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Zmieniamy się dla Was. Takie hasło spotykamy często wzdłuż modernizowanych dróg, ale tym
razem dotyczy ono zmian w naszej Gazecie. Dziękując Państwu za już ponad 8 wspólnych lat
informujemy, że w najbliższych tygodniach wprowadzimy wiele zmian, które są odpowiedzią na
potrzeby naszych Czytelników.

Mamy nadzieję, że przyjmiecie je Państwo z zadowoleniem, bowiem ich głównym celem jest
podniesienie jakości publikowanych przez nas materiałów.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i zapraszamy do codziennej lektury Dziennika Warto
Widzieć. Cieszymy się, że społeczność Czytelników naszej Gazety rozrasta się błyskawicznie i
obecnie co tydzień czyta nas regularnie kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego też, szanując
Państwa przyzwyczajenia, staraliśmy się zachować jak najwięcej tych form przekazu, które są
najbardziej popularne. Tytułem przykładu. W dalszym ciągu zachowujemy cykliczność
wydawania poszczególnych serwisów, które tak jak do tej pory pozostają tygodnikiem.

Prezentację zmian zaczynamy od nowości.

Serwis główny wychodził będzie tak jak do tej pory w poniedziałek, ale będzie rozszerzony o
więcej materiałów autorskich, przejmie tematykę prezentowaną dotychczas w serwisie
Pracownik samorządowy i e-Administracja oraz wzbogacony zostanie o serwisy zdjęciowe,
nagrania radiowe i telewizyjne.
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Nowością będzie wydawany w piątki serwis pt. Przegląd tygodnia, który zawierał będzie
najciekawsze teksty prezentowane w innych mutacjach naszej Gazety. Rzec można, że to
Państwo będziecie redagować to wydanie, bowiem zawierało ono będzie najczęściej czytane
materiały pojawiające się w Gazecie pomiędzy piątkiem poprzedniego, a czwartkiem bieżącego
tygodnia.

Serwis Wydziały komunikacji zamieniamy na serwis Transport, dokładając do niego teksty
dotyczące zarządzania drogami i transportu zbiorowego.

Serwis KWRziST zostanie rozszerzony o relacje z procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie, a
także informacje z Kancelarii Prezydenta RP oraz zmieniamy jego nazwę na Komisja wspólna.

Bez zmian, w dalszym ciągu co tydzień, ale z większą liczbą materiałów autorskich, wydawane
będą serwisy: Zdrowie, Pomoc społeczna i Edukacja.

Zniknie natomiast serwis Pracownik samorządowy oraz e-Administracja, ale tematykę w nich
poruszaną znajdziecie Państwo m.in. w poniedziałkowym wydaniu Gazety.

Zredukowana zostanie wewnętrzna liczba działów w poszczególnych serwisach, po to, aby
ułatwić Państwu łatwiejsze (bardziej intuicyjne) poruszanie się po portalu internetowym serwisu.

Zmieni się także nieco szata graficzna obejmując przystosowanie czcionek do współczesnych
trendów bardziej przyjaznych dla Czytelników, a także umożliwiających łatwiejsze korzystanie z
serwisu poprzez urządzenia mobilne.

Plan wydawniczy będzie następujący:
- Poniedziałek – Serwis główny oraz Zdrowie
- Wtorek – Transport
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- Środa – Edukacja
- Czwartek – Pomoc społeczna oraz Komisja wspólna
- Piątek – Przegląd tygodnia

Zmieniamy się dla Was, więc zapraszamy do jak najczęstszego czytania Dziennika Warto
Wiedzieć.

Marek Wójcik, Redaktor Naczelny wraz z Zespołem redagującym Dziennik Warto Wiedzieć
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