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Drodzy Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny
Szanowni Państwo

Mam  ogromną  przyjemność  poinformować  Państwa,  iż  w  ramach 
działania  „Odnowa  i  Rozwój  Wsi”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 udało nam się pozyskać środki finansowe na zakup 
i uruchomienie Telewizji Internetowej oraz studia internetowego telewizyjnego wraz 
z wirtualną galerią. 
Przyjemność  jest  tym  większa,  iż  jest  to  pierwsza  Telewizja  w  Województwie 
Podlaskim oraz zaledwie siódma w Polsce. 

Celem  działalności  TV  internetowej  będzie  przekazywanie  informacji 
z zakresu aktualnych wydarzeń z życia mieszkańców gminy, kultury, sportu, spraw 
społecznych,  gospodarczych oraz z realizowanych inwestycji.  Informacje  na temat 
spotkań  oraz  uroczystości  przybliżą  społeczności  lokalnej  śledzenie  bieżących 
wydarzeń.  Możliwe  stanie  się  także  monitorowanie  obrad  sesji  Rady  Gminy  czy 
transmisji  Mszy  Świętej.  Telewizja  stanie  się  źródłem  informacji  także  dla  tych 
członków naszej społeczności,  którzy przebywają z dala od miejsca zamieszkania, 
ale nadal interesują się sprawami gminy.

Dzięki  telewizji  pragniemy  pobudzić  aktywność  mieszkańców, 
aktywizując  ich  do  wspólnego  działania  w  zakresie  społecznym,  zawodowym 
i  ekonomicznym.  Przedsiębiorcy  będą mieli  okazję  do promocji  własnych osiągnięć 
oraz wszelkich inicjatyw gospodarczych w celu rozwoju przedsiębiorczości. 



Byłoby  mi  niezmiernie  miło,  gdybyście  Państwo  zechcieli  uczestniczyć 
w tworzeniu programów. Jest to okazja,  aby mieszkańcy mogli podzielić się swoją 
wiedzą o historii ziemi juchnowieckiej, wskazać ciekawe i interesujące miejsca pod 
względem  walorów  historycznych,  kulturalnych  jak  i  przyrodniczych. 
Z  przyjemnością  w  witrynie  galerii  zamieszczone  zostaną  fotografie,  które 
w wyjątkowy sposób  ukażą piękno  naszych terenów,  historię  poszczególnych  wsi 
i  ich  mieszkańców.  Będzie  to  okazją  do  zwiększenia  atrakcyjności  turystycznej 
i inwestycyjnej naszej gminy oraz w prosty sposób przyczyni się do promocji naszej 
gminy.

Mam  nadzieję,  ze  telewizja  internetowa  znajdzie  odbiorców  nie  tylko 
wśród  młodych  mieszkańców,  ale  też  wśród  całej  społeczności.  Wiem,  że  często 
utrudnieniem będzie dostęp do internetu, mimo wszystko mam nadzieję, że uda nam 
się  wspólnie  uzyskać  cel  i  stworzyć  społeczeństwo  informacyjne  właśnie  dzięki 
telewizji  internetowej,  która  z  dnia  na  dzień  będzie  się  stawać  narzędziem 
aktywizacji  i  promocji  gminy i całej społeczności lokalnej - czego Państwu i sobie 
życzę.
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