
       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy N dnia.cel.1 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
          

     LZS B dno N dnia

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy N dnia.cel.2

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi N dnia

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Perzyny.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Perzyny



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Perzyny.cel.2

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
    Pani  So tys Perzyn Iren  Raczkowiak

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.9

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
 

         S
towarzyszenie Patriotyczny Zb szy



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Stefanowice.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

 Stowarzyszenie Dzia ajmy Razem w Stefanowicach

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Stefanowo.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Strzy ewo.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

          
          

          
     So ectwa Strzy ewo

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
 

    Zb szy skie Dzieciaki - Stowarzyszenie 

          
       n

a Rzecz Rozwoju Ma ego Dziecka



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.2

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
 

          
   Klub Sportowy „Obra” Zb szy



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.3

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

      Towarzystwo Gimnastyczne Sokó  Zb szy

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.4

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

    Stowarzyszenie W dkarzy Ziemi Zb szy skiej

          
          

          
          

   w Zb szyniu

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.5

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
    Parafi  Rzymsko-Katolick  

          
       p

.w. NMP Wniebowzi tej w Zb szyniu

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.7

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
    Stowarzyszenie Muzyków Ludowych

      w Zb szyniu

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.8

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
 

          
    Uniwersytet Trzeciego Wieku

          
          

          
          

        w
 Zb szyniu



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Zb szy .cel.6

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

          
  Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

          
          

        w
 Zb szyniu

1
 

  



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Przyprostynia.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

        K
lub Sportowy „P omie ” Przyprostynia

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Przyprostynia.cel.2

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

          
  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju

          
          

        W
si Przyprostynia

1



 

      

       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy NowyDwór.cel.1

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

          
          

          
          

     Nowy Dwór

1



Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Przychodzko.cel.1

 

       Stowarzyszenie Przyjació  Przychodzka


