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Temat: prezentacja do 0908/3/2019
Nadawca
Data: 09:O8.2019, 07:28
Adresat: undisclosedfrecipientsą
Ukryta kopia: urzad@mokrsko.p|

Í Prezentacja ws. województwa Częstochowskiegoodp

prezentacja do S0 0908/3/2019
ciąg dalszy:

Warto wspomnieć że obecnie Częstochowa posiada delegatury Urzędu Wojewódzkiego z tego co
pamiętam ale nie jestem pewna to Konserwator Zabytków na ul. Mirowskíej

Z wyrazami szacunku,

Inícjatorka Społeczna
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) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru
) proszę o podawanie sygnatury sprawy
) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą odbierane
uwagi na ochronę środowiska naturalnego
) nie wyrażam zgody na publikację danych
) za ewentualne blędy przepraszam jednak dzialam w trosce 0 dobro wspólne
) proszę o odpowiedź na adres e-mailowy:
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Wojewódzki InspektoratFarmaceutyczny. Delegatura,
Częstochowa
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był lub jest https:IIwww.cylex-polska.pllfirmylwojewódzki-inspektorat-
farmaceutyczny--delegatura-10409107.html
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