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Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

właśnie mija dziesiąty rok funkcjonowania portalu informacyjnego Dziennik Warto Wiedzieć.
Przez ostatnią dekadę wiele się zmieniło. Dzięki Wam – naszym wiernym Czytelnikom,
staliśmy się jednym z ważniejszych portali internetowych poruszających sprawy dotyczące
środowiska samorządowego. Niezwykle nas to cieszy i bardzo Wam za to dziękujemy.

Czas jednak nie znosi próżni. Otaczający nas świat prężnie się rozwija motywując nas
wszystkich do dalszego rozkwitu. W związku z czym także i nasza gazeta wkrótce zmieni
oblicze. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo produkt, który będzie miał zupełnie nową
wizualizację. Ufamy, że będzie ona dla Czytelników bardziej intuicyjna i przyjazna, a zarazem
także bardziej czytelna.

To nie koniec zmian. Otóż zmodyfikowane zostaną nazwy niektórych serwisów tematycznych.
Po to, aby tytuły bardziej odzwierciedlały zawartość. Ponadto, wychodząc naprzeciw Waszym
oczekiwaniom, uruchomimy dwa dodatkowe serwisy branżowe. Jeden poświęcony
architekturze i budownictwu, a drugi rozwojowi i funduszom zewnętrznym. Po zmianach portal
będzie składał się z dziewięciu serwisów. Jednocześnie zniknie dotychczasowy podział na
podkategorie w ramach danego serwisu (zmiana ta nie będzie dotyczyła Serwisu głównego i
serwisu Legislacja). Dzięki temu uproszczona zostanie możliwość poruszanie się po stronie.
Aby usystematyzować omawiane zmiany poniżej wymieniam wszystkie serwisy Dziennika
Warto Wiedzieć wskazując jednocześnie czas wysyłania się poszczególnych newsletterów.

Tak, więc już na dniach Dziennika Warto Wiedzieć, będzie składał się z następujących
serwisów:
-

Serwis główny – dostarczany do Czytelników na poniedziałek,
Polityka zdrowotna (dotychczas nazywany Zdrowie) – dostarczany na poniedziałek,
Komunikacja i transport (dotychczas Transport) – dostarczany na wtorek,
Architektura i budownictwo (zupełnie nowy serwis) – dostarczany na wtorek,
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Edukacja, kultura i sport (dotychczas Edukacja) – dostarczany na środę,
Rozwój i fundusze (zupełnie nowy serwis) – dostarczany na środę,
Polityka społeczna (bez zmian nazwy) – dostarczany na czwartek,
Przegląd tygodnia (bez zmian nazwy) – dostarczany na piątek,
Legislacja (bez zmian nazwy) – dostarczany w piątek (z możliwością późniejszego
dostarczenia, nie później jednak niż w niedzielę – jest to uzależnione do dynamiki prac
legislacyjnych).

Także w Redakcji prowadzimy pewne przegrupowanie sił co pozwolić powinno na pełniejsze
wykorzystanie naszego potencjału.

Wierzę, że wszystkie te zmiany wpłyną pozytywnie zarówno na jakość portalu jak i na jego
dostępność. W konsekwencji powinno to pozwolić naszym Wam-naszym Czytelnikom na
większą satysfakcję z korzystania z efektów naszej codziennej pracy.

Rafał Rudka
redaktor naczelny
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