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HISTORIA  GMINY  CZYŻE  NA  STAREJ  FOTOGRAFII 

 – szykuje się kolejna publikacja 

 

POSZUKUJEMY  SPONSORÓW    !!! 
 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców Gmina Czyże planuje w 2020 roku wydanie 

kolejnej publikacji, tym razem dotyczącej historii miejscowości Kojły, Osówka, Szostakowo autorstwa 

Jerzego Plewy. Ta kolejna już książka, będzie stanowiła próbę opisania dawnego, a obecnie szybko 

zmieniającego się i często odchodzącego w niepamięć wiejskiego życia. Koszt wydania takiej publikacji, 

biorąc pod uwagę że są to wydawnictwa o małym nakładzie, jest bardzo wysoki. Zamiarem gminy jest 

wydanie książek na wysokim poziomie edytorskim,  co dodatkowo wpływa na cenę,  podobnie jak to się 

stało w wypadku wydanych już do tej pory książek:  

- „Kuraszewo. Lata minione”, 

- „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”, 

- „Klejniki. Dzieje wsi i parafii” 

 

Ze strony obecnych i byłych mieszkańców gminy Czyże pojawiła się potrzeba opracowania podobnych 

publikacji opisujących dzieje kolejnych  miejscowości wchodzących w skład naszej Gminy. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do firm i osób prywatnych zainteresowanych wsparciem 

naszej akcji wydawniczej o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia. Nasze wsie zmieniają się z roku 

na rok. Zachowajmy dla potomnych obraz tego co jeszcze niedawno było codziennością, a dziś często 

odchodzi w niepamięć. 
                                                               

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować  umieszczenie  nazwy DARCZYŃCY  w: 

 wydanej publikacji ( jako jednego z głównych sponsorów ) 

 dyplomie z podziękowaniem, 

 w mediach lokalnych oraz  wpisie na naszą stronę internetową (logo), 

 podziękowaniu  wygłoszonym w trakcie uroczystości związanej z promocją wydawnictwa.      

  Jesteśmy też otwarci na inne sposoby promocji. 

Wierzymy że pomoc Państwa,  umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy  

i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń. 
 

 

 

           

Zakup wydanych już książek: „Kuraszewo. Lata minione” i  „Klejniki. Dzieje wsi i parafii” jest możliwy w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, również w formie wysyłkowej. 
 
 

Nasze konto: 11 8071 0006 0022 8228 2000 0010, 
„Bank Spółdzielczy” w Hajnówce,  

ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

 

Osoby do kontaktu: Jerzy Jakimiuk – Dyrektor  
                                 Gminnego Ośrodka Kultury, 

 Katarzyna  Zabrocka  – Główny Księgowy                                 
Tel. 85 68 135 31, e-mail: gok.czyze@wp.pl 


