SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCOWEJ GAZETKI

Redakcja gazetki w okresie 05.12.2007-04.11.2009 pracowała w składzie: hm. Regina
Wojtaszewska, ophm. Sławomir Bogdanowicz, dh Tomasz Górzyński, pwd. Grzegorz Pilarski, pwd.
Mirosław Wywijas, pwd. Tomasz Januszewicz i od 12.2009 pwd. Artur Jankowiak.
Członkowie Redakcji Gońca są właścicielami domen: www.goniec.org, www.zhpzary.org i
www.lesnydwor.org. Wszystkie trzy domeny po wpisaniu w przeglądarkę internetową są kierowane
na stronę Gońca. Goniec i wszystkie dane na tej stronie umieszczone są na serwerze firmy Pyko S.C.
nieodpłatnie.
Gazetka od 69 nr składana jest przez grafika komputerowego dzięki czemu jest bardziej
estetyczna i czytelna. W wersji kolorowej wydawana jest na stronie internetowej www.goniec.org.
Od Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dnia 05.12.2007 roku zostało wydanych 10 numerów
hufcowej gazetki Goniec numery od 62 do 71. W 2008 roku 7 nr, w roku 2009 roku 3 numery.
Nakłady były różne od 100 do 150 sztuk. W gazetce są umieszczane rozkazy komendanta, tematyki
wszystkich posiedzeń hufca i odpraw funkcyjnych, opisy większości imprez harcerskich
organizowanych w naszym hufcu oraz imprez innych w których uczestniczyli nasi harcerze. W 2008
roku Goniec był współtwórcą specjalnego wydania gazetki zlotowej z okazji 50 lecia Nieprzetartego
Szlaku. Zlot odbył się 13-16.09.2008, podczas zlotu Goniec stworzył specjalne stoisko w którym można było
dostać m.in. Gazetkę zlotową, 66 nr Gońca, długopisy z logiem Gońca i znaczkiem zlotowym NS, wizytówki KH,
specjalne naklejki zlotowe NS w różnych formatach. Stoisko było odwiedzone przez wszystkich gości i uczestników
zlotu.

Największym sukcesem redakcji jest strona internetowa która została stworzona i
prowadzona jest od 11.2004. Jednak najwięcej udało się zrobić w ostatnim okresie od 2007 roku.
Strona internetowa gazetki Goniec została stworzona z myślą o archiwizowaniu nr Gońca. Jednak ze
względu na brak strony internetowej hufca jest oficjalną stroną www. Dlatego została przebudowana.
Zostały stworzone dodatkowe działy takie jak Hufiec Żary, Leśny Dwór, Galeria zdjęć, Archiwum zdjęć,
Forum, Chat, Linkownia. O każdym z tych działów można by dużo pisać, ponieważ osobno trzeba było
go rozbudowywać. Najważniejsze jest to, że każdy może tam znaleźć wszystkie najważniejsze
informacje dotyczące naszej działalności. Strona jest aktualizowana co kilka dni. Strona jest
administrowana przez firmę zewnętrzna SimpleWeb.
W 2008 roku wykonana została pieczątka okolicznościowa, dzięki regulacji datownika można ja
wykorzystywać na wszystkich imprezach harcerskich naszego środowiska. Koszt pieczątki 200 zł.

Stworzona została kronika która nosi nazwę „ARTYKUŁY PRASOWE Dotyczące
działalności KH ZHP ŻARY OD 05.11.2007”, w tej kronice zbierane są wszystkie materiały
prasowe jakie ukazały się w prasie regionalnej.
W miesięczniku instruktorów ZHP „CZUWAJ” nr 8 (246) Sierpień 2008 strona
internetowa www.goniec.org została opisana w konkursie „najlepsze www sieci”, strona
została opisane dzięki hm. Mirosławowi Zengielowi.

Koszty jakie ponosi podstawowy skład redakcji:
•

Domeny 150 zł. rocznie

•

Miejsce na serwerze jest sponsorowane 0 zł.

•

Grafik komputerowy 150 zł. jeden nr gazetki

•

Administracja strony internetowej 200 zł. miesięcznie

•

Druk w kolorze pierwszych stron około 180 zł. jeden nr gazetki

Są to koszty stałe jakie ponosi redakcja żeby wszystko mogło w takiej formie funkcjonować.

Redaktor Naczelny Gońca
pwd. Sławomir Bogdanowicz

