Do członków i sympatyków
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej
Zarząd TZK informuje, że Towarzystwo Ziemi Kozielskiej uzyskało status
organizacji pożytku publicznego decyzją Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego
Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu z dnia 06. 10. 2004 r.
Numer KRS 0000024368
Dotychczas kilkadziesiąt osób każdego roku przekazywało 1% swojego podatku
na realizację celów statutowych naszego towarzystwa. Z tych odpisów podatkowych za
kolejne lata uzyskiwaliśmy: za 2005 r.– 3396,05 zł., 2006 r. – 3973,50 zł., 2007 r. –
3495,90 zł., 2008 r. – 5940,90 zł. 2009 r. – 2753,10 zł.
Dzięki darczyńcom Towarzystwo Ziemi Kozielskiej mogło dofinansować
publikacje o tematyce związanej z historią i współczesnością Ziemi Kozielskiej: trzy
tomy „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich” /X, XI-XII i XIII/ i książkę „KędzierzynKoźle. Kultura miasta – kultura w mieście”, zawierającą materiały z XIV KędzierzyńskoKozielskiego Seminarium Naukowego. TZK sfinansowało wydanie materiałów z XV
Seminarium opublikowanych pod redakcją Edwarda Nycza pt. „Kędzierzyn-Koźle.
Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku”. W latach 2005–2010 do rąk
czytelników trafiło 5 nowych publikacji pogłębiających i popularyzujących wiedzę o
Ziemi Kozielskiej.
Środki pozyskiwane od darczyńców wykorzystujemy również w miarę
możliwości na zakup zbiorów Muzeum TZK i ich konserwację.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy doceniają potrzebę ochrony
pamiątek przeszłości oraz pielęgnowania tradycji i kultury naszego regionu, by w
nowym roku przeznaczyli 1% swojego podatku na cele realizowane przez
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
Każdy, kto chciałby wspomóc działalność TZK, może to zrobić w okresie rozliczeń
z urzędem skarbowym, czyli do 30 kwietnia każdego roku.
W formularzu podatkowym /np. PIT-37, część H/ wystarczy wpisać:
w poz. 124. numer KRS 0000024368
w poz. 125. sumę ofiarowywanej wpłaty.
Urząd Skarbowy już sam przekaże przeznaczone przez podatników kwoty na
konto wybranych przez nich organizacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam powierzają 1% swojego podatku,
jest to cenny wkład w pracę nad ratowaniem zabytków kultury Ziemi Kozielskiej i
pomnażaniem wiedzy o niej.
Życzymy naszym darczyńcom wszelkiej pomyślności w realizacji planów
osobistych i zawodowych.
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