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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 ZARZĄDZA I ADMINISTRUJE 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.

• Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, ul. Południowa 5,

przekazana do ZGK w 2017 roku



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,

- 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 do samochodu marki Volkswagen

- Równiarka drogowa ciągnikowa i brona dwupolowa



SPRZĘT – ZAKUP W 2017 ROKU



SPRZĘT – ZAKUP W 2017 ROKU



UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE ZAKŁADU:

W 2017 roku dokonano kolejnych zmian unormowań wewnątrz Zakładu, 

dostosowując jego funkcjonowanie do obowiązujących przepisów prawnych. 

Do najważniejszych z nich należą:

• Wprowadzenie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie zakładu, 

• Wprowadzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania 

robót ziemnych,

• Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku

stwierdzenia nielegalnego poboru wody na szkodę

zakładu



ZATRUDNIENIE: 

Dane na dzień 31.12.2017 roku

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 

– finansowanie ze środków własnych Zakładu – 10 osób – 10,5 etatu.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony 

– finansowanie ze środków własnych Zakładu – 2 osoby – 1,25 etatu.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony 

- współfinansowanie ze środków P.U.P w Zgierzu – 4 osoby – 4 etaty.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony - staż 

- współfinansowanie ze środków P.U.P w Zgierzu – 1 osoba – 1 etat.

• Ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. – 16,75 etatu.



PLAN FINANSOWY:

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

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

Plan finansowy na rok 2017 zakładał przychody w kwocie 1.897.120,00 zł oraz 

koszty i inne obciążenia w wysokości 1.909.745,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane przychody wyniosły 1.868.809,53 zł, 

a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie 

1.901.064,92 zł. 

Nadwyżka budżetowa w kwocie 17.027,04 zł zostanie 

przekazana na rachunek budżetu Gminy Parzęczew 

w terminie przewidzianym w Uchwale.



Stan środków 

obrotowych na 

początek roku

Planowane 

przychody
Razem

Planowane 

koszty

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku

Razem

151 790,00 1 897 120,00 2 048 910,00 1 909 745,00 139 165,00 2 048 910,00

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku

Planowane 

przychody
Razem

Planowane 

koszty

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku

Razem

151 790,00 1 920 882,04 2 072 672,04 1 933 507,04 139 165,00 2 072 672,04

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku

Zrealizowane 

przychody

Równowartość 

odpisów 

amortyzacyjnych

Inne 

zwiększenia

208 294,47 1 868 809,53 513 863,37 27 185,76

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku

Poniesione 

koszty i 

inwestycje ze 

środków 

Odpisy 

amortyzacyjne

Inne 

zmniejszenia

Nadwyżka 

budżetowa
Razem

175 249,92 1 901 072,97 513 863,37 10 939,83 17 027,04 2 618 153,13

2 618 153,13

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Razem

Plan finansowy na dzień 01.01.2017 r.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2017 r.



UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:

Umorzenia – dla 6 osób fizycznych na łączną kwotę 1.187,42 zł,

Odroczenie płatności – dla 3 osób fizycznych na kwotę należności 153,06 zł,

Rozłożenia na raty – dla 8 osób fizycznych na łączną 

kwotę należności 6.819,55 zł.



EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, WINDYKACJA:

Położenie szczególnego nacisku na monitorowanie ściągalności należności 

i ich egzekwowanie w różnych formach windykacji wewnętrznej, doprowadziło 

do poprawy płynności finansowej i znacznego spadku kwoty należności 

wymagalnych do kwoty 37.034,11 zł na koniec 

roku 2017. 

W przypadku uporczywych dłużników, co do których 

nieskuteczna jest windykacja wewnętrzna, 

dochodzimy należności na drodze sądowej. 



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 777.756,82 zł.

Poniesione koszty bezpośrednie stanowią kwotę 776.257,73  zł. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.882,41 zł.

Łącznie wydatkowano 786.140,14 zł.

Taryfowa cena wody:

Grupa 1  – 2,77 zł netto/m3.

Grupa 2 – 2,85 zł netto/m3.

Grupa 3  – 3,05 zł netto/m3.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 151.802,84 zł 

Poniesione koszty stanowią kwotę 183.244,84 zł 

Taryfowa cena ścieków – 6,63 zł netto/m3.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CIEPŁOWNICTWA:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 529.272,52  zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 497.455,79 zł.

Taryfowa cena ciepła wynosiła netto:

* 53,48 zł/GJ za ciepło zużyte.

* 16.975,58 zł/MW/miesiąc za moc zamówioną. 



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA LOKALAMI:

Przychody z tej działalności w roku 

sprawozdawczym wyniosły 14.297,13 zł. 

Poniesione koszty stanowią 

kwotę 25.899,66 zł.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH: 

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 14.920,00 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 24.828,50 zł. 



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.

• Równanie dróg.



INWESTYCJE I MODERNIZACJE

WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2017 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

zrealizował następujące 

inwestycje i modernizacje 

ze środków własnych:



1-ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO:

Dla potrzeb bieżącej działalności zakładu

zakupiono samochód marki Volksvagen Transporter 1,9 TDI, 

3 osobowy, rok produkcji 2007 rok.

Nakłady –27.632,80 zł



2-ZAKUP SPRĘŻARKI:

Sprężarka została zakupiona dla potrzeb prawidłowego

funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowości Ignacew Folwarczny

Nakłady –4.938,60 zł



3-ZAKUP ZESTAWU STACJI DO TANKOWANIA:

Dla potrzeb własnych zakładu została

zakupiona stacja do tankowania paliwa

wraz z osprzętem i nowoczesnym

układem pomiarowym.

Nakłady –6.506,00 zł



4-ZAMRAŻARKA DO RUR:

Urządzenie ostało zakupione w celu

usprawnienia usuwania awarii

instalacji wodociągowych 

i centralnego ogrzewania 

Nakłady –4.391,00 zł



INWESTYCJE I MODERNIZACJE

WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2017 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

zrealizował szereg działań

dzięki dotacji celowej

otrzymanej z Gminy Parzęczew



1-ZAKUP RÓWNIARKI DROGOWEJ:

Dla potrzeb utrzymania nawierzchni dróg gminnych

została zakupiona równiarka drogowa ciągnikowa 

oraz brona dwupolowa.

Nakłady           – 21.255,50 zł.

Dotacja Gminy – 20.000,00 zł.



2-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SUW:

W ramach tegorocznych działań wykonano: 

* SUW Orła – Docieplenie budynku stacji, 

* SUW Chrząstów Wielki – Docieplenie budynku stacji, 

* SUW Ignacew Folwarczny – Opaska wokół budynku stacji. 

Nakłady           – 46.487,00 zł.

Dotacja Gminy – 46.321,00 zł.



2-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SUW:



3-MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU KOMUNALNEGO:

Budynek komunalny – Ozorkowska 26 - Wykonano: 

* Demontaż istniejącego pokrycia dachowego,

* Remont istniejącej więźby dachowej,

* Nowe pokrycie dachowe z blachodachówki,

* Wymieniono orynnowanie.

Nakłady           – 20.015,00 zł.

Dotacja Gminy – 20.000,00 zł.



4-MODERNIZACJA LOKALU KOMUNALNEGO:

Mieszkanie – Południowa 3/16 - Wykonano: 

* Remont kapitalny lokalu,

* Wymianę instalacji elektrycznej,

* Wymianę drzwi wejściowych,

* Wymianę okna.

Nakłady           – 23.900,00 zł.

Dotacja Gminy – 9.985,00 zł.



WAŻNIEJSZE REMONTY

I POZOSTAŁE DZIAŁANIA

WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2017 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

oprócz inwestycji i modernizacji

wykonał szereg innych działań

ze środków własnych.



1-INSTALACJA ALARMOWA W OBIEKTACH

Wykonano instalację alarmową z powiadomieniem do firmy 

ochroniarskiej w budynkach:

* Oczyszczalni Ścieków w Parzęczewie.

* SUW Ignacew Folwarczny, 

* SUW Orła, 

* SUW Chrząstów Wielki,

* SUW Parzęczew,

Nakłady –13.660,00 zł



2-REMONT DACHU – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW:

Zakres robót obejmował:

* Demontaż istniejącego pokrycia,

* Ułożenie nowego pokrycia dachowego

z gontu bitumicznego,

* Remont obróbek blacharskich

Nakłady –8.090,00 zł



3-URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKŁAD:

Projektem objęto wykonanie nowych nasadzeń krzewami 

i roślinami na powierzchni 65,0 m2.

Nakłady –2.970,00 zł



4-URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH - KOTŁOWNIA:

Projektem objęto wykonanie nowego trawnika 1500,0 m2,

oraz wykonanie nasadzeń.

Nakłady – 4.615,00 zł



5-REMONT ELEWACJI SUW W IGNACEWIE FOLWARCZNYM:

W ramach zadania w 2016 roku, wykonano I etap działania polegający na 

naprawie elewacji budynku, jej dociepleniu oraz wymianie okien. 

Etap II działania związany z malowaniem elewacji został wykonany w II kwartale 

2017 roku. 

Nakłady w latach 2016-2017 – 63.953,00 zł



6-WYMIANA CENTRALI TELEFONICZNEJ:

W 2017 roku została wykonana wymiana starej centrali 

telefonicznej w siedzibie zakładu. Nowa centrala zapewnia 

dobrą jakość połączeń z naszymi odbiorcami.

Nakłady –1.340,00 zł



7-WYMIANA OPROGRAMOWANIA:

W 2017 roku została zakończona wykonana oprogramowania

w zakładzie. Jako ostatni pakiet zakupiono zintegrowanie

aplikacji Rejestr VAT i Budżet.

Nakłady –3.050,00 zł



8-ZAKUP POZOSTAŁEGO SPRZĘTU DLA 

POTRZEB ZAKŁADU

Mając na uwadze podnoszenie jakości oraz skuteczności świadczonych 

usług z zakresu wodociągów i kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie dokonuje sukcesywnych zakupów drobnego sprzętu 

specjalistycznego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania 

zakładu.



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 – 89.000,00 zł brutto



W 2017 roku ZREALIZOWANANO:

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Różyce Żmijowe – 245,7 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Piaskowice – 66,1 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Orła- 123,6 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Wytrzyszczki – 82,2 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Bibianów – 86,0 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Pustkowa Góra – 147,0 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Sokola Góra – 244,5 m.



USŁUGI ZEWNĘTRZNE:

W III kwartale 2017 roku zakład, na zlecenie podmiotu prywatnego, 

wykonał montaż z materiału powierzonego odcinka 

sieci wodociągowej Dn 110 PCW o długości L= 222,0 mb., 

oraz odcinka przyłącza wodociągowego Dn 63 PE o długości 

L= 70,0 mb. Roboty prowadzone były w Parzęczewie, ul. Rocha. 

Wartość wykonanych robót netto, to kwota 25.900,00 zł.



BUDOWA PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną 

siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego szybko 

i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe 

i kanalizacyjne, w oparciu o projekt techniczny 

inwestora lub w ramach usługi kompleksowej.



NA ZLECENIE INWESTORÓW PRYWATNYCH WYKONANO:

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Parzęczew – 27 sztuk.

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Ozorków – 3 sztuki.

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Parzęczew – 2 sztuki.



POZOSTAŁE 

DZIAŁANIA ZAKŁADU

W 2017 roku podjęto i wykonano następujące 

działania, mające na celu poprawę 

jego funkcjonowania 

oraz poprawę jakości obsługi klientów:



WYMIANA WODOMIERZY:

W 2017 roku dokonano wymiany:

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

tradycyjne - 122 sztuki.

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

radiowe - 130 sztuk.



PŁATNOŚĆ KARTĄ:

Mając na uwadze usprawnienie obsługi naszych 

klientów, w 2017 roku, w kasie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie został zainstalowany 

terminal do regulowania należności za pomocą kart 

płatniczych. Wpłaty za usługi świadczone 

przez nasz zakład, mogą być regulowane 

przy użyciu kart płatniczych.



OPRACOWANIA KONCEPCYJNE-PROJEKTY:

W 2017 roku zakład podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania 

dokumentacji na modernizację SUW w miejscowości Ignacew 

Folwarczny. Konieczność modernizacji stacji wynika z faktu, iż 

następuje sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej a tym 

samym zwiększa się ilość odbiorców oraz ilość pobieranej wody. 

W styczniu 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie 

dokumentacji. Termin sporządzenia dokumentacji został ustalony 

na 30 czerwca 2018 roku. 

Wartość umowna prac projektowych, to kwota netto 39.800,00 zł.



KONTROLE:

W 2017 roku Zakład był kontrolowany przez następujące jednostki zewnętrzne:

WIOŚ - W miesiącu wrześniu 2017 roku odbyła się kontrola Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Łodzi. Nie stwierdzono zaniedbań i uchybień.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu – Produkcja i jakość 

wody jest cyklicznie kontrolowana przez tę jednostkę. W 2017 roku, nie 

stwierdzono przekroczeń w tym zakresie.

Urząd Gminy w Parzęczewie – Nadzór bieżący nad działalnością wykonywany 

przez Wójta Gminy Parzęczew oraz właściwych pracowników Urzędu.

Rada Gminy w Parzęczewie – Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności 

w dniu 13 kwietnia 2017 roku. 



JUBILEUSZ ZAKŁADU:

W miesiącu czerwcu 2017 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

obchodził okrągły jubileusz 25-lecia swojej działalności. Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w dniu 26 czerwca 1992 r. 

W tym miejscu warto przypomnieć osoby, które w okresie tej działalności pełnili 

funkcję Dyrektora jednostki. Są to odpowiednio: Pan Wojciech Zieliński –

1992.09.28 – 1996.06.15, Pan Jarosław Eljasik – 1996.04.01 – 1996.07.31 – p.o. 

Dyrektora – 1996.08.01 – 2003.03.07, Pan Zbigniew Winiarski – 2003.03.17 –

2009.09.30, Pan Jacek Pietrzak – 2009.11.01 – 2015.04.30 oraz Pan Robert 

Małolepszy – od 2015.03.10. 

Przez lata swojej działalności Zakład sukcesywnie się rozwijał, dostosowując 

strukturę działania do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań odbiorców.





WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Współpraca ze 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 2017 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.



PODSUMOWANIE – cd..

Największym problemem w 2017 r. była obowiązkowa 

centralizacja w obrocie VAT. Najpoważniejszym skutkiem 

było zastosowanie prewspółczynnika do odliczenia VAT-u.

Zakład poniósł zwiększone koszty zakupów środków, 

materiałów i usług w wysokości 45.106,00 zł.

Podjęte działania w postaci skrupulatnej kontroli 

dokonywanych wydatków 

zapewniły zachowanie płynności 

finansowej i nie dopuściły do 

powstania zobowiązań wymagalnych.



PODSUMOWANIE – cd..

Kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną 

w najbliższych latach:

1. Montaż agregatów prądotwórczych  na stacjach.

2. Modernizacja SUW w Ignacewie Folwarcznym.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskowicach.



PODSUMOWANIE – cd..

Wyzwania dla ZGK w 2018 roku:

1. Nowy system zatwierdzania taryf na wodę i ścieki.

2. System naliczania nowych opłat środowiskowych.



Celem 

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


