Towarzystwo Ziemi Kozielskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego
decyzją Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu z
dnia 06.10.2004 roku.
Zarząd TZK informuje, że w latach 2006 – 2011 wiele osób przekazywało 1%
swojego podatku na realizację statutowych celów naszego towarzystwa.
W kolejnych latach uzyskiwaliśmy z tego źródła następujące środki:
2006 r. – 3 396,05 zł., 2007 r. – 3 973,50 zł., 2008 r. – 3 495,90 zł.,
2009 r. – 5 940,90 zł., 2010 r. – 2 753,10 zł., 2011 r. – 3 422,70 zł.
Kwoty przekazywane nam przez darczyńców przeznaczyliśmy na dofinansowanie
publikacji kolejnych tomów „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich” /t. XI-XII, XIII/,
publikację widokówek Kędzierzyna-Koźla, wydanie materiałów z XIV i XV KędzierzyńskoKozielskiego Seminarium Naukowego na temat „Kędzierzyn-Koźle. Kultura miasta – kultura
w mieście”, „Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku”
oraz uzupełnianie zbiorów muzealnych.
Z tych środków zakupiliśmy obrazy artystów plastyków, między innymi obrazy pani
Janiny Litwińskiej-Walas artystki z Gliwic i innych twórców, uczestników plenerów
malarskich, a także mieszkańców naszego miasta. Dzięki środkom z 1% zakupiliśmy także
bogaty zbiór tradycyjnych narzędzi i urządzeń, którymi posługiwali się rybacy znad Odry w
poprzednich wiekach, wykonał je dla naszego muzeum pan Franciszek Ginter Ryborz z
Przewozu według dawnych technik i wzorów.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy doceniają potrzebę ochrony pamiątek
przeszłości oraz pielęgnowania tradycji i kultury Ziemi Kozielskiej, by w nowym roku
przeznaczyli 1% swojego podatku, na cele realizowane przez TZK. Zgromadzone środki
będziemy wykorzystywać wyłącznie na wzbogacanie zbiorów muzealnych i działalność
wydawniczą. Jej celem jest inspirowanie badań naukowych dotyczących przeszłości i dnia
dzisiejszego Ziemi Kozielskiej oraz popularyzowanie wiedzy o Kędzierzynie-Koźlu i
regionie.
Każdy, kto chciałby wspomóc działalność TZK, może to zrobić w okresie rozliczeń z
urzędem skarbowym, czyli do 30 kwietnia każdego roku.
Po obliczeniu wysokości swojego podatku dochodowego za rok poprzedni, wystarczy
w formularzu podatkowym wpisać:

numer KRS 0000024368 i sumę ofiarowanej kwoty.
Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą sumę, która zostanie wpłacona na
konto Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
Zarząd Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

