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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, jest zakładem budżetowym 

Gminy Parzęczew.

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór 

nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. 

w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie 

z dnia 26 czerwca 1992 r.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy 

przychodów i kosztów



Zakład prowadzi działalność w zakresie:

*  gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

*  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych.

*  utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych

*  zaopatrzenia w energię cieplną.

*  lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół

*  zieleni gminnej i zadrzewień.

Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności 

z  przychodów własnych i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy



Zakład administruje i zarządza następującymi obiektami:

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła,

• Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew,

• Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 14,

• Przepompownia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna,

• Kotłownia w Parzęczewie, ul. Południowa 1B,

• Budynek ZGK w Parzęczewie, ul. Południowa 5.



Sprzęt będący w dyspozycji Zakładu:

- Koparko-ładowarka marki JCB – JCB 3C*NAT ECO – rok produkcji 2012,

- Ciągnik marki URSUS 10014H – rok produkcji 2014,

- Ciągnik marki URSUS – 4512H, typ 451H – rok produkcji 1993,

- Beczka asenizacyjna typ T-544/1 – pojemność 6,5 m3 – rok produkcji 2015,

- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007,

- Przyczepa ciągnikowa 1 – do transportu zrębek,

- Przyczepa ciągnikowa 2 – do transportu zrębek,

- Rębak do gałęzi,

- Kosiarka bijakowa,

- Koparko-ładowarka marki Ostrówek,

- Przyczepa ciągnikowa,

- Beczka asenizacyjna POM model AO1038,

- Samochód dostawczy marki Lublin – Lublin 3322,

- Agregat prądotwórczy.



Sprzęt będący w dyspozycji Zakładu - zdjęcia



Sprzęt będący w dyspozycji Zakładu - zdjęcia



Sprzęt będący w dyspozycji Zakładu - zdjęcia



Uregulowania wewnętrzne Zakładu:

W 2015 roku dokonano zmiany szeregu unormowań wewnątrz Zakładu, 

dostosowując jego funkcjonowanie do obowiązujących przepisów prawnych. 

Do najważniejszych z nich należą:

• Regulamin Organizacyjny Zakładu ( wejście w życie z dniem 01.01.2016 r. )

• Regulamin Wynagradzania ( wejście w życie z dniem 01.01.2016 r. )

• Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych.

•   Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa pożarowego.

• Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego.



Zatrudnienie:

Dane na dzień 31.12.2015 roku

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony - 11    osób.

• Ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. - 10,5 etety.

W trakcie 2015 roku jedna osoba odeszła na emeryturę.

W dniu 10 marca 2015 roku, Wójt Gminy Parzęczew dokonał zmiany na stanowisku 

dyrektora Zakładu. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Pan Robert Małolepszy.

Na przełomie marca i kwietnia dokonano zmiany na stanowisku Głównego 

Księgowego. Od dnia 1 maja 2015 roku obowiązki te zostały powierzone Pani 

Katarzynie Marć. 



Zatrudnienie: 

W trakcie 2015 roku, w Zakładzie zatrudnieni byli pracownicy w ramach robót 

Publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym z tej formy zatrudnienia skorzystało 9 osób. 

Dodatkowo jedna osoba skierowana z PUP, odbywała staż. 

W okresie wakacyjnym, jedna osoba odbyła 

praktyki studenckie w naszym Zakładzie.



Plan finansowy

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i koszty zakładu w ramach uchwalonego budżetu na dany rok budżetowy

Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

wykonane przychody wyniosły 1.779.448,93 zł, 

a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się 

w kwocie 1.662.898,70 zł.



Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 852.947,97 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 781.341,04 zł. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 70.395,91 zł.

Łącznie wydatkowano 861.736,95 zł.



Działalność w zakresie odprowadzania ścieków

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 157.523,24 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 172.384,13 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 19.942,17  zł. 

Wydatki inwestycyjne pokryto z dotacji

Gminy Parzęczew



Działalność w zakresie ciepłownictwa

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 499.023,13 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 423.157,21 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 17.363,00 zł. 

Łącznie wydatkowano 440.520,21 zł.



Działalność w zakresie administrowania lokalami

Przychody z tej działalności w roku 

sprawozdawczym wyniosły 16.439,16 zł. 

Poniesione koszty stanowią 

kwotę 11.014.12 zł.



Działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 14.932,00 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 30.889,16 zł.

Strata na tej działalności zostanie 

w roku 2016 zminimalizowana 

na skutek dokonanej podwyżki stawek 

opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych.



Pozostała działalność zakładu

• Wynajem sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Zakładu,

• Zrębkowanie materiału z wycinek,

• Składowanie materiału z wycinek,

• Wykaszanie terenów zielonych,

• Budowa przyłączy wod-kan.

Przychody z działalności:

148.055,84 zł.

Koszty działalności:

147.214,13 zł.



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

ZREALIZOWANE

W 2015 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

zrealizował inwestycje ze środków własnych 

na łączną kwotę: 

82.898,91 zł.



Inwestycje – sprzęt - przyczepa

W grudnia bieżącego roku, została zakupiona przyczepa 

rolnicza marki Autosan D-46B, ładowność 4,5 tony, po 

remoncie kapitalnym oraz z wyposażeniem dodatkowym. 

Koszt zakupu to kwota 17.363,00 zł. 

Przyczepa wykorzystywana będzie przede wszystkim do 

usług związanych z pozyskiwaniem biomasy dla potrzeb 

naszej kotłowni



Nowa przyczepa

Przyczepa stara



Inwestycje - sprzęt - samochód

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został 

wyposażony w nowy samochód ciężarowy marki Volkswagen 

TRANSPORTER 1.9 TDI. Ze środków własnych został 

zakupiony pojazd, rok produkcji 2007, po remoncie wraz z 

wyposażeniem dodatkowym. 

Koszt zakupu to kwota 34.056,00 zł.

Samochód wykorzystywany będzie do obsługi bieżącej sieci 

wodno-kanalizacyjnej i zastąpi wysłużony samochód marki 

Lublin.



Nowy samochód

Samochód stary



Inwestycje - sprzęt – pompa szlamowa

W celu usprawnienia robót naprawczych sieci wod-kan, 

została zakupiona pompa szlamowa typu HONDA WT 30X. 

Urządzenie to umożliwi szybkie wypompowanie wody z 

wykopu podczas awarii.

Koszt zakupu motopompy 

to kwota: 5.190,00 zł.



Inwestycje – sprzęt - pompa głębinowa

W październiku została zakupiona i wymieniona pompa 

głębinowa na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Ignacew Folwarczny. Starą, wyeksploatowaną pompę 

wymieniono na pompę nowoczesną i energooszczędną. 

Pompa głębinowa jest pierwszym i jednym z 

podstawowych urządzeń na stacji. 

Koszt całej inwestycji to kwota: 12.779,00 zł.



Inwestycje – sprzęt  - sprężarka

Dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Ignacew Folwarczny zakupiono 

również nowy agregat sprężarkowy

Koszt zakupu to kwota: 4.370,00 zł



Inwestycje – sprzęt  - serwerownia

System informatyczny zakładu został 

zmodernizowany i dostosowany dla 

wymogów ochrony danych osobowych.

Podstawą systemu jest nowoczesny 

serwer, który obsługuje wszystkie 

komputery.

Koszt zakupu serwera to kwota: 

9.140,00 zł



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W TRAKCIE REALIZACJI

W 2015 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

rozpoczął inwestycje ze środków własnych 

na łączną kwotę 

14.000,00 zł.



Projekt budowy punktu ochrony p-poż.

Zaprojektowano zbiornik zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych, który stanowić będzie 

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla miejscowości 

Parzęczew w ilości min. 50 l/s.

Koszt wykonania projektu to kwota 

6,0 tysięcy zł.



Zakres rzeczowy zadania:

* Część sanitarna - 22,0 tys. zł. netto

* Część elektryczna - 17,0 tys. zł. netto

* Część drogowa - 23,0 tys. zł. netto

Planowany termin wykonania

II – III kw 2016 roku



Projekt montażu agregatów prądotwórczych.

Przewidziano montaż agregatów prądotwórczych dla:

* SUW w miejscowości Ignacew Folwarczny

* SUW w miejscowości Chrząstów Wielki

* SUW w miejscowości Orła

Koszt wykonania projektu to kwota 

8,0 tysięcy zł.



Zakres rzeczowy zadania:

* SUW Ignacew Folwarczny - 58,0 tys. zł. netto

* SUW Chrząstów Wielki - 59,5 tys. zł. netto 

* SUW Orła - 75,0 tys. zł. netto

Planowany termin wykonania 

do ustalenia.



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZREALIZOWANE

W 2015 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

zrealizował inwestycje z dotacji

z Gminy Parzęczew 

na łączną kwotę 

19.942,17  zł.



Modernizacja oczyszczalni ścieków:

W ramach tego zadania zostało wykonane:

• Poszerzenie istniejącego boksu na skratki,

• Wykonanie i montaż pomostu roboczego na bioreaktorze ścieków,

• Wykonanie i montaż sterowania pompami w pompowni ścieków,

• Wykonanie i montaż pomostu roboczego 

wraz z barierką, montaż 2 sztuk zaworów 

zwrotnych Dn 80 oraz dostawa i montaż 

2 sztuk zasów nożowych Dn 80 

w obiekcie pompowni ścieków. 



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZREALIZOWANE

W 2015 roku 

Gmina Parzęczew zrealizowała inwestyję pod nazwą 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Parzęczew”

ETAP II



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parzęczewie:

W ramach tego zadania zostało wykonane:

* Zmiana sposobu napowietrzania ścieków w reaktorze osadu czynnego 

z zastosowaniem bardziej efektywnego i mniej energochłonnego systemu

dyfuzorów wgłębnych,

* Zabezpieczono nową hydroizolacją ściany reaktora, osadnika wtórnego 

oraz komory pomiarowej,

* Zamontowano sitopiaskownik który ma na celu zabezpieczenie oczyszczalni

przed napływem zanieczyszczeń,

* Dokonano modernizacji systemu sterowania z wprowadzeniem pełniejszej

automatyki,

* Zamontowano elektromagnetyczny pomiar ścieków oczyszczonych,

* Wykonano drobne prace budowlane mające na celu poprawę estetyki 

całego obiektu.



Modernizacja oczyszczalni ścieków - zdjęcia



Zakup sprzętu do wywozu nieczystości płynnych:

W ramach tego działania zakupiono nowoczesny sprzęt komunalny. 

Na początku czerwca, został dostarczony:

* Ciągnik marki URSUS typ 10014 H,

* Wóz asenizacyjny marki POMOT typ T544/1 o pojemności 6,5 m3. 

Urządzenia zostały przekazane do użytkowania 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie. 



Całkowita wartość projektu wyniosła:

669 330,56 zł, w tym:

* dotacja z EF PROW w kwocie 397 360,00 zł 

oraz z  WFOŚ i GW w formie:

* dotacji      68 058,00 zł,

* pożyczki 102 088,00 zł.



WAŻNIEJSZE REMONTY

WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2015 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

wykonał szereg robót remontowych

do najważniejszych z nich należą:



Wymiana pokrycia dachowego SUW w Parzęczewie:

* W zakresie prac ujęto ułożenie docieplenia dachu stacji wraz z nową

powierzchnią z papy termozgrzewalnej, 

* Wymianę obróbek blacharskich, rynien spustowych oraz instalacji odgromowej.

Całość robót wykonała firma zewnętrzna. 

Wartość prac wyniosła około 17.217,17 zł. 

W ramach robót utrzymaniowych na tym obiekcie, 

zostało poprawione umocnienie odstojnika 

popłuczyn. 

Dokonano naprawy boków zbiornika, 

oraz wymieniono opaskę z płyt betonowych. 

Prace te realizowane były w okresie letnim

przez pracowników naszego Zakładu.



Remont budynku biurowego Zakładu:

W ramach robót remontowych zostało wykonane:

Remont pomieszczenia szatni pracowników poprzez malowanie pomieszczeń,

ułożenie terakoty, płytek ściennych oraz wymianę urządzeń sanitarnych,

Wydzielenie pomieszczenia dla głównej księgowej wraz z umeblowaniem,

Wydzielenie i umeblowanie zaplecza socjalnego dla pracowników,

Wydzielenie i umeblowanie pomieszczenia dla interesantów,

Pomalowanie i naprawa umeblowania w 

pomieszczeniu kasy i sekretariatu,

Urządzenie wraz z umeblowaniem 

pomieszczenia archiwum zakładowego,

Zakup sejfu do pomieszczenia kasowego,

Montaż systemu alarmowego,

Wymiana zużytego sprzętu komputerowego.

Wartość robót – 35.237,97 zł



Remont budynku biurowego Zakładu -zdjęcia



Remont budynku biurowego Zakładu -zdjęcia



Remont budynku biurowego Zakładu -zdjęcia



Remont SUW w Chrząstowie Wielkim:

W miesiącu grudniu 2015 roku wystąpiła poważna usterka na stacji. Awaria jaka 

wystąpiła na głównym rurociągu technologicznym o średnicy 280 mm. 

Technologia tej stacji oparta jest o rurociągi PCW łączone poprzez klejenie. 

Nastąpiło pękniecie elementów łączących oraz gwałtowny wypływ wody.  

Na przełomie grudnia oraz stycznia tego roku przystąpiliśmy do gruntowego 

remontu. Została podjęta decyzja o wymianie 

newralgicznych odcinków, na rurociągi ze stali 

kwasoodpornej. Roboty wykonywane były w 

dwóch etapach. Etap pierwszy w grudniu, 

natomiast etap drugi w styczniu tego roku.

Koszt naprawy zamknął się łączną kwotą netto w 

wysokości 17.200,00 zł. 

( etap I – 8.700,00 zł, etap II – 8.500,00 zł ).



Remont SUW w Chrząstowie Wielkim - zdjęcia



Remont SUW w Chrząstowie Wielkim - zdjęcia



BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Zakład realizuje budowę nowych sieci wodociągowych 

na terenie Gminy.

Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem 

pracowników i sprzętu będącego w naszej dyspozycji.

Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana w 

całości ze środków budżetowych Gminy Parzęczew. 

Wartość wykonanych robót – 69.500,00 zł brutto



W 2015 roku zrealizowano następujące odcinki sieci:

• Pustkowa Góra – Etap 1 – Dn 110 PCW – 135,0 m.

• Pustkowa Góra – Etap 2 – Dn 110 PCW -290,0 m.

• Tkaczewska Góra – Dn 90 PCW – 82,0 m.

• Mikołajew – Dn 90 PCW – 94,0 m.

• Orła – Dn 90 PCW – 138,0 m.

• Mamień – Dn 90 PCW – 164,5 m.



BUDOWA PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANIITARNEJ

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną 

siłę roboczą oraz magazyn część, dlatego szybko i 

sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i 

kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny 

inwestora. 



Na zlecenie Gminy Parzęczew wykonano 

przyłącza wodociągowe:

• Tkaczewska Góra – Dn 40 PE, L=5,0 mb.

studnia wodomierzowa Dn 500.

• Pustkowa Góra nr 23, Dn 40 PE, L=19,0 mb. 

studnia wodomierzowa Dn 500.

Wartość usługi: 6.888,00 zł brutto.



Na zlecenie inwestorów prywatnych wykonano:

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej – 1 sztuka

• Przyłącza wodociągowe – 21 sztuk



WYKASZANIE POBOBOCZY DRÓG GMINNYCH

Na zlecenie Urzędu Gminy, nasz zakład wykonał prace związane z 

wykaszaniem poboczy dróg gminnych. 



POZOSTAŁE 

DZIAŁANIA ZAKŁADU

W 2015 roku podjęto i wykonano następujące 

działania, mające na celu poprawę 

jego funkcjonowania 

oraz poprawę jakości obsługi klientów:



Strona internetowa:

W dzisiejszych czasach forma kontaktu elektronicznego jest 

wymaganym i wręcz niezbędnym elementem komunikacji. 

Poprzez zamieszczanie bieżących informacji o działalności 

zakładu, ewentualnych awariach, przerwach w dostawie 

wody czy innych ważnych sprawach z dziedziny gospodarki 

komunalnej, chcemy być jak najbardziej użyteczni dla 

naszych odbiorców

www.zgkparzeczew.pl



Strona internetowa daje również możliwość podawania 

stanów wodomierza w dowolnym momencie poza 

planowanymi odczytami.

Tę formę usługi adresujemy przede wszystkim dla naszych 

odbiorców mających działki letniskowe na obszarze 

naszego działania. W tym przypadku, możliwym jest 

podanie stanu wodomierza z urządzeń mobilnych, typu 

smartfon. 

Zachęcamy również do uruchomienia usługi e-faktura 

umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną 

(mailem) faktur w formie elektronicznej – PDF.

www.zgkparzeczew.pl



www.zgkparzeczew.pl



Lokalizatory GPS:

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług oraz 

sprawniejsze i bardziej ekonomiczne zarządzanie 

sprzętem, wszystkie maszyny ( ciągniki, koparki, samochód 

dostawczy ) będące w dyspozycji naszego Zakładu, zostały 

wyposażone w nadajniki i lokalizatory GPS. 

Przyjęte rozwiązanie pozwoli na optymalizację kosztów, 

monitoring świadczonych usług oraz zabezpieczy sprzęt 

przed kradzieżą. 

Obsługę systemu zakupiono w firmie SATIS.





Pozostałe działania cd:

* Ochrona danych osobowych,

* Wymiana oprogramowania informatycznego,

* Oznakowanie obiektów,

* Oznakowanie hydrantów,

* Wymiana wodomierzy,

* Bieżąca konserwacja sieci wod-kan.



KONTROLE ZEWNĘTRZNE ZAKŁADU

• Urząd Gminy w Parzęczewie – W ramach kontroli bieżącej 

i nadzoru, w miesiącu styczniu przeprowadzona została 

kontrola nad bieżącym funkcjonowaniem Zakładu. 

Wyniki kontroli nie były zadowalające. Jednak wszystkie

zalecenia i uwagi udało się w 2015 roku wykonać.

• Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. 

Wynik kontroli pozytywny.

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Wynik kontroli pozytywny. 



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Współpraca z  wszystkimi instytucjami zewnętrznymi 

a w szczególności Wójtem Gminy Parzęczew, 

Gminą Parzęczew oraz Radą Gminy w Parzęczewie 

układała się dobrze.



PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie w 2015 roku, należy stwierdzić iż był to 

dobry rok dla funkcjonowania Zakładu. 

Podjęte działania przyczyniły się do poprawy 

jego funkcjonowania i miały wpływ na jakość obsługi 

i wzrost zadowolenia odbiorców. 



PODSUMOWANIE – cd..

Kondycja finansowa Zakładu jest dobra, wszystkie płatności 

publicznoprawne i zobowiązania zarówno wobec 

pracowników jak i dostawców regulowane są terminowo. 

Stabilny poziom sprzedaży umożliwia ponoszenie wszystkich 

niezbędnych dla funkcjonowania Zakładu kosztów bez 

konieczności dotowania przedmiotowego z budżetu 

Gminy i pozwala na realizację zadań inwestycyjnych 

ze środków własnych.



PODSUMOWANIE – cd..

Kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną 

w najbliższych latach:

1. Montaż agregatów prądotwórczych  na stacjach.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskowicach.

3. Modernizacja SUW w Ignacewie Folwarcznym.

4. Modernizacja SUW w Parzęczewie.



Misją 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie jest: 

Podnoszenie jakości świadczonych 

usług dla odbiorców 

oraz dbałość o ich maksymalne 

zadowolenie z obsługi.



Dziękuję za uwagę



Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377

Kontakt:

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40

tel. kom. 884-880-041

sekretariat@zgkparzeczew.pl

www.zgkparzeczew.pl


