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Na okładce użyto akwareli „Bombkowy Świat”
Aurory Pietraga (lat 7,5)
https://www.facebook.com/pietragusy

str 6
Dąbrowski 
Macron

Obywatele Rolowani!
Niniejszym ogłasza się, że skończyły się czasy rolowania 

Mieszkańców Dębowego Grodu! 

Działania niezgodne z interesem publicznym (Mieszkańców i 
Gminy) będą publikowane i poddane pod rozwagę Rządzącym, tj. 
do tej pory Rolowanym Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej!

Robimy to korzystając z najlepszych dostępnych źródeł – źródeł 
Elyty (w 90%), a także RIO, właściwych urzędów, instytucji oraz 
organizacji. Nasza broń to informacja publiczna, interpelacje, 
protokoły, raporty, wyciągi z KRS, etc. 

Wnioski – należą do Rolowanych...

Redakcja Rolowanej Dąbrowy

Spis treści
01 - Od Redaktora Naczelnego

02 - Firmy, których nie ma

04 - W DG nie można walczyć 
z hałasem – bo się nie da

06 - Dąbrowski Macron

08 - Wyniki Konkursu Plastycznego 
„Moja Wolna Ojczyzna”

10 - Rysunki konkursowe

11 - Rysunki konkursowe

12 - Rysunki konkursowe

13 - Henryk Glass „Chudy Wilk”

14 - Zbudujemy sobie skansen komunizmu w 
centrum miasta? 

15 - Katyń - Jeden Bohaterski Rosjanin

16 - Działalność Stowarzyszenia IRBIS 
 

REDAKTOR NACZELNY
Józef Kowalski

WYDAWCA
Stowarzyszenie „IRBIS”
www.rolowanadabrowa.pl
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Od redaktora naczelnego
Moi Drodzy Mieszkańcy Dębowego Grodu!
Dziś oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Ma-

gazynu, tym razem świąteczny.
Pragnę podziękować wszystkim naszym Czytel-

nikom – wersji papierowej i internetowej, za okazy-
waną życzliwość i wsparcie inicjatywy, skierowanej do 
wszystkich, którym nie jest obojętny los naszego Mia-
sta. Wspieramy prawdę, rzetelną informację opartą o dokumenty i fakty – a że jest 
to niewygodne dla części naszych Współmieszkańców, to już całkiem inna historia.

Już zbliża się ku końcowi ten nasycony wrażeniami rok. Mnóstwo tych cieka-
wych i tych mniej ciekawych spraw mamy już za sobą . Czekają nas nowe wyzwania, 
a wiem, że my Dąbrowianie przyjmiemy je jak na ludzi pracowitych, zaradnych i 
otwartych przystało.

Pozwólcie w imiemiu całego Zespołu, jak również moim złożyć Wam najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Niech ten nadchodzący rok będzie pełen radości, zdrowia i szczęścia!
Niech uśmiech i pogoda ducha towarzyszy wszystkim Mieszkańcom i ludziom 

dobrej woli!  
Józef Kowalski
Redaktor Naczelny

Aurora Pietraga (7,5 lat)
Akwarela „Wesołych Świąt„
https://www.facebook.com/pietragusy/



ROLOWANA DĄBROWAStrona 2

Firmy, których nie ma – 

czyli kiedy Wydział Architektury UM weźmie się do roboty

Co się dzieje, gdy ktoś narusza zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego? Przyjeżdża inspekcja z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej, spisuje protokół, a następnie naruszający prawo otrzymuje od Pre-
zydenta Miasta decyzję o przywróceniu sposobu użytkowania terenu zgodnie z rzeczonym 
planem.

A co się dzieje, jeśli kilku biznesmenów ma-
jących świetne kontakty z Magistratem robi 

dokładnie tak samo, wyśmiewa się i obraża 
Mieszkańców – to kto im przychodzi z pomocą? 
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Ci (a raczej – te), którzy mają ich nadzorować 
i poukładać.

Na przykład na Tworzniu umiejscowiono kil-
ka baz ciężkiego sprzętu – głównie zespołów po-
jazdów zwanych TIR-ami, ale również wywrotki 
czy koparki – na terenach, na których plan za-

gospodarowania wskazuje zakaz baz, warszta-
tów, transportu czy nawet parkingów!

Widzą to zresztą Państwo na mapie sateli-
tarnej, mówią o tym Mieszkańcy, zrobiono setki 
zdjęć, a nawet i jakaś interwencja telewizyjna 
się trafiła.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y3xGaZ4HIIQ 
I tu z pomocą przychodzą Panie Naczelniczki dąbrow-

skiej architektury – kontrole nie wykazują obecności 
sprzętu (bo są zapowiadane – przyp. RD), podwójne ga-
raże z kanałami na ciężarówki (zrobiono zdjęcia i filmy) 
służą samochodom osobowym właścicieli, sąsiedzi mają 
przywidzenia, natomiast stowarzyszenie Mieszkańców 
nie może być stroną, bo wkracza „w sferę prywatną”!

Biznesmeni sferę prywatności mają – „tubylcy” nie! 
Swoją drogą – tankują tam paliwo, palą opony i naprawia-
ją ciężarówki – wszystko bez zezwolenia.

I jest to dąbrowski standard. A może był – i czas na 
zmiany? Zapytamy Nowego Prezydenta.
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W DG nie można walczyć z hałasem – bo się nie da
 Takie wnioski można wysnuć po analizie projektu „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Dąbrowy Górniczej”, dostępnego na stronie:

 konsultacje.dabrowa-gornicza.pl, 

do którego do dnia 3 grudnia 2018 roku można było wnosić uwagi.
Wedle zawartej tam informacji
„ograniczenie hałasu do poziomów nieprze-

kraczających poziomów dopuszczalnych określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie dopuszczanych na obszarze dużego mia-
sta jest mało realne i przeważnie niewykonal-
ne. Należy jednak podejmować działania, których 
celem będzie poprawa klimatu akustycznego na 
obszarach miejskich, w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe.(!!!!)”

To jedna z pierwszych „prawd objawionych”, 
które przedstawił nowy Prezydent Miasta Dą-
browa Górnicza.

W naszym 5-letnim planie proekologicznym 
dla Dąbrowy Górniczej, który poparło prawie 
3/4 Mieszkańców (ok. 28 tys. głosujących plus 
Ci, którzy nie poszli do urn), oprócz jazdy na 
rowerze przez 12 m-cy w roku (o czym kiedy 
indziej) mamy już jeden pewnik – lepiej nie 
będzie. Przynajmniej dla tych Mieszkańców, 
którzy mają nieszczęście mieszkać przy tzw. 
ciągach komunikacyjnych transportu ciężkie-
go (choć – żeby „pocieszyć” tych mieszkających 
wzdłuż Piłsudskiego / Królowej Jadwigi – TIRy 
coraz częściej i gęściej przemierzają także tę 
główną arterię Miasta, więc „się wyrówna”).
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Bo w największym powierzchniowo mieście Śląska (i 9tym największym w Pol-
sce) został wydzielony 1 (słownie: JEDEN) odcinek, na którym proponuje się wpro-
wadzenie zakazu ruchu pojazdów ciężkich („w rejonie Ząbkowic, w ciągu uli-
cy Gospodarczej, na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Szosowej„). Gdzie indziej się nie 
da… I tylko nie wiadomo, czy mieszkającym tam ludziom zazdrościć czy współczuć – 
z uwagi na frustrację innych dąbrowian…

PS Ogólnie dobrze jest, stowarzyszenie „Mój Tworzeń” pragnie serdecznie podziękować 
Zarządowi Arcelor Mitall SA za spełnienie prośby sąsiadów - mieszkańców Tworznia.
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Dąbrowski Macron
 Sporo podobieństw (oczywiście, przy uwzględnieniu skali) można znaleźć pomiędzy 

Prezydentem Francji, a Prezydentem Dąbrowy Górniczej – oto niektóre z nich:

• Jeden i Drugi są reprezentantami elit, choć 
szli do wyborów jako Ktoś Nowy – Prezydent 
Dąbrowy Górniczej przez 5 lat pracował przy 
biurze poselskim Posła RP Zbigniewa Podra-
zy (asystent, później – dyrektor biura) oraz 12 
lat w Urzędzie Miejskim – 5 lat jako naczelnik 
wydziału, 5 – jako pełnomocnik Prezydenta, a 
2 ostatnie jako I zastępca Prezydenta

• Obaj są proekologiczni – Nasz Prezydent nie 

podnosi podatków (bo na szczęście niewie-
le tutaj może), ale już proekologiczny układ 
komunikacyjny to jak najbardziej sprawi lu-
dziom takie samo „szczęście” (żeby nie być 
gołosłownym – proszę się przejechać odre-
montowaną ulicą Kasprzaka – na przykład 
zobacz, a później sobie obejrzeć wizualizacje 
proekologicznego układu komunikacyjnego 
w Dąbrowie Górniczej)

• Stawiają na rozwój wybranych dzielnic – Ko-
rzeniec i Łęknice to jedyne dzielnice, które 
zyskają na zmianach w komunikacji, bo ich 
mieszkańcy będą mogli szybciej opuścić Mia-
sto jadąc do pracy. Pozostali ugrzęzną w kor-
kach – bo auto staje się zbędnym dodatkiem 
do Zielonej Dąbrowy, a stojący pół roku w 
zimnej porze rower ma go zastąpić…

• Wizje – ciekawostką jest, jak szybko i jak dużo 
dzieje się tuż po objęciu władzy przez Nowe-
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go Prezydenta Dębowego Grodu; te projekty 
wysypały się nagle w dużej ilości sugerując, 
że taki obrotny i robotny jest Nasz Włodarz. 
Sęk w tym, że nie miał szans ich tak szybko 
wymyśleć – więc albo pracował po godzi-
nach pod „starym” prezydentem, albo dostał 
wszystko w pakiecie wyborczym. Problemem 
będzie fakt, że to może być już wszystko, co 
ma do zaoferowania swoim Wyborcom…

• „Sprzątanie” po poprzednikach – MZBM, Szpi-
tal, MZUM.PL czy też (tu będzie najtrudniej) 

NEMO to przypadki beznadziejnych działań, 
angażujących niepotrzebnie środki publicz-
ne i Mieszkańców (vide wspólnoty mieszka-
niowe), które po wymianie na „swoich” dalej 
będą robić to, co do tej pory… Tylko trudniej 
będzie to udowodnić, bo po tegorocznej „sa-
morządowej kronice kryminalnej” można 
się lepiej przygotować na „wścibskie nosy” – 
głównie dziennikarzy.

• Bezradność wobec dużego przemysłu – tutaj 
kłania się kopcąca, pyląca i eksploatująca do 
końca zastane maszyny i urządzenia d. Huta 
Katowice (ArcelorMittal Poland), która jedy-
nie podtrzymuje (bez większych inwestycji 
– patrz remont „dużego pieca”) produkcję i 
udostępnia swój teren nowym uciążliwym 
zakładom oraz głośnym proekologicznym 
technologiom (zobacz). A stan ekologii zoba-
czymy od stycznia 2019 roku, gdy zakończy 
inwestycje z magicznymi 700 mln złotych i 
skończy się umowa AMP z WIOŚ dot. oczysz-
czania pyłów ze stalowni.

Niebezpieczeństwo „żółtych kamizelek” wiąże się wyłącznie (patrząc na wyniki wyborów) z tym 
ostatnim punktem – dąbrowiacy mają tak ogólnie mniej do stracenia, niż Francuzi, więc wszelkie 
niedogodności zrzucą na karb życia i rządu (nieważne, którego).

No cóż, każdy ma takiego Macrona, na jakiego zasłużył…

P.S. Odsyłacze do tekstu można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.rolowanadabrowa.pl
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wyniki konkursu plastycznego

moja wolna ojczyzna
Stowarzyszenie IRBIS oraz Grupa Energa – Sponsor Konkursu mają przyjemność 

poinformować, że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Moja Wolna Ojczyzna” 
im. harcmistrza Henryka Glassa „Chudego Wilka”. Poznaliśmy 15 laureatów z pięciu Miast 
Zagłębia Dąbrowskiego – Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna, Czeladzi i Będzina. 
Gratulujemy!

W kategorii wiekowej 7-9 lat nagrody zdobyli:

I miejsce 
Oskar Angowski, lat 8, Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 26
II miejsce
Julia Słowik, lat 8, Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 26

III miejsce
Natalia Zelek, lat 9, Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 26

W kategorii wiekowej 10-12 lat nagrody zdobyli:

I miejsce
Adam Grabowski, lat 12, Będzin, Szkoła Podstawowa nr 9
Antonina Krzywosz, lat 11, Jaworzno, Szkoła Podstawowa nr 11

II miejsce
Amelia Rdzanek, lat 10, Będzin, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
Jowita Wieczorek, lat 11, Dąbrowa Górnicza

III miejsce
Zofia Pieniążek, lat 11, Będzin, Szkoła Podstawowa nr 9
Damian Woźnik, lat 11, Dąbrowa Górnicza, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK
Magdalena Grabowska, lat 12, Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 11

W kategorii wiekowej 13-15 lat nagrody zdobyli:

I miejsce 
Natalia Woźnik, 14 lat, Dąbrowa Górnicza, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

II miejsce
Justyna Teranek, lat 14, Jaworzno, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Magdalena Winiarska, lat 14, Czeladź, Szkoła Podstawowa nr 7
Maja Fedyniak, lat 13, Sosnowiec, Szkoła Podstawowa nr 46

III miejsce
Michał Woźnik, 13 lat, Dąbrowa Górnicza, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

Gala Konkursu „Moja Wolna Ojczyzna” odbędzie się w Klubie „Villa Moda” w Dąbrowie Górni-
czej przy ul. Kościuszki 4b w dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 17.30. Nagrody będzie wrę-
czał Patron Honorowy Konkursu, Poseł na Sejm RP Robert Warwas, a imprezę uświetni swoim 
koncertem kolęd zespół „Scholka Antolka” z parafii pw. św. Antoniego z Padwy z gołonoskiej 
„Górki”.
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Rysunek Oskar Angowski (lat 8) 
I miejsce  kategoria wiekowa 7-9 lat 

Rysunek Adam Grabowski (lat 12) 
I miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 
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Rysunek Antonina Krzywosz (lat 11) 
I miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 

Rysunek Julia Słowik (lat 8) 
II miejsce  kategoria wiekowa 7-9 lat 

Rysunek Jowita Wieczorek (lat 11) 
II miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 

Rysunek Natalia Zelek (lat 9) 
III miejsce  kategoria wiekowa 7-9 lat 

Rysunek Zofia Pieniążek (lat 11) 
II miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 
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Rysunek Natalii Woźnik (lat 14) 
I miejsce  kategoria wiekowa 13-15 lat 
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Rysunek Damian Woźnik (lat 11) 
III miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 

Rysunek Amelia Rdzanek (lat 10) 
II miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 

Rysunek Magdalena Grabowska (lat 12) 
III miejsce  kategoria wiekowa 10-12 lat 

Rysunek Magdalena Winiarska (lat 14) 
II miejsce  kategoria wiekowa 13-15 lat 

Rysunek Justyna Taranek (lat 14) 
II miejsce  kategoria wiekowa 13-15 lat 

Rysunek Michał Woźnik (lat 13) 
III miejsce  kategoria wiekowa 13-15 lat 

Rysunek Maja Fedyniak (lat 13) 
II miejsce  kategoria wiekowa 13-15 lat 
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Henryk Glass „CHUDY WILK”
 „Spośród twórców harcerstwa 12 wyróżniono stopniem  harcmistrza Rzeczypospolitej: 

4 instruktorki i 8 instruktorów. Tylko jeden z nich, Henryk Glass, znany jako Chudy Wilk, 
przez 65 lat brał czynny udział w pracy harcerskiej.” 

(Andrzej Glass – syn)

W osadzie Dąbrowa Górnicza, w patriotycznej polskiej 
rodzinie, 19 maja 1896 roku przychodzi na świat Hen-
ryk Glass. Jego rodzice, Zofia z Carneeyów i Karol Glass, 
przenoszą się do Kijowa, gdzie w Gimnazjum Realnym im. 
św. Katarzyny kontynuuje naukę. Kierował tajną polską 
Korporacją Uczniowską, wstąpił do również tajnego „So-
koła”, z ramienia którego został delegatem do Komendy 
Skautowej.

W roku 1915 rozpoczyna studia w Kijowskim Instytucie 
Handlowym. W 1916 ukończył konspiracyjną szkołę pod-
oficerską POW. Złożył Przyrzeczenie Harcerskie i w tym 
samym roku przeszedł kurs instruktorski Naczelnictwa, a 
pod koniec roku objął II Kijowską Drużynę Harcerzy, którą 
przekształcił w Drużynę Sztabową Naczelnika Harcerstwa. 
W grudniu zostaje przybocznym Naczelnika Stanisława 
Sedlaczka i sekretarzem Naczelnictwa. W roku następnym 
powołany w skład Naczelnictwa zostaje członkiem Sztabu 

Skautowego i w tym samym roku zostaje instruktorem. Na dodatek razam z Tadeuszem 
Sopoćko wydaje podręcznik „Książeczka harcerza”. Zostaje Szefem Sztabu Skautowego. 
Pod koniec 1918 roku zostaje delegatem na zjazd harcerstwa w Lublinie, który podjął 
decyzję o założeniu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie kończy studia i oddaje się 
pracy konspiracyjnej tworząc we współpracy z POW i polskim wywiadem harcerską siat-
kę informatorów. Rok 1919 przynosi mu p.o. Naczelnika tajnego Harcerstwa Polskiego 
na Rusi i Rosji. Jako, że jego działania wywiadowcze dawały się we znaki bolszewikom, 
w czerwcu 1919 roku Czerezwyczajka wydaje na niego wyrok śmierci, co prowadzi go 
w następnym roku do II Oddziału. Zostaje oficerem wywiadu i jako dowódca harcerskiej 
grupy dywersyjnej prowadzi działania na tyłach Armii Czerwonej.

Po wojnie kończy w Warszawie specjalizację z ekonomii politycznej w Wyższej Szkole 
Handlowej. W 1921 zostaje Naczelnikiem Głównej Kwatery Męskiej ZHP. Następnie otrzy-
muje tytuł Harcerza Rzeczpospolitej, a 1927 roku otrzymuje najwyższy stopień harcerski 
– Harcmistrz Rzeczypospolitej. Ożenił się z Elą Grabską, córką Stanisława Grabskiego. 
Ściśle współpracuje z Kościołem Katolickim m.in. z ks. Kardynałem Augustem Hlondem i 
ks. Stefanem Wyszyńskim. 

Po wybuchu II wojny światowej wstępuje do ZWZ i II Oddziału. Następnie AK i NSZ. 
Walczy w powstaniu warszawskim. W 1945 roku opuszcza Polskę udając się na emigrację 
do Londynu, gdzie do końca życia pracuje z harcerzami. Umiera 14 stycznia 1984 roku 
i zostaje pochowany w Londynie. 

Dopiero w 2006 roku można było sprowadzić prochy jego i jego żony do Polski i złożyć 
je na Powązkach. Został odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodle-
głości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Jego życiorysem i zasługami można obdzielić kilka postaci. Jednakże poza garstką har-
cerzy, kilkoma historykami nikt go nie zna, nie ma szkoły jego imienia, nie ma ulicy, bodaj 
skromnej tablicy. Dzisiaj podobnie jak w PRL, skazany jest na zapomnienie.”

(dr Jarosław Szarek Prezes IPN, „Paczka od kominternu”, „Nasz Dziennik”, 12. 11. 
2012 r.)  

Józef Kowalski

Prezes Klubu Gazety Polskiej
im. Henryka Glassa „Chudego Wilka” 
w Dąbrowie Górniczej



Katyń – Jeden bohaterski Rosjanin
W sobotę 10 listopada 2018 o godzinie 16.00. w Villa Moda w Dąbrowie Górniczej odbył się przed-

premierowy pokaz filmu „Katyń – Jeden bohaterski Rosjanin”. Mimo wolnego wstępu zainteresowa-
nie widzów było małe. Czyżby wszyscy już szykowali się na Marsz Niepodległości (Antyfaszystów) w 
Warszawie? Możliwe, ale temat mordu (Holocaustu) Polaków (zobacz także) przez komunistów so-
wieckich w 1940 r., wciąż do końca nieuregulowany w świetle prawa międzynarodowego, jest szcze-
gólnie dla Polaków b. ważny!

Film, trwający jedynie 42 minuty, jest dziełem 
wybitnego polski reżysera i scenarzysty Andrzeja 
Czarneckiego. Jest on twórcą takich filmów, jak: 
DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI, GENERAŁ Z KATYNIA, 
ISTOTA, SZCZUROŁAP, BIESZCZADZKIE IKONY. Film 
„Katyń – Jeden bohaterski Rosjanin”, to opowieść 
rosyjskiego prokuratora wojskowego A. Jabłokowa 
o przebiegu śledztwa prowadzonego w latach 
1990-2004 nad tak zwaną sprawą Katyńską (szerzej 
mordem Polaków przez komunistów sowieckich w 
Katyniu, Miednoje, Piatichatkach). Po przedstawie-
niu oskarżenia obejmującego także członków so-
wieckiego Komitetu Centralnego partii komuni-
stycznej z J. Stalinem na czele, przez tegoż 

prokuratora, został on on odsunięty od śledztwa i 
skierowany na emeryturę w wieku 39 lat! A niejaki 
Władimir Putin utajnił akta na kolejne 20 lat.

Do przedpremierowego pokazu filmu doszło 
dzięki staraniom Stowarzyszenia „Irbis” oraz Klubu 
Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej im. Henryka 
Glassa „Chudego Wilka”.

Przed i po pokazie była sprzedawana książka 
prof. Ziemowita Miedzińskiego „Tryumf czerwo-
nych miernot”.

Grzegorz Jaszczura

www.grzegorzjaszczura.pl
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Działalność stowarzyszenia irbis na polu medialnym
Mała retrospekcja naszej działalności na polu medialnym. Przez cały rok staraliśmy się być w miej-

scach istotnych dla mieszkańca Dąbrowy Górniczej. W miarę naszych skromnych możliwości infor-
mowaliśmy Was Drodzy Dąbrowianie o sprawach, których na pierwszy rzut nie widać gołym okiem, 
staraliśmy się i nadal będziemy ku temu dążyć, by nie zapominać o zdrowym rozsądku. Jakby nie 
patrzeć Dąbrowa Górnicza  jest naszym domem, to nasza mała Ojczyzna i  naprawdę od nas zależy jak 
będzie w przyszłości wyglądał nasz Dębowy Gród.

Cykl reportaży „O czym Szumią Dęby”

Portal: www.rolowanadabrowa.pl

Czasopismo: 

„Magazyn Rolowana Dąbrowa”

Dziękujemy bardzo, że byliście z nami przez cały rok, dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałóść, 
liczymy na Was w Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt. 

Stowarzyszenie „IRBIS”



1 procent z podatku na OPP
KRS 0000252284

Szanowni Państwo,
Możecie wesprzeć naszą działalność 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów!
Wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym 

nr KRS 0000252284, 
a samym przelewem 1 proc. 
Waszego podatku zajmie się 

Urząd Skarbowy.

Dziękujemy
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