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Dzisiaj mijają dokładnie 2 lata od uruchomienia portalu społeczno-informacyjnego L24.lt. Od 7 kwietnia
2013 roku informujemy naszych Czytelników o wydarzeniach na Litwie i na świecie w czterech
wersjach językowych: po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku.

Druga rocznica naszej działalności jest dobrą okazją, aby podziękować naszym Czytelnikom za
zainteresowanie portalem. Dziękujemy za wszelkie nadsyłane uwagi, opinie i komentarze, które są dla
nas drogowskazem i wytyczną w naszej codziennej pracy.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, które współtworzą L24 – za nadsyłanie materiałów, za
sugerowane tematy, które inspirują nas do pisania tekstów i reportaży.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że 2 lata – to nie jest dużo, ale w tym czasie wprowadziliśmy wiele
zmian: od zmiany szaty graficznej i liczby rubryk tematycznych po zwiększenie naszej obecności w
sieciach społecznościowych. W dalszym ciągu będziemy starali się szybko reagować na wciąż
zmieniające się potrzeby Czytelników.

Zespół tworzący polską wersję portalu L24 stara się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego
w życiu polskiej społeczności na Litwie. Od pierwszego dnia istnienia portalu poruszamy tematy ważne
dla Polaków na Litwie, dotyczące naszego regionu i kultury naszej Małej Ojczyzny – Wileńszczyzny.

Będziemy starali się w dalszym ciągu umacniać naszych Czytelników w poczuciu dumy z Ziemi
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Wileńskiej, budować poczucie wspólnoty i umacniać jedność.

Staramy się na bieżąco informować nie tylko o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej i
krajowej, ale też w każdym zakątku Wileńszczyzny.

Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z Wami, na to, że nadal będziemy wspólnie podnosili tematy
i przyczyniali się do rozstrzygania problemów ważnych i aktualnych dla danej społeczności czy grupy
osób. Wierzymy, że razem z Wami będziemy obchodzili kolejne rocznice istnienia portalu w coraz
liczniejszym gronie.

Do codziennych spotkań na portalu L24, Drodzy Czytelnicy.
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