
Temat:  Re: PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 

Data:  Wed, 17 Feb 2021 00:14:39 +0100 

Nadawca:   

Firma/Organizacja:   

Adresat:  um@um.bedzin.pl, sekretariat@bobrowniki.pl, czeladz@um.czeladz.pl, 

gmina@mierzecice.pl, powiat@powiat.bedzin.pl, urzad@psary.pl, 

siewierz@siewierz.pl, um@slawkow.pl, sekretariat@wojkowice.pl, 

info@bestwina.pl, informacja@um.bielsko.pl, 

sekretariat@buczkowice.pl, um@um.czechowice-dziedzice.pl, 

sekretariat@jasienica.pl, sekretariat@jaworze.pl, ug@kozy.pl, 

ors@porabka.pl, kancelaria@powiat.bielsko.pl, sekretariat@szczyrk.pl, 

ug@wilamowice.pl, sekretariat@wilkowice.pl, urzad@um.bierun.pl, 

sekretariat@bojszowy.pl, sekretariat@chelmsl.pl, burmistrz@imielin.pl, 

um@ledziny.pl, starosta@powiatbl.pl, um@um.bytom.pl, 

urzad@chorzow.eu, poczta@brenna.org.pl, sekretariat@chybie.pl, 

urzad@um.cieszyn.pl, debowiec@debowiec.cieszyn.pl, 

urzad@goleszow.pl, ug@hazlach.pl, urzad@ug.istebna.pl, 

sekretariat@powiat.cieszyn.pl, um@um.skoczow.pl, 

sekretariat@um.strumien.pl, biuropodawcze@ustron.pl, um@wisla.pl, 

ug@zebrzydowice.pl, sekretariat@blachownia.pl, 

info@czestochowa.um.gov.pl, ug@dabrowazielona.pl, 

gmina@janow.pl, poczta@kamienicapolska.pl, ug@klomnice.pl, 

umig@koniecpol.pl, sekretariat@konopiska.pl, ug@kruszyna.pl, 

wojt@lelow.pl, ug@mstow.pl, ug@mykanow.pl, sekretariat@olsztyn-

jurajski.pl, poczesna@poczesna.pl, starostwo@czestochowa.powiat.pl, 

przyrow@przyrow.pl, ug@redziny.pl, sekretariatug@wp.pl, 

um@idabrowa.pl, boi@um.gliwice.pl, urzadgminy@gieraltowice.pl, 

um@knurow.pl, ug@pilchowice.pl, bok@starostwo.gliwice.pl, 

info@pyskowice.pl, gmina@rudziniec.pl, um@sosnicowice.pl, 

umtoszek@toszek.pl, info@wielowies.pl, miasto@um.jastrzebie.pl, 

jaworzno@um.jaworzno.pl, urzad_miasta@katowice.eu, 

sekretariat@gminaklobuck.pl, umig@krzepice.pl, 

gmina_lipie@poczta.onet.pl, ug@miedzno.pl, 

sekretariat@opatow.gmina.pl, sekretariat@panki.pl, 

ug@gminapopow.pl, starostwo@klobuck.pl, ug@gminaprzystajn.pl, 

ug@wreczyca-wielka.pl, gmina@boronow.pl, gmina@ciasna.pl, 

gmina@herby.pl, gmina@kochanowice.pl, koszecin@koszecin.pl, 

um@lubliniec.pl, urzad@pawonkow.pl, 

sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl, urzad@wozniki.pl, 

burmistrz@laziska.pl, um@mikolow.eu, ug@ornontowice.pl, 

um@orzesze.pl, kancelaria@mikolowski.pl, urzad@wyry.pl, 

um@myslowice.pl, ugim@kozieglowy.pl, urzad@miastomyszkow.pl, 

urzad@niegowa.pl, sekretariat@ugporaj.pl, 

starostwo@powiatmyszkowski.pl, sekretariat@umigzarki.pl, 

um@piekary.pl, gmina@goczalkowicezdroj.pl, gmina@kobior.pl, 

urzad@miedzna.pl, gmina@pawlowice.pl, powiat@powiat.pszczyna.pl, 

pszczyna@pszczyna.pl, gmina@suszec.pl, urzad@kornowac.pl, 

um@krzanowice.pl, ug@krzyzanowice.pl, poczta@kuzniaraciborska.pl, 

ug@nedza.pl, poczta@pietrowicewielkie.com.pl, 

bok@powiatraciborski.pl, boi@um.raciborz.pl, urzad@gmina-rudnik.pl, 
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urzad@ruda-sl.pl, sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl, 

ug@gaszowice.pl, ug@jejkowice.pl, kancelaria@lyski.pl, 

kancelaria@starostwo.rybnik.pl, ug@swierklany.pl, 

rybnik@um.rybnik.pl, ratusz@um.siemianowice.pl, 

um@um.sosnowiec.pl, um@swietochlowice.pl, sekretariat@kalety.pl, 

gmina@bip.krupskimlyn.pl, um@miasteczko-slaskie.pl, 

sekretariat@ug.ozarowice.pl, kancelaria@tarnogorski.pl, 

um@radzionkow.pl, kancelaria@ugswierklaniec.pl, 

um@tarnowskiegory.pl, gmina@tworog.pl, urzad@zbroslawice.pl, 

poczta@umtychy.pl, gmina@godow.pl, gorzyce@gorzyce.pl, 

lubomia@lubomia.pl, sekretariat@marklowice.pl, 

urzad@mszana.ug.gov.pl, starostwo@powiatwodzislawski.pl, 

kancelaria@pszow.pl, info@radlin.pl, um@rydultowy.pl, 

kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, umz@um.zabrze.pl, urzad@irzadze.pl, 

kroczyce@kroczyce.pl, um@lazy.pl, ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl, 

urzad@pilica.pl, sekretariat@umporeba.pl, urzad@zawiercie.powiat.pl, 

umig@szczekociny.pl, urzad@wlodowice.pl, urzad@zawiercie.eu, 

ug@zarnowiec.pl, umzory@um.zory.pl, gmina@czernichow.com.pl, 

uggilowice@gilowice.pl, sekretariat@jelesnia.pl, 

ugkoszarawa@gminakoszarawa.com, gmina@lipowa.pl, 

sekretariat@lekawica.com.pl, gmina@lodygowice.pl, 

ugmilowka@milowka.com.pl, starostwo@zywiec.powiat.pl, 

ug@radziechowy-wieprz.pl, ugrajcza@rajcza.com.pl, 

ugslemien@ugslemien.ig.pl, ug@swinna.pl, ugujsoly@ujsoly.com.pl, 

ugwg@wegierska-gorka.pl, sekretariat@zywiec.pl, 

kancelaria@slaskie.pl 
Szanowni Państwo, 

 

mimo mojej prośby zawartej w petycji: 

 

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

 

codziennie listonosz przynosi mi stertę listów. 

 

Proszę tego nie robić. Mamy pandemię. Oszczędzajcie proszę listonoszy i mnie. 

 

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 
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