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Renata Sutor
ul. Rynek BB
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Wszystkie Rady Gmin w Poisce
Wszystkie Rady Powiatow w Polsce
Wszystkie Sejmiki Wojewodztw w Polsce
Media i organy wtadzy ustawodawczej i
wykonawczej w Polsce

PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisaw prawa miejscowego

Dziatajgc w imieniu wlasnym, na zasadzie art.
o petycjach, skladam niniejsza petycje w interesie
'pandemia w Polsce postulujc 0 zmianq przepisow

2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
publicznym oraz w zwiazku z istniejacq
prawa miejscowego, a w szczegolnoki

poprzez:
1.) dotinansowanie pienicZnelub rzcczowe (tabl.ety) rodzicow mieszkajgcych i wychownjacych
Wojewodztwie w zakresie edukacji ich dzieci, ktore
swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/ z powodu pandemii panujgcej w Poisce, a w tym panujqcyrn ograniczeniom liczby tniejsc
szkolach i przedszkolach nic mom uczy sic w szkoleiub przebyvvae w przedszkolu, a tym
samym opieka, a zwlaszcza edukacja dzieci zostata przerzucona na ich rodzicow;
utworzenie miejsc i ponneszczen, gdzie motna zostawia odziet, obuwie oraz Z}rwnok. dla
osOb potrzebuj 4cych;
Wyratam zgode na ujawnienie moich ww danych osobowych na stronie internetowej
urzgdu.

Z powaZaniem
A rAy
W zalgezeniu przedkladam czeik 2 proroetwa Marii Michatiny i Magdaleny

przekazane im od Boga Ojea dla wszystkich irnieszkancow Liemi.

Proroctwo Marii, Michaliny i Magdaleny
od Boga Ojca Wszechmogacego dla wszystkich mieszkaticow ziemi
Maria, Michalina i Magdalena przekazaly mi proroctwo dla wszystkich mieszkancow ziemi, ktory dotyczy
przyszloki ludzi i Polski w czasach apokalipsy, ktora juz sic rozpoczcla.
1. Koronowirus to zwykla grypa, gdzie ludzie umierajq nie z powodu tego wirusa tylko na swoje inne schorzenia.
Zwykle sq to osoby starsze. Ten wirus wymyglony zostal przez masonerie, aby wprowadzie jednq religic i
rzqdy Swiatowe, a w szczegolnoki zlikwidowae pieniqdz gotowkowy. Jest to tee okazja dla masonerii, aby
przej# dobra narodowe danego kraju, takich jak wegiel, ropa naftowa, zlola - tytan, woda itp. Ten wirus, to
tak jak dawniej „hiszpanka" bcdzie w 3 odmianach. Pierwszy mamy juz za sobq. Drugi bcdzie najgorszy.
Bgdzie on polqczony z antenami 5G, ktore spowodujq, ze ludzie bedq sig gotowa6 od srodka tak jak jedzenie w
mikrofalowce. Umrze bardzo wiele ludzi w wieku 55+. Bcdzie on na jesieni lub w zimie tego roku. Wedlug
Magdaleny bcclq zbiorowe mogily bez pogrzebu. Jest to zaplanowane przez masoneric. Polacy majq by6
mniejszokiq etnicznq w Polsce, a Polska korporacjq rzqdzonq przez masonerie. JeZeli sytuacja polityczna sic
nie zmieni, to ludzie bedq tracie swoje firmy i nieruchomoki, a w ich miejsce przyjdq inni ludzie.
2. W dniu 19 maja 2020 roku Michalinie Snilo sic, ze byla w ciqiy w szpitalu, gdzie Zle jq traktowano. Kazali jej
rodzie naturalnie ale ona nie mialam skurczy. Zabrano jq na cesarskie ciecie. Dali jej do glowy 3 strzykawki.
Michalina zrozumiala, ze 1304 3 szczepionki dla ludzi. W nich bcdzie symbol szatana. Bcdq one obowiqzkowe.
Michaliny nikt sic nie pytal, czy je chce wziqe. Nawet nie wiedziala, co oni jej dajq. Jedna z tych szczepionek
bcdzie powodowala, te ludzie nie 1304 wierzy6 w Boga. Te szczepionki bcdq zawieraly symbole trzech 6. Jest
to symbol szatana. Bcdzie pelna kontrola ludzi, tzn. gdzie sq, w jakim stanie zdrowia oraz co robiq, a takte
jakie majq geny i grupe krwi. Michalina wie, ze te anteny 5G i szczepionki spowodujq pelnq kontrolg na
czlowiekiem.
3. W dniu 27 marca 2020 roku Michalinie snito sic, 2e byla w 2024 roku. Michalina chorowala na raka z
owodu technolo i 5G i b la bez a lodna. Michalina wie, ze ta technologic spowoduje, ze masowo ludzie
bcdq chorowae na raka i bcdq cierpiee z tego powodu oraz patrzee jak ich rodziny, a zwlaszcza dzieci
umierajq na raka. Michalina nie chciala iye w takich czasach.
4. W dniu 20 maja 2020 roku Magdalenie §nifo sic, ze byla spotkae sic z pewnq osobq w zakresie prac
remontowych we wspolnej nieruchomoki. Magdalena zobaczyla, ze na dachu panstwowego teatru jest
zamontowana antena 5G. Jak zobaczyla sic z t4 osobq, to ile sic czula. Myglala nielogicznie. Otrzymala od
swoich najemcow kwotc 2700 zl. Z tego zamiast dae 500 zi tej osobie za prace remontowe, to data jej 2.500 zl.
Z kolei ta osoba czula sic Swietnie. Jej nic nie robily anteny 5G. Inni najemcy tei slabo sic czuli. Jak Magdalena
zorientowala sic, te zrobila blqd, to poszla znowu do tej osoby i powiedziala jej, Zeby data jej potwierdzenie,
ze wroci jej to 2000 zl. Magdalena otrzymala to potwierdzenie ale zobaczyla na jej twarzy, Ze i tak tych
pienigdzy nie zobaczy. Jak Magdalena wyszla do samochodu, to dostala 40 stopniowej gorqczki i byla w stanie
agonalnym. Z tego snu Michalina zrozumiala, ze te anteny 5G z potqczeniu ze szczepionkami 1304 w pelni
kontrolowa6 umysly ludzi, a jak bcdzie trzeba, to spowodujq powstanie u czlowieka 40 stopniowej gorqczki i
Smiere. Michalina zrozumiala, ze bcdziemy niewolnikami we wlasnym kraju.
5. W maju 2020 roku Michalina miala wizje przyszloki, co bedzie sic dzialo, jak nic sic nie zmieni, tzn. ze ludzie
byli kontrolowani przez te anteny 5G. Mieszkali oni w miastach i wsiach, gdzie nie bylo Kokiola. Musieli oni
ucieka6 do lasu z dziebni, gdyZ byly robione polowania na ich dzieci na rytualy szatanistyczne, a zwlaszcza na

ich krew, ktora z powodu ich cierpienia byla narkotykiem dla niektOrych ludzi. Poczqtkowo byly to dzieci z
domu dziecka ale poiniej wzigto sic za biedniejsze rodziny i §redni4 klasc, a na koficu za bogate rodziny.
Wszystko bylo pod kontrolq, a zwlaszcza sqdy. Odbierano z byle powodu te dzieci. Byly te2 polowania na ludzi,
ktorzy mieli odpowiedniq grupe krwi dla kopA kto cig2ko chorowal i potrzebowal przeszczepu. Bog Ojciec
przekazal Michalinie, ze z tego powodu zegle kart na te osoby, ktore to wymy§lily. Kara bgdzie nagla i
niespodziewana.
6. W dniu 28 kwietnia 2020 roku Michalinie §nilo sic, te byla w firmie, a chodzilo jej o prace. Widziala ona szefa i
dwie kobiety. Michalina dowiedziala sic, 2e pracujq oni po 8 ha dziennie przez 7 dni w tygodniu. Michalina nie
chciala podjqe tam pracy, gdy2 nie mialaby czasu na rodzing i Boga. Michalina wie, te jak nic sic nie zmieni, to
powroci niewolniczy system pracy bez czasu dla rodziny i Boga. Ludzie bedq zmuszeni we* w ten system
pracy, gdyt nie 1304 z czego mie6 zyc. Michalina wie, 2e to bedzie kolejny cios dla rodziny i Boga.
7. W dniu 29 kwietnia 2020 roku Magdalenie §nilo sic, 2e byla z Michalinq w Stanach Zjednoczonych, ktore staly
sic malym Panstwem. Nie byly juz potegq. Magdalena widziala, 2e Ameryka byla podzielona na 2 paristwa.
Ludzie bedq protestowa6 i nie beclq godzie sic na szczepionki i anteny 5G. W Ameryce bedzie podzial.
8. W dniu 25 kwietnia 2020 roku Magdalenie §nilo sic, ze pojechala po siano dla zwierzqt do jej znajomej. Jak
jechala z powrotem do zaczelo strasznie padae §nieg. Magdalena schowala sic do szopy. Magdalena probowala
wezwa6 pomoc ale nie bylo zasiegu. W koncu udalo sic jej wysla6 wiadomok przez telefon. Tej pomocy
Magdalena doczekala sic na drugi dzien ale byla ona nie potrzeba, gdyi wcze§.niej po Magdalene przyjechal jej
ojciec i jq uratowal. Magdalena zdziwila sic, te obok Ko§ciola bylo niewiele niegu, a pare metrow dalej §nieg
siggal do dachow budynk6w. Magdalena nie mogla tam wejge. Magdalena slyszala tylko krzyk ludzi i policje. Z
tego snu Magdalena wywnioskowala, ze bedzie przebiegunoanie planety i zmiana klimatu w Polsce. Za rytualy
na dzieciach Pan B6g zegle strasznq kart na ludzi. Wiele krajow zostanie zalanych przez wok i zniszczonych
przez wybuch wulkanow. W Poisce zostanie zalany Gdansk i 200 km na zachod od tego miasta.
9. W dniu 15 maja 2020 roku Michalinie gnil sic polityk, ktory zginql w katastrofie smoleriskiej. Michalina
wspolczula temu politykowi gdyz strasznie cierpial i prosil Boga, aby trafil do lepszego miejsca. Z tego snu
Michalina przekazuje, ±e na osoby, ktore wymyglily szczepionki z mikro czipem, anteny 5G oraz sq
odpowiedzialne za handel dzie6mi z domow dziecka spadnie taka kara, co byla w Smolensku ale w tym sensie,
te bedzie ona nagla i niespodziewana. Ludzie ci nawet nie 1304 miee czasu na pojednanie z Bogiem i zal za
grzechy. Pan B6g dal Michalinie do zrozumienia, jak wa2na jest modlitwa w ktOrej wypowiadane sq slowa: od
naglej i niespodziewanej §mierci zachowaj nas Panie. Nie ma nic gorszego dla czlowieka jak nagla i
niespodziewana rniert. Drugq kwestiq, ktOrq przekazal Michalinie sam polityk bylo to, 2e nie zdawal on sobie
sprawy z tego, co to znaczy wieczne cierpienie. Jakby wiedzial, 2e czeka go takie cierpienie, to za 2ycia bylby
innym czlowiekiem.
10. W dniu 31 marca 2020 roku Michalinie gnilo sic, ze szla na spacer do pola. Na koficu drogi Michalina widzi
stacje benzynowq, ktora zostala wybudowana na czyjej§ dzialce. Michalina zdziwila sic, co w lesie robi stacja
benzynowa. Zrozumiala, ze chodzi o rope naftowj i tytan w Poisce. Kto§ dal marchewke. a wzial worek
marchewek.
11. W dniu 29 kwietnia 2020 roku Michalinie §nilo sic, 2e Niemcy zaatakowaly zachodniq czeg6 Polski. Michalinie
przygnily sic Prusy Wschodnie. Jeteli nic sic nie zmieni, to Polska bcdzie pod zaborem Niemieckim i
Amerykansko-Izraelskim.
12. W dniu 3 maja 2020 roku Michalinie gnilo sic, ze po2yczki pomocowe dla przedsiebiorcow z jaki§ powoclow
nie byly umarzane. Przedsiqbiorca musial je splaca6 w calogci. Jak splacil wszystko wtedy nastqpilo

umorzenie.
13. W dniu 9 maja 2020 roku Michalinie nil sic Rosjanin, ktory mial najlepszego przyjaciela. Sprzedal on swojq
dzialke, gdy jego Iona potrzebowala pienigdzy na leczenie raka. Z uwagi, ie przeszlog6 mial kryminalnq, to
zostal aresztowany. Jak wyszedl z wiczienia, to pojechal ze swoim przyjacielem po pieniqdze ze sprzedaZy
dzialki. Dal mu je na leczenie Tony. Ten przyjaciel zdradzil go i pieniqdze nie oddal. Rosjanin jak sic dowiedzial
kazal swoim kompanom go zabie karabinem maszynowym ale tego nie robili, gdy2 dla niego bylaby za dobra
gmiere. Rosjanin postanowil obni2y6 mu temperature ciala i jeszcze raz obni2y6 temperature o 17 stopni. Z
tego snu Michalina zrozumiala, Ze najlepszy sojusznik Rosji jq zdradzi, a poiniej zaatakuje jej ziemie. Zima w
Polsce bedzie bardzo mroina i gnieZna.
14. W dniu 10 maja 2020 r. Magdalenie gnilo sic, ze byla na wczasach zagranicq. Weszla do wody i zobaczyla, Ze
cog w niej plywa. Wyszla z niej i wziela to cog, a nastepnie wyrzucila do kosza. Kog powiedzial jej, zeby to dala
do utylizacji, gdy2 jest to szkodliwe. Wody na gwieciebeclq zatrute.
15. Michalinie gnilo sic teZ, to byla nad morzem. Zapytala sic kogog, gdzie jest Baltyk. Ktog odpowiedzial jej, Ze
naleZy do innego kraju. Michalina zobaczyla rOwnie2, to w morzu nie ma wody. Byla susza i upalne lato. Byl
straszny glOcl i droZyzna. W sklepach nic nie bylo. Michalinie gnilo sic, Ze byla rewolucja w Polsce i wielkie
strajki.
16. W dniu 24 kwietnia 2020 roku Michalinie gnilo sic, Ze szla z Janem Pawlem II w gory. Byla to Ora na Podhalu.
Jan Pawel II wyglqdal na okolo 60 lat. Wydobywalo sic od niego wielki blask. Byla bardzo ugmiechniety. Jego
zadaniem bylo pokaza6 Michalinie lodowiec, kt6ry znajdowal sic na tej gorze. Michalina jak szla z nim pod
gOre, to poziom rzeki byl normalny. Michalina jak wyszla z Janem Pawlem

II

na sam szczyt, to znalazla

lodowic a na nim zloto-261ta substancje. Jan Pawel II zniknql. Michalina wzicla ten mineral i sama zeszla z
gory, a gdy doszla do rzeki okazalo sic, Ze nie da rady przejge przez rzeke, gdy przybylo tam tyle wody, Ze
wyglqcialo to jak powocli. Woda siegala 3m wysokogci. Dla Michaliny oznacza, to, ze na Antarktydzie jest
substancja, ktora powoduje, Ze w danym miejscu (panstwie) mote przyby6 wiecej wody. Michalina uwa2a, to
to substancja powinna nale2e6 do wszystkich Narodow Swiata, aby nie bylo takiej sytuacji, 2e kto kto jq
posiada bedzie decydowal, czy dane Panstwo lagdzie mialo wok, czy nie. Taka sytuacja doprowadzi do Wojny,
dlatego teZ kaZde Panstwo powinno miee dostep do tego pierwiastka. Jak zejdzie lodowiec z Antarktydy, to na
calym gwiecie przybedzie duZo wody i niektore kraje zostanq zalane. W Polsce ucierpi Gdansk.
17. w dniu 19 maja 2020 roku Michalinie gnilo sic, Ze byla w wielkiej prostokqtnej sali balowej. Wyglqdalo to tak
jakby byla w jakimg palacu. Bylo duo zaproszonych gogci, a w tym Pan Andrzej Duda. Na grodku sali balowej
stal samotnie Pan Wiadyslaw Kosiniak - Kamysz, ktory zaprosil Michaling na swoj pierwszy taniec.
Michalina wie, ze to on zostanie Prezydentem RP. Bedzie to poczqtek zmian w Polsce, tzn. po jego wyborze
skrocona bedzie kadencja rz4du.
18. w dniu 13 kwietnia 2020 roku Michalinie snit sic Jaroslaw Kaczynski, ktory wysiadal z czarnego auta. Trzymal
on w reku brqzowq laske. Ta brjzowa laska oznaczala dla niego pomoc. Pan Jaroslaw Kaczyriski bez tej laski
nie mOgl chodzie. Byl on z jakimg ludZmi. Cieszyli sic, Ze zrobili sobie podwyiki pensji poselskich, bo byla
wielka inflacja. Michalina wie, ie opozycja zostala oslabiona przez gmiere na jakag chorobe waZnego polityka.
Jaroslaw Kaczyfiski otrzyma rowniei wsparcie od Ameryki.
Renata Sutor
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<gmina@borkowice.asi.pl>; <powiat@szydlowle
<ug@sienno.pl>;
<urzad@mirow.pl>; <gmina@oronsko.pl>; <stanAstvel
<urzad@rzeczniow.pl>; <gmina@ciepielow.pl>; <umig@lipsko.eu>; <gmina@solec.pl>;
<ug@chotcza.pl>; <sekretariat@zwolenpowiat.pl>; <sekretariat@kazanow.pl>; <sekretariat@tczow.pl>;
''''''''''' <bom@umradom.pl>;
<sekretariat@zwolen.pl>; <przylek@przylek.pl>; <sekretariat'@p.o. ' ' '''''
<urzad@skaryszew.pl>;
<wierzbica@wierzbica.pl>;
<ilza@ilza.pl>;
<powiat@radompowiat.pl>;
<kowala@kowala.pl>; <gmina@gozd.pl>; <gmina@wolanow.pl>; <gmina@zakrzew.pl>;
<przytyk@przytyk.pl>; <jedlinsk@jedlinsk.pl>; <urzad@jastrzebia.pl>; <ug@gmina-pionki.pl>;
<selcretariat@bialobrzegipowiat.pl>; <umwysmierzyce@wysmierzyce.pl>; <gmina@radzanow.pl>;
<gmina@starablotnica.pl>; <ugstromiec@ugstromiec.pl>; <bialobrzegi@bialobrzegi.pl>;
<ugpromna@bip.org.pl>; <sekretariat@kozienicepowiat.pl>; <gmina@gniewoszow.pl>;
<urzad@sieciechow.pl>; <urzad@garbatkaletnisko.pl>; <urzad@kozienice.pl>;
<sekretariat@glowaczow.pl>; <selcretariatgmina@magnuszew.p1>; <grabow@grabow.pl>;
<starostwo@grojec.pl>; <gmina@mogielnica.pl>; <urzad@bledow.pl>; <sekretariat@goszczyn.com.pl>;
<urzad@belskduzy.pl>; <pniewy@pniewy.pl>; <urzad@grojecmiasto.pl>; <jasieniec@jasieniec.pl>;
<um@warka.org.pl>; <chynow@chynow.pl>; <starostwo@garwolin-starostwo.pl>;
<gmina@maciejowice.pl>; <ug@trojanow.pl>; <sobolew@sobolew.pl>; <urzad@miastolaskarzew.pl>;
<ugwilga@interia.pl>; <umg@garwolin.pl>; <gmina@gorzno.ugm.pl>; <zelechow@interia.pl>;
<gmina@miastkowkoscielny.pl>; <gmina@borowie.pl>; <ug@parysow.pl>; <urzad@pilawa.com.pl>;
<starostwo@powiat-zyrardowski.pl>; <sekretariat@wiskitki.pl>; <urzad@zyrardow.pl>;
<urzad@puszcza-marianska.pl>; <urzad.miejski@mszczonow.pl>; <urzad@radziejowice.pl>;
<starostwo@piaseczno.pl>; <tarczyn@tarczyn.pl>; <kancelaria@prazinow.pl>;
<umig@gorakalwaria.pl>; <urzad@piaseczno.eu>; <urzad@konstancinjeziorna.pl>;
<gmina@lesznowola.pl>; <kancelaria@powiat-otwocki.pl>; <gminasj@gminasj.pl>;
<ugosieck@gminaosieck.pl>; <um@karczew.pl>; <ug@celestynow.pl>; <gmina_kolbiel@wp.pl>;
<umotwock@otwock.pl>; <urzad@wiazowna.pl>; <sekretariat@powiatminski.pl>; <sekretariat@gminalatowicz.pl>; <gmina@ugsiennica.pl>; <urzad@ceglow.pl>; <gmina@mrozy.pl>;
<gmina@minskmazowiecki.pl>; <sekretariat@jakubow.pl>; <umkaluszyn@kaluszyn.pl>;
<urzad.gminy@stanislawow.pl>; <urzad@umsulejowek.pl>; <starostwo@powiat-grodziski.pl>;
<urzad@zabiawola.pl>; <gmina@jaktorow.pl>; <urzad@grodzisk.pl>; <miasto@milanowek.pl>;
<urzadmiasta@podkowalesna.pl>; <urzad@gmina-baranow.pl>; <starostwo@powiat.pruszkow.pl>;
<gmina@nadarzyn.pl>; <ratusz@raszyn.pl>; <sekretariat@michalowice.pl>; <brwinow@brwinow.pl>;
<prezydent@miasto.pruszkow.pl>; <umpiastow@piastow.pl>; <kancelaria@pwz.pl>;
<urzad@kampinos.pl>; <ratusz@um.blonie.pl>; <urzad@gminaleszmo.pl>; <umig@ozarowmazowiecki.pl>; <gmina@babice-stare.waw.pl>; <izabelin@izabelin.pl>; <umig@lomianki.pl>;
<kancelaria@powiat-legionowski.pl>; <urzad@jablonna.pl>; <gmina@wieliszew.pl>;
<kancelaria@um.legionowo.pl>; <urzad@nieporet.pl>; <umg@serock.pl>; <urzad@um.warszawa.pl>;
<wom@ursynow.pl>; <wilanow.urzad@um.warszawa.pl>; <wawer.informacja@um.warszawa.pl>;
<wom@mokotow.waw.pl>; <wlochy@um.warszawa.pl>; <ursus.urzad@um.warszawa.pl>;
<burmistrz@urzadochota.waw.pl>; <burmistrz@bemowo.waw.pl>; <om.wola@um.warszawa.pl>;
<bielany.wom@um.warszawa.pl>; <ppn.wom@um.warszawa.pl>; <urzad@pragapld.waw.pl>;
<urzad@targowek.waw.pl>; <rembertow.wom@um.warszawa.pl>; <wesola.poczta@um.warszawa.pl>;
<kanctlariagpowiat-wolominsidpl>: <uniRzluki.pl>; <unazielonka.p1=-; <,11-z4d.illiasta(iDinarki.pl>;
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<gmina@suchozebry.pl>; <gmina@gminasiedlce.pl>; <ugpaprotnia@pro.onet.pl>;
<korczewgmina@wp.pl>; <ugprzesmyki@e-bip.pl>; <ug_mordy@pro.onet.pl>; <powiat@losice.pl>;
<wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl>; <wojt@huszlew.pl>; <platerow@platerow.com.pl>;
<urzad.gminy4@wp.pl>; <gmina@kornica.org>; <sekretariat@powiat-sokolowski.pl>;
<ugbielany@poczta.onet.pl>; <ug@gminasokolowpodl.pl>; <um@sokolowpodl.pl>;
<gminarepki@list.pl>; <jablonnalacka@onet.pl>; <sekretariat@sabnie.pl>; <ug_sterdyn@pro.onet.pl>;
<samorzad@kosowlacki.pl>; <ugc@epf.pl>; <starostwo@powiatostrowmaz.pl>;
<wasewo@pro.onet.pl>; <gminaostrowmaz@home.pl>; <sekretariat@brok.pl>; <gmina@lubotyn.pl›;

<sekretariat@gminawieniawa.pl>; <ugzar@post.pl>; <ugnur@fastmail.pl>; <ugbogut@wp.pl>;
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Dolqcz:
Tern at:

<um@um.ostroleka.pl>; <promocja@powiatostrolecki.pl>; <ug@goworowo.pl>; <gmina@czerwin.pl>;
<gminatroszyn@poczta.onet.pl>; <rzekun@rzekun.pl>; <sekretariat@olszewo-borki.pl>;
<sekretariat@lelis.pl>; <ug@baranowo.pl>; <selcretariat@myszyniec.pl>; <gmina@kadzidlo.pl>;
<stpysk@wp.pl>; <starostwo@powiat-przasnysz.pl>; <ug_krasne@krasne.pl>;
<ugprzasnysz@pro.onet.pl>; <selcretariat@czerniceborowe.pl>; <gmina@krzynowlogamala.pl>;
<sekretariat@chorzele.pl>; <gmina@jednorozec.pl>; <starostwo@powiat-makowski.pl>;
<gmina@karniewo.pl>; <urzad@makowmazowiecki.pl>; <ug_szelkow@wp.pl>;
<rzewnie@bipgminy.pl>; <ugrozan@post.pl>; <urzad@ploniawy-bramura.pl>;
<urzadgminy@czerwonka.pl>; <ugkrasnosielc@post.pl>; <starostwo@powiat-wyszkowski.pl>;
<urzad@zabrodzie.pl>; <somianka@somianka.pl>; <gmina@wyszkow.pl>;
<selcretariat@branszczyk.pl>; <gmina@dlugosiodlo.pl>; <rzasnik@bazagmin.pl>;
<kancelaria@powiatpultuski.pl>; <ug@gminagzy.pl>; <sekretariat@gminawinnica.pl>;
<ug@pokrzywnica.pl>; <ug@zatory.pl>; <ugobryte@obryte.pl>; <sekretariat@nowodworski.pl>;
<ug.leoncin@tlen.pl>; <sekretariat@czosnow.pl>; <selcretariat@nowydwormaz.pl>;
<urzad@pomiechowek.pl>; <um@nasielsk.pl>; <urzad@powiat-plonski.pl>; <urzad@czerwinsk.pl>;
<ugnaruszewo@vip.wp.pl>; <ugzaluski@bip.org.pl>; <sekretariat@ugjoniec.pl>;
<ugplonsk@ugplonsk.pl>; <sekretariat@dzierzaznia.pl>; <info@nowemiasto.win.pl>;
<gmina@sochocin.pl>; <urzad@gminababoszewo.pl>; <sekretariat@gmina.raciaz.iap.pl>;
<gmina@nowasucha.pl>; <urzad.gminy@teresin.pl>; <gminarybno@wp.pl>; <gmina@brochow.pl>;
<sekretariat@mlodzieszyn.pl>; <starostwo@powiat.plock.pl>; <ugim@wyszogrod.pl>;
<gmina@malawies.pl>; <gmina@bodzanow.pl>; <ugslubice@plocman.pl>; <gmina@bulkowo.pl>;
<gmina@starozreby.pl>; <umgdrobin@plo.pl>; <gmina@bielsk.pl>; <ugradzanowo@plock.home.pl>;
<ug@slupno.eu>; <urzad-selcretariat@gabin.pl>; <sekretariat@gminalack.pl>;
<ug@nowyduninow.info.pl>; <prezydent@plock.eu>; <gmina@starabiala.pl>;
<ug_brudzen@interia.pl>; <starosta@gostynin.powiat.pl>; <ug@gminagostynin.pl>;
<gmina@szczawin.pl>; <gmina@pacyna.mazowsze.pl>; <sanniki@zgwrp.org.pl>;
<starosta@powiat.sierpc.pl>; <ug_gozdowo@wp.pl>; <gmina@mochowo.pl>; <ug.zawidz@wp.pl>;
<info@gmina.sierpc.pl>; <gmina@szczutowo.pl>; <ugrosciszewo@interia.pl>;
<starostwo@ciechanow.powiat.pl>
31.5.2020r.- Zatqcznik lir 1 do Petycji.pdf; 31.5.2020r.- Petycja.pdf
Petycja

Szanowni Panstwo
w zaTqczeniu przedkladam Petycje. Prosze o jej poparcie.
Z powa2aniem
adw. Renata Sutor
•
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