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W bieżącym numerze: Z obrad XIV sesji Rady Gminy Piątek, Bezpłatny dowóz niepełnosprawnych
uczniów do szkół, „Wiatr w żagle” czyli 28. Finał WOŚP w Gminie Piątek, Nabór wniosków na
przebudowę infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, Postaw na własny biznes, Widowisko
karnawałowe „Broadway Story”, Trzy złote medale młodego zawodnika na jubileusz trenera, Zuzia
zaprasza na koncert, Godziny pracy aptek w Piątku. Kalendarium imprez i uroczystości.

Z obrad XIV sesji Rady Gminy Piątek
W środę, 11 grudnia odbyła się XIV sesja Rady
Gminy Piątek. Po przyjęciu protokołu z XIII
sesji oraz przedstawieniu przez Wójta Gminy
informacji z wykonania uchwał Rady i pracy w
okresie między sesjami, sprawozdania z pracy
Komisji Rady przedstawili Przewodniczący
poszczególnych komisji.
Podczas XIV sesji Rada Gminy Piątek podjęła
uchwały w sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 2032;
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek;
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w
gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020;
- Statutu Gminy Piątek;
- nadania Statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Piątku;
- nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi

Pomocy Społecznej w Piątku;
- Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Piątek;
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Piątek oraz w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy
Piątek na 2020 rok;
- dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/66/19
Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019
roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty
od posiadania psów, terminu płatności oraz
sposobu poboru w 2020 roku;
- dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/62/19

Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2020 dla
Gminy Piątek;
- dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/65/19
Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019
roku w sprawie wysokości stawek opłat
targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 rok
oraz zarządzania poboru opłaty targowej w
drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Interpelacje i zapytania radnych:
- prośba o ustawienie drogowskazu z nazwą
Balków od nr 78A do 109, przy drodze
powiatowej, na terenie prywatnej działki - jest
na to zgoda właściciela - drogowskaz zostanie
zamówiony i będzie zamontowany w
najbliższym czasie.
cd. na str. 2
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Z obrad XIV sesji Rady Gminy Piątek
cd. ze str. 1
Interpelacje i zapytania radnych - cd.:
- prośba, na wniosek mieszkańców, o
zabezpieczenie środków na przyszły rok na
wykonanie dokumentacji związanej z
wyznaczeniem i wykopaniem rowu przy
drodze gminnej w Balkowie Nowym
(odcinek od parku do granicy gminy) oraz
wywozu i utylizacji śmieci z „dzikich
wysypisk” na terenie Natura 2000 - działki
prywatne i gminne - decyzja w sprawie
zabezpieczenia środków na te cele należy
do Rady Gminy.
- kto podpisał/zatwierdził termomodernizację Szkoły Podstawowej w Piątku bez
naprawy dachu? Dlaczego w projekcie
budżetu jest przeznaczona kwota 250 000
zł na naprawę dachu, skoro trwa
termomodernizacja? - wniosek podpisał
Wójt Gminy Piątek. Projekt termomodernizacji powstał w latach 2012-2013 - wówczas
dach nie wymagał remontu. W obecnym
naborze można było docieplić strop, a nie
można wymienić dachu. Koszty wymiany
dachu leżą po stronie właściciela budynku.
(niestety nie mamy wpływu na zachowanie
się gołębi, które dokonały zniszczeń
dachu).
- uważamy, że interpelacje/zapytania
Radnych, które są podawane na piśmie,
powinny być podpisane imieniem i
nazwiskiem radnego w gazetce gminnej.
Dlaczego to zostało zmienione? - zmiany
dokonała Rada Gminy VII kadencji. Obecna
Rada jeśli chce to może to zmienić.
- co się dzieje z pomieszczeniami, w których
wcześniej mieściły się karetki firmy Falck?
Moglibyśmy, tak jak rozmawialiśmy,
przeznaczyć te pomieszczenia dla GOPS-u
- pomieszczenia, w których przebywali
ratownicy medyczni firmy Falck są
przewidziane dla GOPS-u. W chwili obecnej
wymagają drobnych napraw i odświeżenia,
a z tym wiążą się środki finansowe, które są
przewidziane w budżecie na rok 2020.
- czy w Piątku znajduje się kanalizacja
służąca do odprowadzania wód opadowych
i roztopowych - kanalizacja burzowa? Jeśli
tak, to gdzie? - taka kanalizacja znajduje się
na ulicy Stodolnianej, części ulicy
Kutnowskiej, ulicy Łęczyckiej oraz przy
Urzędzie Gminy w Rynku.
- jak to jest możliwe, że zadania GOK-u
realizują inni? Pod patronatem OSP
odbywają się warsztaty i dzieci chętnie w
nich uczestniczą. Ten problem jest
notorycznie przez nas poruszany. Jaki
program na ferie zimowe oferuje GOK? -
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- nikt nie broni innym grupom i stowarzyszeniom organizować zajęć dla dzieci.
P r z y p o m i n a m y, ż e t a k i e ś w ie t l i c e
funkcjonują w Balkowie, JanowicachGoślubiu, Górkach Pęcławskich oraz Piątku.
Jeśli chodzi o program zajęć na ferie zimowe
proszę zaprosić na spotkanie komisji Rady
Gminy dyrektora GOKu i z nim na ten temat
porozmawiać.
- czy i w jakim sposób będzie prowadzona
termomodernizacja części budynku starej
szkoły w Czernikowie, bo różnica temperatur
w starej i nowej części jest duża? - stara
część szkoły została przewidziana do
termomodernizacji we wniosku złożonym do
U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o wr a z z
siedmioma innymi obiektami użyteczności
publicznej należącymi do Gminy Piątek. Nie
było jeszcze rozstrzygnięcia tego naboru.
- prośba o oczyszczenie przepustu w Konarzewie na wysokości nr 10 pod drogą powiat gmina - powiat zapowiada czyszczenie
rowów przy swoich drogach w Konarzewie w
najbliższym czasie.
W sesji udział wzięła delegacja mieszkańców sołectwa Pokrzywnica, która przedstawiła petycję obywatelską w sprawie
zamknięcia w Pokrzywnicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po
wysłuchaniu mieszkańców postanowiono o
zamknięciu PSZOK-u w Pokrzywnicy i
usunięciu zgromadzonych tam odpadów do
31 grudnia 2020 roku. Konieczne będzie
również znalezienie nowego miejsca na
PSZOK, do prowadzenia którego zobowiązane są wszystkie samorządy.

Kalendarium 2020
gminnych imprez
i uroczystości
06.01 - Orszak Trzech Króli w Piątku
12.01 - XXVIII Finał WOŚP
13.01 - 26.01 - Turnieje i rozgrywki sportowe
w ramach ferii zimowych
16.02 - Turniej Piłki Siatkowej im. Czesława
Lichoty
29.02 - Turniej Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piątku
02.05 - Dzień Flagi Narodowej
10.05 - Święto Strażaka
13-17.05 - XII Plener rzeźbiarski
16.05 - XLI Zlot do Środka Polski
29.05 - Gminny Rodzinny Dzień Sportu
07.06 - XV Dzień Nowalijki
13.06 - Festyn szkolny w Czernikowie
czerwiec - Noc bibliotek
27.06 - Złote Gody
lipiec - sierpień - Wakacyjne turnieje
sportowe
30.08 - Dożynki gminno-parafialne
13.09 - Uroczystości 81. Rocznicy Bitwy
nad Bzurą
26.09 - XIX Wyścigi rowerowe „Jedziemy
śladami Mieczysława Nowickiego”
11.11 - Uroczystości Święta Niepodległości
Gmina Piątek zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów imprez i uroczystości.

Bezpłatny dowóz
niepełnosprawnych
uczniów do szkół
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie
niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do
szkoły lub placówek oświatowych lub zwrot
kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na
podstawie umowy zawartej między Wójtem
Gminy Piątek a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli
dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.
Bezpłatny dowóz przysługuje:
1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
realizujące wychowanie przedszkolne w
najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie
wychowania przedszkolnego lub ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6
ustawy);
2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętym wychowaniem
przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w
związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny
w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w
związku z art. 127 ustawy);
4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w
szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z
niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.
rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art.
127 ustawy);
5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.
36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna.
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
szczegółowe informacje dotyczące zwrotu
kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz druk formularza
wniosku o zwrot kosztów publikowane są m.in.
na stronie www.gminapiatek.

Przędzalnia Zdrowia
w Piątku
ul. Kutnowska 1
zaprasza na masaże lecznicze,
masaże relaksujące
i zabiegi SPA
tel. 662 649 068

Expresem
przez Gminę Piątek
- zakończyły się główne prace związane z
budową ronda w Piątku. W obecnej chwili
trwają uzupełnienia oznakowań i instalacja
barierek. Do wykonania pozostało jeszcze
podłączenie oświetlenia ronda oraz części
ul. Zgierskiej.
- ZGKiM w ostatnim czasie wykonał
poszerzenie przepustu pod drogą gminną w
Balkowie oraz zainstalował i podłączył
studzienkę wodomierzową w Piekarach.
Obecnie trwa czyszczenie rowów w
sołectwie Konarzew.
- informujemy, że od nowego roku 2020 plac
targowy w Piątku będzie czynny od godz.
5:00.
- od 1 stycznia 2020 roku PSZOK w
Pokrzywnicy zostaje zamknięty. Odpady
prosimy wystawiać w dni wyznaczone przez
firmę odbierającą oraz podczas tzw.
objazdówek. Wszystkie pozostałe rodzaje
odpadów można samodzielnie wywozić do
Zakładu Pro Zero w Kutnie, ul. Łąkoszyńska
127.
- trwa sprzątanie na terenach pradoliny
warszawsko-berlińskiej przylegających do
sołectwa Balków przez grupę inicjatywną
mieszkańców Balkowa. Za zaangażowanie
składamy serdeczne podziękowania.
- 13 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy odbyło się spotkanie z mieszkańcami
sołectwa Piątek na temat
ustalenia
własności trzech działek położonych na
terenie miejscowości Piątek. Działki te to
ulica Pokrzywna, plac po dawnym postoju
taksówek oraz rów położony pomiędzy ulicą
Nowy Świat i ulicą Pokrzywną. Mieszkańcy
jednogłośnie podjęli decyzje aby te działki
stały się własnością Gminy Piątek.
- trwają prace przy termomodernizacji
kompleksu szkolnego w Piątku. W chwili
obecnej wykonawca dokonuje 78 odwiertów
potrzebnych do zainstalowania pomp ciepła.
Prowadzone są również prace w kotłowni
tego obiektu.
- od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku filia
łęczyckiego Urzędu Pocztowego w Piątku
wszystkie nadawane przesyłki będzie
stemplowała okolicznościowym datownikiem
wydanym z okazji odzyskania
praw
miejskich przez Piątek. Z okazji odzyskania
praw miejskich wydany został okolicznościowy kalendarz ścienny, kalendarzyki
listkowe oraz kartki i znaczki pocztowe.
- w dniu 30 grudnia w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Wójt Gminy
Piątek Krzysztof Lisiecki weźmie udział w
spotkaniu związanym z nadaniem z dniem
1 stycznia 2020 roku statusu miasta miejscowości Piątek.
- od 6 grudnia w Piątku działają dekoracje
świąteczne. Choinkę przystroił ZGKiM w
Piątku, natomiast dekoracje na słupach
oświetleniowych zainstalowała w gratisie
firma Energa Oświetlenie.
- od 1 stycznia 2020 roku na terenie Piątku
działać będzie monitoring miejski. Administratorem danych jest Gmina Piątek.
Monitor ing prowadzony jest w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
oraz ochrony osób i mienia.

„Wiatr w żagle”
czyli 28. finał
WOŚP
w
Gminie
Piątek
Podczas 28. finału WOŚP, który odbędzie się
w niedzielę 12 stycznia 2020 roku zbierane
będą środki dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Program 28. finału WOŚP w Gminie Piątek:
Od 8.00 - zbiórka pieniędzy do puszek
WOŚP
DUŻA HALA SPORTOWA - PIĄTEK:
13.00-15.00 - Turnieje w Piłkę Nożną w
kategorii chłopców klas IV – VIII
od 15.00 - Kawiarenka: ciasta, gorące/zimne
napoje, gorące/zimne przekąski, inne
smakołyki
od 15.00 - Malowanie twarzy
od 15.00 - Wystawka - Kup, Zamień, Wymień
- Wystawa Rękodzielnictwa p. Barbary Garus
- „Szkoły/Przedszkole dawniej i dziś” wystawy fotograficzne
- „Piątek na przestrzeni lat” wystawa
fotograficzna
od 15.00 - Gminna Biblioteka Publiczna w
Piątku „Z książką łatwiej, ciekawiej i
przyjemniej”
16.00-17.30 - Mecze Piłkarskie Młodzików,
roczniki: 2007, 2008 i 2010
- Mecz Piłkarski Trampkarzy - rocznik 2005
17.30-19.30 - Turniej Piłkarski Seniorów
SALA SPORTOWA PILAWA - PIĄTEK:
od 15.00 Kawiarenka - ciasta, gorące i zimne
napoje oraz inne smakołyki,
15.00 - OTWARCIE IMPREZY PRZEZ
BURMISTRZA PIĄTKU
15.40 - Występy przedszkolaków Gminnego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
16.00 - Pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w wykonaniu OSP Piątek
16.20 - Koncert Orkiestry Dętej OSP Piątek
17.20 - Charytatywna aukcja WOŚP
17.30 - Koncert „EMANCYPACJA”
18.10 - Charytatywna aukcja WOŚP
18.30 - Występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piątku
19.10 - Charytatywna aukcja WOŚP
16.00-21.00 - Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Czernikowie: zabawa, charytatywna aukcja WOŚP i inne atrakcje
20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA W ŚRODKU
POLSKI (przed s zkołą).
Bądźcie z nami, nie żałujcie grosza. Razem
z nami grają: Władze Samorządowe Miasta
Piątek, Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku,
TMPiO, Gminne Przedszkole im. Jana Pawła
II w Piątku, Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Czernikowie, ZSMR i CKZ w Piątku,
Ludowy Klub Sportowy „Malina” Piątek,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku, Bank Spółdzielczy Ziemi
Łęczyckiej O/Piątek oraz wielu innych ludzi o
gorących i szczodrych sercach
ZA PRAS ZAM Y DO WS PÓLN EG O
GRANIA…

Nabór wniosków na
przebudowę
infrastruktury
turystycznej
lub rekreacyjnej
Przypominamy, że od 11 grudnia br. w LGD
POLCENTRUM trwa nabór 2/2019
"Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej w tym dróg". Wnioski
należy składać w biurze LGD (ul. Ludwika
Norblina 1, 95-015 Głowno) w godz. 9:00 15:00, do dnia 9 stycznia 2020 r.
Wysokość pomocy przyznawana na jedną
operację nie może przekroczyć 87 900,00
zł. Szczegółowe informacje na temat
naboru oraz formularze druków wniosku i
załączników dostępne są na stronie
www.polcentrum.pl

Postaw na własny
biznes
Informujemy, że Business School Hanna
Polak, Marcin Polak Spółka Jawna w
styczniu 2020 r. rozpocznie realizację
projektu „POSTAW NA WŁASNY BIZNES
– II Edycja” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego na podstawie umowy
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Łodzi (nr projektu RPLD.08.03.01-100002/19-00, Oś priorytetowa: VIII.
Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1
Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych).
Projekt skierowany jest do osób powyżej
30 roku życia, bezrobotnych lub biernych
zawodowo, zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, w
tym należących do osób w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w
wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale
bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach,
kobiet, mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy
nie należą do wyżej wymienionych grup).
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy
osoby zamieszkałe na terenie województwa Łódzkiego obejmującego
powiaty: bełchatowski, brzeziński,
kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki
wschodni, opoczyński, pabianicki,
pajęczański, piotrkowski, poddębicki,
radomszczański, rawski, sieradzki,
skierniewicki, tomaszowski, wieluński,
wieruszowski, zduńskowolskim, zgierski,
Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice.
W ramach projektu oferujemy m.in.:
- Dotację na rozwój przedsiębiorczości w
wysokości 23 050 zł
- Wsparcie Pomostowe w wysokości 2 100
zł (przez 12 miesięcy)
- Indywidualne doradztwo biznesowe
Więcej informacji pod numerem telefonu
22 864 47 47.
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pierwszy

ORSZAK TRZECH KRÓLI
w geometrycznym środku Polski

MIA S TO PI Ą TE K 6 styc zn ia 2020 r .
godz. 12:00 - msza św. w intencji Miasta Piątek w kościele
p.w. Św. Trójcy, poświęcenie i wręczenie Burmistrzowi
klucza do Miasta Piątek
godz. 13:00 - pierwszy w historii orszak Trzech Króli ulicami miasta
pod budynek Urzędu Miejskiego w Piątku,

Trzy złote medale
młodego zawodnika na
jubileusz trenera
W sobotę 14 grudnia 2019 r. odbył się Turniej
Mikołajkowy w Poddębicach, na których trener
Szymona wielokrotny mistrz świata/ Europy
soke Maciej Grubski 9 DAN – świętował swoje
40 – lecie kariery sportowej. Społeczność
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku na czele z Szymonem
składa gratulacje z okazji jubileuszu.
Podczas tej podniosłej uroczystości Szymon
Frankiewicz, uczeń klasy IV b Szkoły
Pod sta wowej im. Ma rsz ałk a J óz efa
Piłsudskiego w Piątku, a przede wszystkim
zawodnik Klubu Karate „IPPON” w Łęczycy
brał udział w trzech konkurencjach i we
wszystkich zdobył pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!!

Zuzia zaprasza
na koncert
W piątek, 13 grudnia 2019 roku Zuzanna
Sieradzka, uczennica klasy I Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
pod opieką p. Eweliny Kucharskiej wzięła
udział w X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Hej
w Dzień Narodzenia”, który odbył się w Domu
Kultury w Łęczycy.
Występy uczniów podzielone zostały na
poszczególne kategorie wiekowe. Dzieci
najmłodsze stanowiły najliczniejszą, bo
dwudziestopięcioosobową grupę. Miło nam
poinformować, że Zuzia, mimo tak ogromnej
konkurencji, przeszła pomyślnie przesłuchania i wystąpi w koncercie laureatów, który
odbędzie się 6 stycznia 2020r. o godz. 15:00
w kościele pod wezwaniem Świętego
Andrzeja Apostoła w Łęczycy. Podczas
koncertu zostaną przedstawi one
szczegółowe wyniki oraz wręczone nagrody.
W imieniu Zuzi serdecznie zapraszamy na
koncert.

Godziny pracy aptek
w Piątku
Apteka ogólnodostępna „Milenium” - Piątek,
ul. Stodolniana 6, tel. 24 72211 33 - czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00
Apteka MILENIUM - Piątek, ul. Rynek 17, tel.
24 722 18 88 - czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30- 18:00, w soboty w godz.
7:30 - 15:00
Apteka SZLACHETNA - Piątek, ul. Rynek 5a,
tel. 046 811 50 46 - czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 - 20:00, w soboty w
godz. 8:00 - 16:00.
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Całodobowy dyżur non stop pełni Apteka
ŁĘCZYCA - Łęczyca, ul. Zachodnia 6, tel.
24 722 45 51
Na stronie www.gminapiatek.pl publikowane
są godziny pracy wszystkich aptek w
Powiecie Łęczyckim.

