
 

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Bobowicko.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

1%



 

   Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Chrośnica.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
                                            



 

Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
         cel szczegółowy Chociszewo.cel.1 

1



 

Stowarzyszenie Kalsko XXI

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
cel szczegółowy Kalsko.cel.1 

1



 

     GKS „Rzemieślnik” Kwilcz

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Kwilcz.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1



 

     Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Kwilcz.cel.2 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1



 

     Parafię Rzymsko-Katolicką 

 p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Łomnica.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1



 

     Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Miedzichowie

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Miedzichowo.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1



 

     Stowarzyszenie Nowy Międzychód

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzychód.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

1%



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

       Stowarzyszenie Św. Jana Chrzciciela 

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.2 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

       Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

             
             

             
        „Bezdroża”1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.3 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

       PTTK Oddział „Ziemi Międzyrzeckiej”

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Sieraków.cel.4

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
  Zespół Szkół w Sierakowie 

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Nądnia.cel.1 

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
            L

ZS Błędno Nądnia1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Nądnia.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Perzyny.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Perzyny



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Perzyny.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
 Panią Sołtys Perzyn Irenę Raczkowiak

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Popowo.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

      Towarzystwo Przyjaciół Popowa i Okolic

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.9

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1 

         Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Rokitno.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

  wsi Rokitno Gmina Przytoczna1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Pszczew.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marii Magdaleny

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Sieraków.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

     Klub Jeździecki Morena Sieraków-Gałowo

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Sieraków.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

             
             

    w Sierakowie1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Stefanowice.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

 Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Stefanowo.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Strzyżewo.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

             
             

         Sołectwa Strzyżewo1



      Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Trzciel.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
Trzcielskich Seniorów1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Trzciel.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

        Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1 

    Zbąszyńskie Dzieciaki - Stowarzyszenie 

             
    na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1 

             
Klub Sportowy „Obra” Zbąszyń



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.3

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

      Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zbąszyń

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.4

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

    Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Zbąszyńskiej

             
             

             
    w Zbąszyniu1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.5

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
 Parafię Rzymsko-Katolicką 

             
    p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.7

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

             
 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych

      w Zbąszyniu1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Sieraków.cel.3

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

            P
arafię p.w. Najświętszej Maryi Panny

    Niepokalanie Poczętej w Sierakowie1



 

            S
towarzyszenie Wsi Bukowiec

             
            „

Działajmy Razem”

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Bukowiec.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.8

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1 

             
 Uniwersytet Trzeciego Wieku

             
             

             
         w Zbąszyniu



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.6

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1 

             
   Parafię Rzymskokatolicką

     p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Zbąszyń.cel.6

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015 
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

            K
urkowe Bractwo Strzeleckie 

             
             

  w Zbąszyniu1  

  



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Przyprostynia.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
        Klub Sportowy „Płomień” Przyprostynia

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Przyprostynia.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
            S

towarzyszenie Promocji i Rozwoju

             
             

  Wsi Przyprostynia1



1
       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Kursko.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

            P
arafię Rzymsko-Katolicką 

p.w. „Chrystusa Króla” w Templewie



 

 

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzychód.cel.2

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
 

            M
iędzychodzkie Towarzystwo 

             
   Turystyki i Sportów Wodnych1



%1
       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 201
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzychód.cel.3

Wspieraj lokalnie!

 

    
  

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.
    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

        Miejski Ludowy Klub Sportowy

             
      „Warta” Międzychód



 

      

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy NowyDwór.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

             
             

             
      Nowy Dwór1



 

       
     

       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Panowice.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
    Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce

1



       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Templewo.cel.1

Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 

             
             

    w Templewie1  

      
     



Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.4

             
  Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

             
         im

. Alfa Kowalskiego



Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj
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       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Chełmsko.cel.1
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towarzyszenie „Przyjazna Wieś”



Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Międzyrzecz.cel.5

 

            L
ubuski Klub Karpiowy



Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj
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       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Przychodzko.cel.1

 

       Stowarzyszenie Przyjaciół Przychodzka



Zbieramy Byś mógł pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu łatwego wypełnienia formularzy PIT wykorzystaj bezpłatny program E-PITY 2015
znajdujący się na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj
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       Wskaż w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegółowy Nowy Tomyśl.cel.1
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