
--- Treść przekazanej wiadomości ---  

Temat:  Re: PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 

Data:  Wed, 17 Feb 2021 00:05:51 +0100 

Nadawca:  Krzychu <www@antrejka.pl> 

Firma/Organizacja:  antrejka.pl 

Adresat:  umig@bardo.pl, um@um.bielawa.pl, bierutow@bierutow.pl, 

umig@bogatynia.pl, sekretariat@boguszow-gorce.pl, 

umboleslawiec@um.boleslawiec.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl, 

um@bolkow.pl, wojt@borow.ug.gov.pl, um@brzegdolny.pl, 

burmistrz@bystrzycaklodzka.pl, bok@chocianow.pl, 

um.sekretariat@chojnow.eu, urzad@gmina-chojnow.pl, 

sekretariat@cieplowody.pl, sekretariat@ug.cieszkow.pl, 

sekretariat@czarny-bor.pl, czernica@czernica.pl, 

gmina@gmina.dlugoleka.pl, ug@dobromierz.pl, 

sekretariat@dobroszyce.pl, sekretariat@gminadomaniow.pl, 

bp@duszniki.pl, urzad.gminy@dziadowakloda.pl, 

um@um.dzierzoniow.pl, sekretariat@ug.dzierzoniow.pl, 

ug@gaworzyce.com.pl, sekretariat@glogow.um.gov.pl, 

gmina@ugglogow.com.pl, sekretariat@gluszyca.pl, 

umig.kancelaria@gora.com.pl, sekretariat@grebocice.com.pl, 

gmina@gromadka.pl, sekretariat@gryfow.pl, 

gmina@janowicewielkie.eu, um@jawor.pl, urzad@jaworzyna.net, 

urzad@jedlinazdroj.eu, um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl, 

wom@jeleniagora.pl, ugjemielno@poczta.onet.pl, 

sekretariat@jerzmanowa.com.pl, gmina@jezowsudecki.pl, 

ug@jordanowslaski.pl, gmina@kamienieczabkowicki.eu, 

sekretariat@kamiennagora.pl, urzad@gminakg.pl, 

kancelaria@karpacz.eu, urzad@katywroclawskie.pl, 

umklod@um.klodzko.pl, ug@gmina.klodzko.pl, info@ugk.pl, 

sekretariat@kondratowice.pl, gmina@kostomloty.pl, gmina@kotla.pl, 

bok@kowary.pl, sekretariat@ug.krosnice.pl, ug@krotoszyce.pl, 

kudowa@kudowa.pl, kunice@kunice.pl, umig@ladek.pl, 

kancelaria@legnica.eu, sekretariat@legnickiepole.pl, 

sekretariat@lesna.pl, urzad@lewin-klodzki.pl, boi.um@luban.pl, 

info@luban.ug.gov.pl, lubawka@lubawka.net.pl, kontakt@um.lubin.pl, 

sekretariat@ug.lubin.pl, ugim@lubomierz.pl, urzad@lwowekslaski.pl, 

gmina@lagiewniki.pl, sekretariat@malczyce.wroc.pl, 

gmina@marcinowice.pl, gmina@marciszow.pl, ug@mecinka.pl, 

urzad@mieroszow.pl, urzad@mietkow.pl, umig@miedzyborz.pl, 

urzad@miedzylesie.pl, urzad@miekinia.pl, info@milicz.pl, 

sekretariat@ugmilkowice.net, gmina@mirsk.pl, ug@msciwojow.pl, 

gmina@myslakowice.pl, urzad@niechlow.pl, 

sekretariat@um.niemcza.pl, miasto@um.nowaruda.pl, 

sekretariat@gmina.nowaruda.pl, urzad@nowogrodziec.pl, 

oborniki@oborniki-slaskie.pl, kancelaria@um.olesnica.pl, 

urzad@olesnica.wroc.pl, poczta@olszyna.pl, olawa@um.olawa.pl, 

sekretariat@gminaolawa.pl, info@osiecznica.pl, ug@paszowice.pl, 

gmina@peclaw.eu, sekretariat@piechowice.pl, 

sekretariat@pielgrzymka.biz, piensk@piensk.com.pl, um@pieszyce.pl, 

um@pilawagorna.pl, sekretariat@gminaplaterowka.pl, 
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gmina@podgorzyn.pl, um@polanica.pl, kancelaria@ug.polkowice.pl, 

biuro@powiatboleslawiecki.pl, powiat@pow.dzierzoniow.pl, 

starosta.dgl@powiatypolskie.pl, sekretariat@powiatgora.pl, powiat-

jawor@powiat-jawor.org.pl, sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl, 

powiat@kamienna-gora.pl, bok@powiat.klodzko.pl, starostwo@powiat-

legnicki.eu, sekretariat@powiatluban.pl, starostwo@powiat-lubin.pl, 

sekretariat@powiatlwowecki.pl, urzad@milicz-powiat.pl, 

biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl, info@starostwo.olawa.pl, 

sekretariat@powiatpolkowicki.pl, starostwo@powiatstrzelinski.pl, 

sekretariat@powiat-sredzki.pl, starostwo@powiat.swidnica.pl, 

powiat@powiat.trzebnica.pl, sekretariat@powiat.walbrzych.pl, 

starostwo@powiatwolowski.pl, starostwo@powiatwroclawski.pl, 

starostwo@zabkowice-powiat.pl, boi@powiat.zgorzelec.pl, 

sekretariat@powiat-zlotoryja.pl, prochowice@prochowice.com, 

prusice@prusice.pl, p.info@przemkow.pl, sekretariat@przeworno.pl, 

sekretariat@radkowklodzki.pl, sekretariat@radwanice.pl, 

sekretariat@rudna.pl, ug@ruja.pl, biuro@umsiechnice.pl, 

ug@siekierczyn.pl, urzad@sobotka.pl, 

starakamienica@starakamienica.pl, urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl, 

gmina@stoszowice.pl, gmina@stronie.pl, strzegom@strzegom.pl, 

umig@strzelin.pl, ug@sulikow.pl, urzad@sycow.pl, 

promocja@szczawno-zdroj.pl, szczytna@szczytna.pl, 

boi@szklarskaporeba.pl, urzad@scinawa.pl, um@srodaslaska.pl, 

um@um.swidnica.pl, urzad@gmina.swidnica.pl, 

swiebodzice@swiebodzice.pl, um@swieradowzdroj.pl, 

urzad@swierzawa.pl, sekretariat@um.trzebnica.pl, 

ratusz@twardogora.pl, ug@udanin.pl, urzad@walim.pl, 

um@walbrzych.eu, urzad@wartabol.pl, urzad@wadrozewielkie.pl, 

wasosz@dolnyslask.pl, wegliniec@wegliniec.pl, urzad@wiazow.pl, 

sekretariat@winsko.pl, ug@wiszniamala.pl, sekretariat@wlen.pl, 

miasto@wojcieszow.pl, umwd@dolnyslask.pl, sekretariat@wolow.pl, 

kum@um.wroc.pl, ugzagrodno@zagrodno.eu, urzad@zawidow.eu, 

urzad@zawonia.pl, urzad@zabkowiceslaskie.pl, urzad@zgorzelec.eu, 

gmina@gmina.zgorzelec.pl, urzad@ziebice.pl, um@zlotoryja.pl, 

gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl, um@zlotystok.pl, 

burmistrz@um.zarow.pl, urzad@zmigrod.com.pl, urzad@zorawina.pl, 

gmina@zukowice.pl 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

mimo mojej prośby zawartej w petycji: 

 

"...Korespondencję w sprawie petycji proszę przesyłać na mój adres mailowy: 

www@antrejka.pl ..." 

 

codziennie listonosz przynosi mi stertę listów. 

 

Proszę tego nie robić. Mamy pandemię. Oszczędzajcie proszę listonoszy i mnie. 
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Na dodatek w listach tych są tylko wykręty, żeby nic nie robić. 

Nie róbcie Państwo i nie piszcie o tym. Szkoda Waszego czasu. 

 

Wycofuję swoją petycję. 

 

Tym nielicznym gminom, które podjęły temat ratowania ludzi, serdecznie dziękuję. Wiem, że 

Wy będziecie działać bez względu na to, czy jest jakaś petycja czy nie. Za każde uratowane 

życie serdecznie Wam dziękuję. 

 

pozdrawiam 

 

Krzysztof Kukliński 

62-023 Kamionki, ul. Szafirowa 109 

Korespondencję proszę przesyłać na mój adres mailowy: www@antrejka.pl 

mailto:www@antrejka.pl

