1000
Kategoria: Felietony
Opublikowano: niedziela, 06, luty 2022 14:38
Rafał Rudka
Odsłony: 948

Do czego nawiązuje tytułowa liczba? Części z Czytelników – szczególnie tej grającej w karty – liczba ta
może skojarzyć się z grą karcianą dla dwóch, trzech lub czterech graczy, której zwycięzcą zostaje osoba,
która dzięki sumie punktów zdobytych w poszczególnych rozdaniach jako pierwsza zdobędzie co
najmniej 1000 punktów. Ale nie o tym dzisiaj.
Tytułowy tysiąc to dzisiejszy numer Serwisu Głównego Dziennika Warto Wiedzieć.
Tak, tak… obchodzimy dzisiaj piękny, okrągły jubileusz związany z prowadzonym przez nas portalem
informacyjnym.
Odrobina historii, czyli jak to wszystko się zaczęło
2 stycznia 2006 roku Związek Powiatów Polskich, w ramach strony internetowej www.zpp.pl,
zainicjował wydawanie Biuletynu Informacyjnego skierowanego do środowiska samorządowego, o tytule
„Warto wiedzieć”.
Formuła pierwszych numerów była bardzo prosta, bez selekcji na działy tematyczne, tworzona w bardzo
skromnym zespole redakcyjnym.
7 maja 2007 roku biuletyn przeszedł pierwszą, gruntowny przemianę, otrzymując nową szatę graficzną i
formę elektroniczną (.pdf), a od 14 maja 2007 roku zaczęły pojawiać się pierwsze branżowe dodatki.
Formuła taka przetrwała do końca 2010 roku.
Krok milowy, czyli dostosowanie do współczesności
Po kilku pierwszych latach – wsłuchując się w głosy płynące od Czytelników oraz analizując
oczekiwania stawiane nowoczesnym mediom – Związek Powiatów Polskich (jako wydawca tytułu)
postanowił o wdrożeniu i uruchomieniu internetowej platformy, która pozwoliłaby na funkcjonowanie w
formie gazety.
4 lutego 2011 roku dokonano sądowego wpisu nowego tytułu „Dziennik Warto Wiedzieć” i wówczas też
rozpoczęła działalność internetowa odsłona serwisu informacyjnego – dostępnego pod adresem:
www.wartowiedziec.pl
Najważniejszy jest zgrany zespół, czyli kto tworzy portal
Nie byłoby tego portalu, gdyby nie cały sztab ludzi, którzy przez te wszystkie lata tworzył i tworzy ten
serwis.
Inicjatorem powstania Dziennika Warto Wiedzieć, a zarazem jego pierwszym i długoletnim redaktorem
naczelnym (2006-2014) był Marek Wójcik. Od 2014 roku rolę redaktora naczelnego przejął Rafał Rudka
(wcześniej, w latach 2007-2010 – sekretarz redakcji, a w latach 2010-2014 – zastępca redaktora
naczelnego).
Osoby, które przez lata współpracowały z Dziennikiem Warto Wiedzieć to: Barbara Łączna (redaktor w
latach 2010-2014; sekretarz redakcji w latach 2014-2016), Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska (sekretarz
redakcji w latach 2016-2020) oraz redaktorzy: Małgorzata Krajewska (2012-2014), Bartosz Borek
(2015-2016), Marcin Maksymiuk (2015-2018), Tadeusz Narkun (2007-2019), Jarosław Komża
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(2011-2019), śp. Dawid Kulpa (2012-2019) oraz Monika Małowiecka (2015-2021).
Dzisiaj, od wielu lat solidny trzon naszej redakcji tworzą: Małgorzata Orłowska (sekretarz redakcji) oraz
redaktorzy: Grzegorz Kubalski, Bernadeta Skóbel, Bartłomiej Zydel, Katarzyna Liszka-Michałka,
Patrycja Grebla-Tarasek, Ewelina Kocemba, Katarzyna Sekuła, Alicja Cisowska, Tomasz Smaś, Joanna
Gryboś-Chechelska, Anna Królikowska oraz Artur Duda (administrator).
To właśnie ten zespół każdego dnia relacjonuje Czytelnikom bieżące sprawy związane z
funkcjonowaniem samorządowego świata i opisuje problematykę z jaką na co dzień mierzą się
samorządowcy, radni i inne osoby związane z JST.
Na łamach Dziennika Warto Wiedzieć codziennie można znaleźć: aktualności dotyczące funkcjonowania
samorządów terytorialnych (aktualne raporty, analizy, opinie); informacje o szkoleniach, konferencjach,
seminariach i innych wydarzeniach; informacje prawne i finansowe dotyczące działalności podmiotów
samorządowych; aktualności związane z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne; czy też dobre
praktyki z zakresu działania gmin, powiatów i województw.
Mały jubileusz, czyli świętujemy? :)
Tak, bowiem nikt z nas nie przypuszczał, że coś tak prozaicznego w swoim zalążku na przestrzeni tych
kilkunastu lat przekształci się w pełnowymiarowe medium informacyjne o dużym polu oddziaływania.
Serwis, w którym obecnie rocznie publikowanych jest ponad 4200(!) artykułów prasowych. Portal, który
poza Serwisem głównym, oferuje Czytelnikom siedem serwisów tematycznych (branżowych) oraz
dodatkowy tygodniowy serwis agregujący najchętniej czytane artykuły.
Chyląc czoła
Nie byłoby jednak tego serwisu gdyby nie Wy-nasi Czytelnicy.
Dlatego też korzystając z dzisiejszej okazji serdecznie Wam wszystkim dziękuję.
Dziękuję za to, że jesteście, że nas czytacie, że dzielicie się z nami swoimi przemyśleniami (czy to w
formie komentarzy, czy też wiadomości e-mail kierowanych do naszej redakcji). Czujemy się przez to
potrzebni. Dzięki Wam mamy także poczucie dobrze pełnionej, społecznie potrzebnej misji.
Dziękuję także za to, że nasze działanie nie stało się pewnego rodzaju grą (jak w karty), w której o
wygranej w wymiarze losowym zadecydował przypadek, lecz za to, że o naszym sukcesie
zadecydowaliście właśnie Wy-nasi wierni Czytelnicy.
Ufam, że kolejne tysięczne numery naszych serwisów będą tylko potwierdzeniem tego, że pierwszy krok
był potrzebny i ważny, że to co robimy dzisiaj pełni ważną rolę nie tylko w naszym, ale przede
wszystkim Waszym-naszych Czytelników życiu.
Z wyrazami szacunku
Rafał Rudka
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