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Gmina Zlota 
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/' 	 
Od: 	 Krzychu <www@antrejka.pl > 
Wysłano: 	 17 lutego 2021 00:15 
Do: 	 urzad@umig.busko.p1; gmina@gnojno.eu; gmina@nowykorczyn.p1; 

ug@pacanow.p1; starostwo@powiat.busko.p1; ug@solec-zdroj.p1; 
gmina@stopnica.p1; urzad@tuczepy.p1; urzad@ug.wislica.p1; kancelaria@imielno.p1; 
jedrzejow@umjedrzejow.p1; malogoszcz@eobip.p1; gmina@naglowice.p1; 
gminaoksa@poczta.onet.p1; powiat@powiatjedrzejow.p1; um@sedziszow.p1; 
sekretariat@slupia.p1; sekretariat@sobkow.p1; ugwodzislaw@wp.p1; 
ugbejsce@poczta.onet.p1; ug@czarnocin.com.p1; umig@kazimierzawielka.p1; 
gmina@opatowiec.p1; starostwo@powiat.kazimierzaw.p1; sekretariat@skalbmierz.eu; 

prezydent@um.kielce.p1; bieliny@bieliny.p1; admin@bodzentyn.p1; 
gmina@checiny.p1; umig@chmielnik.com; gmina@daleszyce.p1; gmina@gorno.p1; 

urzad@lagowgmina.p1; gmina@lopuszno.p1; gmina@maslow.p1; 
sekretariat@miedziana-gora.p1; ug@mniow.p1; gmina@morawica.p1; 
urzad@nowaslupia.p1; gmina@piekoszow.p1; urzad.gminy@pierzchnica.p1; 
sekretariat@powiat.kielce.p1; urzad@rakow.p1; nowiny@nowiny.com.p1; 

sekretariat@strawczyn.p1; sekretariat@zagnansk.p1; gmina@falkow.p1; 
gowarczow@o2.p1; sekretariat@umkonskiespl; starostwo@konecki.powiat.p1; 
gmina@radoszyce.p1; urzad.gminy@rudamaleniecka.p1; bip@siupiakonecka.p1; 
sekretariat@smykow.p1; sekretariat@staporkow.p1; ug_backowice@pro.onet.p1; 
gmina@iwaniska.eu; ug@lipnik.p1; opatow@umopatow.p1; urzad@ozarow.p1; 
powiat@opatow.p1; urzad@sadowie.p1; gmina@tarlow.p1; 

urzad@wojciechowice.com.p1; gmina@gminabaltow.p1; urzad@ugb.p1; 
urzad@cmielow.p1; urzad@kunow.p1; um@um.ostrowiec.p1; 
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu; sekretariat@wasniow.p1; gmina@dzialoszyce.p1; 

urzad@kije.p1; michalow@op.p1; sekretariat@pinczow.com.p1; 
starostwo@pinczow.p1; ug@gminazIota.p1; urzad@dwikozy.gmina.p1; 
klimontow@klimontow.p1; umig.koprzywnica@pro.onet.p1; lonlow@loniow.p1; 
sekretariat@obrazow.p1; starostwo@powiat.sandomierz.p1; 
sekretariat@samborzec.p1; sekretariat@um.sandomierz.p1; urzad@wilczyce.p1; 
urzad@zawichost.p1; ugblizyn@wp.p1; urzad@laczna.p1; 
starostwo@skarzysko.powiat.p1; koscielne@skarzysko.com.p1; 

poczta@um.skarzysko.p1; suchedniow@poczta.fm; gmina@brody.info.p1; 

ug_mirzec@poczta.onet.p1; urzad@pawlow.p1; starostwo@powiat.starachowice.p1; 
sekretariat@starachowice.eu; sekretariat@wachock.p1; urzad@bogoria.p1; 

sekretariat@lubnice.eu; sekretariat@gminaolesnica.p1; umig.osiek@pro.onet.p1; 

sekretariat@poczta.polaniec.eu; powiat@staszowski.eu; rytwiany@rytwiany.com.p1; 

biuro@staszow.p1; gmina@szydlow.p1; ug@kluczewsko.gmina.p1; 
gmina@krasocin.com.p1; ug.moskorzew@interia.p1; sekretariat@powiat-
wloszczowa.p1; radkow@radkow.ugm.p1; gmina@secemin.p1; poczta@gmina-

wloszczowa.p1; urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl  

Temat: 	 Re: PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 

Ważność: 	 Wysoka 

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. 
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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 podjęty 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  

W dniu 2021-02-06 19:31, Krzychu napisał(a): 

PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 

> Szanowni Państwo, 

> w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji zwracam się  do Państwa z 

> prośbą  o przygotowanie jeszcze w pierwszej połowie lutego: 

ł. KOMUNIKATU/UCHWAŁY, której treść  pokaże się  w gminnych mediach 

> społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i 

> w lokalnej gazecie. 

> 2. PAKIETU PROFILAKTYCZNEGO, dla wszystkich starszych osób, do których 

> informacje internetowe nie docierają, lub nie są  w stanie kupić  sobie 

> suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.). 

> Pakiet profilaktyczny oparty powinien być, po konsultacji z lekarzem, 

> o suplementy z tabeli 5 tego opracowania, z tym, że ja osobiście nie 

> nie dodałbym do pakietu i nie dodaje do swojego żelaza. 

> Wiele starszych osób ma początki chorób takich jak Alzheimer a żelazo 

> im wtedy nie służy. 

> View of Naturalne metody wspomagania odporności w walce z 

> koronawirusem I Wiedza Medyczna [1] 

> Dlaczego tak ważny jest pośpiech?, bo okres zimowy a więc luty i 

> pierwsza połowa marca to okres kiedy słońce jest tak słabe, że nie 

> uzupełnia niedoborów, więc zdrowie starszych ludzi z niedoborami, 

> będzie z każdym dniem dużo gorsze. 

> Żeby przyspieszyć  pracę  radnych przedstawiam projekt komunikatu, na 

> podstawie informacji z mojego artykułu: 

Poprawmy odporność  tysiĘcy starszych ludzi w Polsce - apel do 

> Samorządowców I antrejka.pl  [2] 
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