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20 lutego 2018 roku

I. Informacja o korzystaniu ze środowiska

W związku z koniecznością złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacji za rok 2017 o
korzystaniu ze środowiska, proszę o przesłanie do 28 lutego 2018r. informacji o:
 samochodach i innych urządzeniach spalinowych wraz z ilością zużytego paliwa
 ilości zużytego paliwa (węgiel, drewno, gaz) w obiektach harcerskich
 ilości pobranej wody z własnego ujęcia (własna studnia) i ilości odprowadzonych ścieków do
gruntu (doły chłonne)
Informacje proszę podać w tabelkach znajdujących się w załączniku do komunikatu i przesłać na
adres: biuro@zhp.wlkp.pl
hm. Janusz Wolski

II. Składki członkowskie za I kwartał 2018
W myśl uzgodnień dot. naliczenia składek członkowskich przesyłam tabelę na I kwartał 2018 roku.
Przypominam, że:
 składki do Hufca należy wpłacić do 20 marca 2018 roku
 składki do Komendy Chorągwi należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca
2018 roku (bo 25 marca to niedziela) – 26.03. winny być na koncie Komendy Chorągwi
 zwroty części składek (1,50 zł od członka za kwartał) będą dokonywane do Hufców, które nie
zanotowały spadku większego niż 10% w odniesieniu do liczby członków z 1 stycznia 2017
roku, oraz do tych , które terminowo zapłacą składki
Informuję, że w okresie od 21 lutego do 5 marca przebywam na urlopie wypoczynkowym. W dniu 6
marca będę obecny, a w dniach 7-9 marca będę na zbiórce skarbników Chorągwi.
hm. Wieńczysław Celer

III. 74 rocznica zamordowania harcmistrza Floriana Marciniaka

Zapraszam wszystkie środowiska kultywujące tradycje Szarych Szeregów do udziału w dniu 24
lutego 2018 roku o godz. 14.30 w uroczystościach rocznicowych na Forcie VII dla upamiętnienia
74. rocznicy zamordowania Pierwszego Naczelnika „Szarych Szeregów” Harcmistrza Floriana
Marciniaka i grupy 23 wielkopolskich instruktorów harcerskich w obozie koncentracyjnym w GrossRosen. Proszę Hufce i jednostki harcerskie Miasta Poznania o wystawienie pocztów sztandarowych.
hm. Tomasz Kujaczyński
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