałą dzienniekarka 
"SKAUCIKA".

 Na co dzień uczennica I LO W Radomsku.

III Ogólnopolski Zlot Drużynowych
Kochani drużynowi!

      W sierpniu w Małeczu odbył się III Zlot Drużynowych. pojechało na 
niego tylko pięć drużynowych w tym ja:) Było nam z tego powodu 
bardzo smutno. Ale mogę Was zapewnić, że macie czego żałować:) Na 
Zlocie czekało nas wiele ciekawych atrakcji:) 
       Pierwszego dnia po oficjalnym otwarciu Zlotu był koncert Wolnej 
Grupy Bukowiny. Następnego dnia rozpoczynały się zajęcia, na które 
zapisywaliśmy się wcześniej. Zajęcia podzielone zostały na trzy grupy:
 - PRACA NAD SOBĄ
 - BRATERSTWO
 - SŁUŻBA 
     Było ponad 50 warsztatów min.: Kurs KRS, Pilates, Origami, salsa, 
taniec brzucha, Kurs Esperanto, Koralikowy świat, Być kobietą, Bajka.
Wieczorami w kawiarenkach mogliśmy oglądać filmy, śpiewać na 
karaoke, tańczyć na disco polo dancing. 
       To wszystko było wspaniałą zabawą, odpoczynkiem. Wspólne 
rozmowy, nowe znajomości, wymiana doświadczeń.
Mnóstwo pomysłów i zapału do pracy. Dlaczego pisze akurat o tym? 
To wszystko organizowane jest właśnie dla nas - DRUŻYNOWYCH! 
Więc zachęcam wszystkich znajdźcie trochę czasu,
wypełnijcie zgłoszenie i spakujcie plecak, a napewno nie pożałujecie.

 Pomysł był taki, 
aby zlot był

 podziękowaniem
  dla 

drużynowych 
za ich ciężką 

pracę...

Komendantka Zlotu 
hm. Emilia Kulczyk



sam. Karolina Kołodziejska
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Sztab Zlotu:
Komendant: phm Agnieszka Ciepielewska

Z-ca komendanta ds. programowych : pwd. Agnieszka Misiak

Z-ca komendanta ds. organizacyjnych : pwd. Jacek Pawelec 

Szef Sztabu promocji: pwd. Dominika Szwed

Szef  Programu Zuchowego: pwd. Olga Kowalczyk

Szef  Programu  Harcerskiego: pwd. Ksenia Kornacka

Szef Programu Wędrowniczego j: pwd. Rafał Garbaciak 

Kwatermistrz: pwd.  Jacek Kozieł

Oboźny : phm Arkadiusz Chybalski

Szef biura  - dh Marta Michalczyk

Drudzy Instuktorzy, drużynowi a przedewszystkiem Kochani Harcerze! 

         Tak, tak już niedłudo Zlot Hufca na który czekamy cały rok:) Przypominam, że 
Zlot Hufca to wspaniała impreza na której możemy razem wspaniale się bawić.  Od 

dziś zostało nam aż kilkanaście dni więc wszyscy bierzemy się do prac oraz pakujemy 
plecaki. Poniżej znajdziecie się wszystkie informacje dotyczące Zlotu.

 Zapraszam i życzę miłej pracy:) 



CELE ZLOTU
1. Przybliżenie uczestnikom zlotu historii harcerstwa na ziemiach polskich.
2. Popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych Przedborskiego
             Parku Krajobrazowego.
3. Propagowanie turystyki pieszej i idei wędrownictwa.
4. Wymiana doświadczeń między środowiskami.
5. Wyłonienie najlepszych drużyn.
6. Szerzenie idei zdrowego współzawodnictwa.
7. Promowanie środowiska harcerskiego.
8. Sprawdzenie umiejętności współpracy w grupie drużyn harcerskich 

 

    MIEJSCE I TERMIN ZLOTU

 Zlot odbędzie się w terminie 

18-20.09.2009 r.

Miejsce:

Pion zuchowy:
Stanica Harcerska w Białym Brzegu

Pion harcerski 
Przedborski Park Krajobrazowy, Kraszewice , Stanica 
Harcerska w Białym Brzegu

Pion wędrowniczy 
Stanica Harcerska w Białym Brzegu.



WARUNKI UCZESTNICTWA



Pion harcerski  

Zadania przedzlotowe: 
  

NAGRODY

PION ZUCHOWY:

ZADANIA PRZEDZLOTOWE

-Przygotujcie  historię swojej gromady (forma dowolna);
-Zapoznajcie  się z biografią Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej oraz 
jej wkładem   w powstanie gromad zuchowych;



ZASADY PUNKTACJI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



MKS Junak, MOSIR i ESBANK Bank Spółdzielczy 
zapraszają do udziału 

w
ESBANK Streetballmanii

- turnieju koszykówki 3-osobowej!

KIEDY: 13 września 2009 r, niedziela, godz. 15.00
GDZIE: boisko ORLIK w Radomsku (ul. Rolna 65)

KATEGORIE:
• do lat 13 (rocznik 1996 i młodsi) - mecze rozgrywane od godz. 15.00
• do lat 16 (rocznik 1993 i młodsi) - mecze rozgrywane od godz. 16.30

• OPEN (od 17 lat) - mecze rozgrywane od godz. 18.00

ZGŁOSZENIA
• na pół godziny przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej

• mailowo na adres streetballmania@o2.pl wraz z nazwą drużyny, 
nazwiskami 3 zawodników i datą urodzenia

W trakcie turnieju odbędzie się także turniej rzutów za 3 punkty oraz inne 
zabawy z nagrodami. 

ZBIERZ EKIPĘ
TRENUJ TRÓJKI
WYGRAJ NAGRODY!

Więcej dowiecie się na stronie HUFCA : 
www.radomsko.zhp.pl

Interesujesz sie historią, chcesz poznać historię 
swojego miasta ZAPRASZAMY CIĘ na Kurs przewodnika 

"Historycznej Ścieżki Dydaktycznej".

Już niebawem po raz pierwszy będziecie mieli okazję 
uczestniczyć w Kursie przewodnika „Historycznej Ścieżki 
Dydaktycznej” miasta Radomsko. Zajęcia poprowadzą dla nas 
instruktorzy ZHP Hufca Radomsko oraz  znawcy historii i sztuki. 
 Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie osób 
do oprowadzania grup po punktach ścieżki. Kurs będzie składał 
się z trzech  części. Pierwsza odbędzie się w dniach: 11-13. 09. 
2009, druga w dniach 26-27.09. 2009, natomiast trzecia 3-
4.10.2009.  Wszystkie części odbędą się w Radomsku. Zgłoszenia 
prosimy składać osobiście w Komendzie Hufca Radomsko lub 
przesyłać na adres ZHP Komenda Hufca Radomsko ul. Bugaj 3, 
97- 500 Radomsko lub na radomsko@zhp.pl . Szczegółowych 
informacji dotyczących kursu udziela hm. Radosław Bartnik.

ZGŁOŚ SIĘ!
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