Częstochowa, 20.02.2020

Szanowni Rodzice!
Mamy przyjemność poinformować Was o najważniejszej zmianie w ponad 25-letniej historii
szkoły. Po prawie 10 latach rozmów, 20 grudnia 2019 roku, zrealizowaliśmy transakcję zakupu od
Gminy Częstochowa budynku, który jest naszą siedzibą. Ta zmiana to przełomowy moment dla naszej
placówki. Zyskaliśmy wolność organizacyjną oraz bezpieczeństwo lokalowe na lata.
W związku z powyższą transakcją rozpoczęliśmy wyczekiwane przez nas prace remontowe.
Przed nami dalsza rewitalizacja terenu dookoła szkoły, przygotowanie wielofunkcyjnego boiska oraz
termomodernizacja budynku. Jednocześnie planujemy trzy nowe pracownie: językową, przyrodniczą
i artystyczną. Wszystkie wymienione działania chcemy zrealizować do końca sierpnia 2020. Szacowana
wartość inwestycji to aż 700 tysięcy złotych. Wierzymy, że nasze starania znajdą uznanie
w Państwa oczach i wychodzą naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Naszym celem jest stworzenie
nowoczesnej bazy edukacyjnej z zachowaniem jej kameralnego charakteru. Jako załącznik
prezentujemy koncepcję architektoniczną budynku kreski Daniela Cieślika i firmy Anta Architekci
(dzisiaj odebrana!) oraz plan boiska firmy Courty. Dzięki zaangażowaniu i szybkim działaniom firm
Kobnext oraz Tel-Bruk prace remontowe rozpoczęły się i przebiegają bez zakłóceń, a nawet
wyprzedzają czasowy harmonogram. Trzymajcie kciuki!
Drodzy Rodzice, dziękujemy uprzejmie za wsparcie szkoły w ramach rozliczenia 1% podatku.
Środki zebrane z poprzednich dwóch akcji wyniosły 15622,05 PLN. Pieniądze te znajdują się na koncie
celowym naszej szkoły w Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym i będą cennym wsparciem opisanych
wyżej inwestycji.

Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania naszych działań i przekazania 1% podatku dochodowego
za 2019 rok na rzecz naszej szkoły. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane naszej placówki.

1

Prosimy i zachęcamy Państwa również do bezpośredniego wsparcia naszych działań poprzez celowe
wpłaty na konto Fundacji. Wpłat indywidualnych można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A., w tytule wskazując dopisek
Partnera: PLSP Częstochowa 8774 .
Wasze wsparcie będzie dla naszej placówki wielką pomocą, a nawet najmniejsze kwota może
być bezcenna. Każda dodatkowa złotówka to dwa złote w budżecie inwestycyjnym szkoły
i wielka pomoc w realizacji wszystkich planów. Razem możemy więcej!
Zapraszamy również do współpracy i pomocy Państwa Firmy. Dołączcie do naszego klubu
„Przyjaciół Szkoły”. Jesteśmy otwarci na różne formy kooperacji i obiecujemy w zamian nasze
zaangażowanie
w promocje Waszych działań. Bądźcie częścią naszej Drużyny i wspólnie twórzmy szkołę
naszych marzeń!
Dziękujemy również za wsparcie naszych ostatnich działań firmom:
- KROLIKOWSKA Architekt Wnętrz
- TEL-BRUK
-WULKAN S.A.
To dzięki Waszej pomocy środki z 1% mogliśmy pozostawić na koncie Fundacji i
przeznaczyć do dyspozycji na ten rok. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne - nosicie
zaszczytny tytuł „Przyjaciół Szkoły” i mamy przyjemność prezentować Was w
dedykowanej gablocie.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie wpłaty bezpośrednie na konto szkoły prowadzone przez
Fundację można odliczyć od dochodu wypełniając załącznik PIT/0 (osoby fizyczne) lub CIT-8 (osoby
prawne).
Szanowni Rodzice, przed nami wyjątkowy czas i mamy nadzieję, że będzie to bardzo dobry okres
otwierający kolejny, wspaniały rozdział w historii naszej szkoły. Prosimy bądźcie z nami i trzymajcie
kciuki! A może uda nam się wszystkim spotkać już 1 czerwca na pikniku w zupełnie nowej
rzeczywistości? 

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły
Bożena, Tomasz, Wojciech Madyś

2

3

4

5

