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1. Zadania oświatowe Gminy Ostrów Wielkopolski 

 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do 

zadań własnych gminy – art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych oraz szkół 

podstawowych – ustawa Prawo oświatowe. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności oświatowej - ustawa Prawo oświatowe. 

4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej – ustawa Prawo 

oświatowe. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Ustawa Karta 

Nauczyciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Ustawa Karta 

Nauczyciela. 

7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – Ustawa 

Prawo oświatowe. 

8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – Ustawa Prawo oświatowe.  
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2. Stan organizacji oświaty 

 

W roku szkolnym 2020/2021 gmina Ostrów Wielkopolski była organem prowadzącym  

6 szkół podstawowych, 2 zespoły szkolno-przedszkolne oraz 8 publicznych przedszkoli.  

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

Szkoła Podstawowa w Daniszynie 

Początki szkoły w Daniszynie sięgają lat trzydziestych XIX wieku, kiedy to we wsi działała parafialna 

szkoła katolicka. W szkole pracuje 11 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi i administracji.  

Do szkoły uczęszczają dzieci z Daniszyna, Cegieł, Chruszczyn, Mazur, Onęber i Łąkocin. Uczniowie 

dojeżdżają do szkoły autobusem wynajętym przez Gminę Ostrów Wielkopolski. Lekcje prowadzone 

są w ośmiu salach lekcyjnych oraz nowoczesnej powstałej w 2002 roku pracowni komputerowej. We 

wrześniu 2012 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. W roku 2015 przy szkole otwarto plac 

zabaw. W szkole w Daniszynie we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 16 nauczycieli na pełny etat 

oraz 6 niepełnoetatowych. W placówce pracowały 4 osoby zatrudnione w grupie administracyjno-

obsługowej. Od września 2002 roku dyrektorem placówki jest Małgorzata Dudek. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich 

Dzieje szkoły w Gorzycach Wielkich sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dokładna 

data powstania szkoły nie jest znana. Od 1 września 1999 r. obok szkoły działało Gimnazjum,  

a od 2012 roku obie placówki utworzyły Zespół Szkół. 1 września 2007 roku oddano do użytku nowy 

budynek gimnazjum. Do obwodu szkoły należą uczniowie z Gorzyc Wielkich, Radziwiłłowa i Topoli 

Małej. Z dniem 1 września 2012 roku uchwałą Rady Gminy został utworzony Zespół Szkół w 

Gorzycach Wielkich w skład którego weszły szkoła podstawowa i gimnazjum. W związku z 

wprowadzoną ustawą Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. funkcjonujący do tej pory Zespół 

Szkół złożony z 6-letniej podstawówki i 3-letniego gimnazjum stał się 8-letnią Szkołą Podstawową. 

Szkoła posiada własna halę widowiskowo-sportową oddaną do użytku w 2009 roku oraz boisko 

wielofunkcyjne typu Orlik. W szkole w Gorzycach Wielkich we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 

28 nauczycieli na pełny etat oraz 4 niepełnoetatowych. W placówce pracowało 7 osób 

zatrudnionych w grupie administracyjno-obsługowej. Dyrektorem szkoły jest Lucyna Piaskowska. 



5 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach 

Pierwsze wzmianki o szkole w Lamkach pochodzą z 1848 roku. W dniu 18 maja 2006 r. Szkole nadano 

imię Jana Pawła II. W 1999 roku wraz z wprowadzeniem reformy oświaty powstało Gimnazjum 

Publiczne, które od roku 2009 nosiło imię Ireny Sendler. Z dniem 1 września 2012 został utworzony 

Zespół Szkół w Lamkach w skład którego weszły szkoła podstawowa i gimnazjum. W związku z 

wprowadzoną ustawą Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. funkcjonujący do tej pory Zespół 

Szkół złożony z 6-letniej podstawówki i 3-letniego gimnazjum stał się 8-letnią Szkołą Podstawową. 

Do szkoły uczęszczają dzieci z Lamek, Świeligowa, Zacharzewa i Zalesia. Szkoła posiada 

niepełnowymiarową salę gimnastyczną. W szkole w Lamkach we wrześniu 2020 r. zatrudnionych 

było 15 nauczycieli na pełny etat oraz 6 niepełnoetatowych. W placówce pracowało 6 osób 

zatrudnionych w grupie administracyjno-obsługowej. Dyrektorem szkoły jest Tomasz Mocek. 

 

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Lipskiego w Lewkowie 

Szkoła w Lewkowie działa od 1838 roku. W 1997 roku budynek szkoły został gruntownie 

wyremontowany i rozbudowany. We wrześniu 1999 roku odbyło się uroczyste otwarcie 

odnowionego obiektu, w którym – obok Szkoły Podstawowej – swą działalność rozpoczęło również 

Publiczne Gimnazjum. W kwietniu 2002 roku szkoła podstawowa patronem szkoły podstawowej  

w Lewkowie został Wojciech Lipski. W listopadzie 2012 roku gimnazjum otrzymało imię 

„Zjednoczonej Europy”. Od 2009 roku szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną która została 

oddana do użytku w grudniu 2009 r. Po zmianach w organizacji placówek oświatowych w Gminie 

Ostrów Wielkopolski od 1 września 2012 r. dwie samodzielnie funkcjonujące dotąd placówki 

utworzyły Zespół Szkół w Lewkowie. W związku z wprowadzoną ustawą Prawo oświatowe  

od 1 września 2017 r. Zespół Szkół, złożony z 6-letniej podstawówki i 3-letniego gimnazjum, stał się 

8-letnią Szkołą Podstawową. Do szkoły uczęszczają dzieci z Czekanowa, Lewkowa, Kwiatkowa, 

Karsek, Kołątajewa, Bagateli, Starego Stawu, Słaborowic, Młynowa, Michałkowa, Lewkowca  

i Franklinowa. Szkoła posiada własną halę sportową oraz wybudowany w roku 2019 stadion 

lekkoatletyczny. W szkole w Lewkowie we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 25 nauczycieli na 

pełny etat oraz 4 niepełnoetatowych. W placówce pracowało 7 osób zatrudnionych w grupie 

administracyjno-obsługowej. Dyrektorem placówki jest Jacek Piaskowski. 
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Szkoła Podstawowa w Sobótce 

Szkoła w Sobótce została wybudowana w 1884 roku. Od 1988 roku przy Szkole Podstawowej 

wybudowano salę gimnastyczną wraz z salą wiejską i urządzeniami sanitarnymi. W późniejszych 

latach szkoła została przebudowana i zmodernizowana. Od 1999 roku przy szkole funkcjonowało 

Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Szymoniaka. 1 września 2005 roku oddano do użytku nowy 

budynek gimnazjum. Po zmianach w organizacji placówek oświatowych w Gminie Ostrów 

Wielkopolski od 1 września 2012 r. dwie samodzielnie funkcjonujące dotąd placówki 

utworzyły Zespół Szkół w Sobótce. W związku z wprowadzoną ustawą Prawo oświatowe od 1 

września 2017 r.  Zespół Szkół  złożony z 6-letniej podstawówki i 3-letniego gimnazjum stał się 8-

letnią Szkołą Podstawową. Do obwodu szkoły należą uczniowie z Będzieszyna, Biniewa, Borowca, 

Górzna, Górzenka, Gutowa, Sobótka, Szczur i Żychlina. Szkoła posiada własna halę sportową oraz 

boisko wielofunkcyjne typu Orlik. W szkole w Sobótce we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 21 

nauczycieli na pełny etat oraz 4 niepełnoetatowych. W placówce pracowało 8 osób zatrudnionych 

w grupie administracyjno-obsługowej. Dyrektorem szkoły jest Gabriela Wejman. 

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach 

Dzieje szkoły w Szczurach sięgają roku 1823. Od 1949 szkoła funkcjonuje w tzw. Pałacu Lipskiego, 

specjalnie przystosowanym na potrzeby edukacyjne. 26  września  2009 

roku  patronem  Szkoły  Podstawowej  w Szczurach  został  Józef Lipski. Do obwodu szkoły należą 

uczniowie z Będzieszyna, Biniewa, Górzenka, Górzna i Szczur. W latach 2018-2019 budynek szkolny 

został zmodernizowany i ocieplony oraz wykonano rewitalizację. Jako jedyna szkoła podstawowa w 

gminie placówka nie posiada własnej hali sportowej. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się 

w przystosowanych do tego pomieszczeniach oraz na powietrzu. W szkole w Szczurach we wrześniu 

2020 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli na pełny etat oraz 8 niepełnoetatowych. W placówce 

pracowały 4 osoby zatrudnione w grupie administracyjno-obsługowej. Obecnie dyrektorem 

placówki jest Karol Hoffman. 
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ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej 

Szkoła w Topoli Małej powstała w XIX wieku. Najstarsze zapiski dowodzą o działalności szkoły już 

w 1821 roku. 1 września 1999 roku w wyniku reformy oświaty szkoła została przekształcona 

w sześcioletnią szkołę podstawową. W roku 2004 patronem szkoły został ks. Teodor Korcz. 

Przedszkole w Topoli Małej działa od 15 lutego 1957 r. Od dnia 21 kwietnia 2001 roku przedszkole 

nosi imię „Królewny Śnieżki”. W 2011 roku do użytku została oddana nowa sala gimnastyczna,  

a w 2020 roku nowy obiekt dla przedszkolaków. Od września 2012 roku przedszkole i szkoła weszły 

w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jej dyrektorem została Grażyna Bąk. Do szkoły uczęszczają 

dzieci z Topoli Małej. W szkole w Topoli Małej we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 19 nauczycieli 

na pełny etat oraz 11 niepełnoetatowych, a w przedszkolu 4 nauczycieli i 4 osoby administracji i 

obsługi. W szkole i przedszkolu pracowało 12 osób zatrudnionych w grupie administracyjno-

obsługowej. Od września 2020 roku dyrektorem ZSP w Topoli Małej jest Marzanna Janoś. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku 

Początki szkolnictwa we Wtórku sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Z dostępnych źródeł wynika, 

że w 1831 roku istniała szkółka wiejska na terenie dóbr książąt Radziwiłłów. W latach 60-tych XX 

wieku przy szkole podstawowej powstało przedszkole. Od 6 czerwca 2008 roku szkoło nosi imię Orła 

Białego. 1 marca 2012 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. 1 września 2012 roku powołano 

we Wtórku Zespół Szkolno-Przedszkolny Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada stołówkę oraz 

zapewnia dzieciom opiekę świetlicową. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku nowy budynek 

przedszkola. Do szkoły uczęszczają dzieci z Wtórku, Nowych Kamienic, Sadowia, Trąby, Wysocka 

Wielkiego i Smardowskich Olendrów. W szkole we Wtórku we wrześniu 2020 r. zatrudnionych było 

21 nauczycieli na pełny etat oraz 2 niepełnoetatowych, a w przedszkolu  

4 nauczycieli i 2 osób administracji i obsługi. W szkole pracowało 10 osób zatrudnionych w grupie 

administracyjno-obsługowej. Dyrektorem placówki jest Iwona Tomalak. 
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PRZEDSZKOLA 

 

Publiczne Przedszkole w Biniewie 

Historia szkoły w Biniewie sięga roku 1863 r. Przedszkole działa od 1 września 2012 roku.  

Do przedszkola uczęszczają dzieci z Biniewa, Górzna, Szczur i Górzenka. Placówka funkcjonuje  

10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30), w tym 5 godzin to zajęcia programowe wychowania 

przedszkolnego, ponadto z religii, komputerowe, języka angielskiego oraz zajęcia świetlicowe. 

Przedszkole prowadzi również specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci z różnorodnymi deficytami rozwoju. Przedszkole zapewnia dzieciom 

wyżywienie dzięki umowie z firmą cateringową. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, profesjonalna 

kadra nauczycielska wspomagana przez pracowników administracyjno-obsługowych. W roku 2020 

do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Dyrektorem przedszkola jest Elżbieta Mikołajczyk. 

 

Publiczne Przedszkole w Borowcu 

Przedszkole w Borowcu powstało w 1991 r. Przedszkole służy przede wszystkim mieszkańcom wsi 

Borowiec. Jest otwarte 9 godzin dziennie (od 6.30 do 15.30), w tym 5 godzin to zajęcia realizujące 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. Ponadto w przedszkolu odbywają się zajęcia z 

języka angielskiego i religii. Przedszkole prowadzi również specjalistyczne zajęcia logopedyczne. 

Dzieci przebywają w dwóch grupach rówieśniczych. Przedszkole spełnia wymagania sanitarno-

higieniczne, a także zapewnia wyżywienie dzieci w formie cateringowej. Przedszkole prowadzi 

wychowanie dzieci metodami wyzwalającymi aktywność poprzez zabawę i samodzielne działanie. 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i profesjonalna kadra nauczycielska. W roku 2020  

do przedszkola uczęszczało 27 dzieci. Dyrektorem przedszkola w Borowcu jest Gabriela Chwastek. 

 

Publiczne Przedszkole w Czekanowie 

Pierwsze wzmianki o przedszkolu znajdujemy w kronice szkolnej gdzie w latach 1959-1963 mieściło 

się ono w budynku szkoły. Kolejnymi kierownikami przedszkola były Janina Tomczak, Marta Biela, 

Barbara Wróbel. Od września 2012 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku 

zlikwidowanej szkoły filialnej w Czekanowie. Placówka jest czynna codziennie 9 godzin (od 6.30 do 

15.30). Do przedszkola uczęszcza ponad 60 dzieci. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe jak nauka 

tańca, język angielski, korzystają z pomocy logopedycznej, zajęć wyrównawczych. Przedszkole 

współpracuje z lokalnym środowiskiem. Wszystkie dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych 
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w przedszkolu. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  

i pracowników administracyjno-obsługowych. W roku 2020 do przedszkola uczęszczało 75 dzieci. 

Obecnie dyrektorem przedszkola jest Violetta Drygała. 

 

Publiczne Przedszkole w Daniszynie 

Przedszkole w Daniszynie swą działalność rozpoczęło 24 września 1975 roku. Do Publicznego 

Przedszkola w Daniszynie uczęszczają dzieci z Daniszyna i okolicznych wiosek: Cegieł, Chruszczyn, 

Mazur, Warszt, Onębry oraz z Łąkocin. Dzieci z okolicznych wiosek (prócz Łąkocin) dowożone są 

autobusem szkolnym. Przedszkole wyposażone jest w dwie sale zajęć oraz plac zabaw. Przedszkole 

zatrudnia 7 osób – trzy nauczycielki (łącznie z dyrektorem), czterech pracowników obsługi (kucharka, 

pomoc kucharki, intendent-sprzątaczka, palacz-konserwator). Publiczne Przedszkole  

w Daniszynie w roku 2008 otrzymało tytuł „NAJLEPSZE WIELKOPOLSKIE PRZEDSZKOLE”. W 2019 roku 

budynek przedszkola został rozbudowany, a w roku 2020 został oddanych do użytku nowy plac 

zabaw. We wrześniu 2020 roku do przedszkola uczęszczało 50 dzieci. Od 1 września 2006 roku 

stanowisko dyrektora piastuje Arleta Gorzelana. 

 

Publiczne Przedszkole w Gorzycach Wielkich 

Przedszkole w Gorzycach Wielkich otwarto 1 września 1953 roku w budynku starej szkoły. Od 1975 

roku przedszkole działało w budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej przy ul. Piaskowej. 

Obecnie Przedszkole znajduje się w nowym budynku oddanym do użytku w roku 2016.  Przedszkole 

jest placówką czterooddziałowa do której średnio uczęszcza 100 dzieci w przedziale wiekowym od 

2,5 do 6 lat. W roku 2003 z okazji jubileuszu 50-lecia powstania przedszkola nadano Imię Marii 

Konopnickiej. W roku 2020 do przedszkola uczęszczało 100 dzieci. Dyrektorem przedszkola jest 

Donata Józefiak. 

 

Publiczne Przedszkole w Lamkach 

Publiczne Przedszkole w Lamkach istnieje od 18 sierpnia 1991 roku. 1 września 2001 roku, oddano 

do użytku nowy budynek przedszkola w którym mieszczą się dwie sale dydaktyczne z przyległymi 

zapleczami i łazienkami, hol z szatnią dla dzieci, pomieszczenia socjalne i biuro. Jadalnia i kuchnia 

pozostały w dawnym miejscu. Wprowadzone w przedszkolu elementy metody M. Montessori 

pozwalają tworzyć zespoły familijne, co umożliwia przebywanie w jednej grupie dzieciom w wieku 

od 2,5 do 6 lat. W październiku 2001 r. decyzją Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Publicznemu 
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Przedszkolu w Lamkach nadano nazwę „Wróbelka Elemelka”.  W roku 2020 do przedszkola 

uczęszczało 60 dzieci. Dyrektorem przedszkola jest Ewa Walczak. 

 

Publiczne Przedszkole w Lewkowie 

Przedszkole w Lewkowie w pierwszym okresie swego istnienia mieściło się w Pałacu Lipskich.  

Z czasem zostało przeniesione do budynku szkoły podstawowej. 1 września 1985 r. przedszkole 

przeniesiono do budynku zabytkowej oficyny przy Pałacu Lipskich. Od 2012 r. przedszkole 

funkcjonuje w nowym budynku wybudowanym przy szkole podstawowej. Mieszczą się w nim  

4 duże sale zabaw z łazienkami dla dzieci, kuchnia, stołówka, szatnie, pomieszczenia administracyjne 

i gospodarcze oraz plac zabaw. Przedszkole promuje działania twórcze, proekologiczne, 

prozdrowotne oraz świadomą i czynną postawę dzieci w dążeniu do zachowania bezpieczeństwa. 

Kultywuje tradycje ludowe regionu Wielkopolski. Tworzy warunki sprzyjające indywidualnemu 

rozwojowi dziecka. Organizuje uroczystości okolicznościowe oraz współdziała ze środowiskiem 

lokalnym. W roku 2020 do przedszkola uczęszczało 90 dzieci. Dyrektorem przedszkola jest Beata 

Sójka. 

 

Publiczne Przedszkole w Sobótce 

Początki funkcjonowania przedszkola w Sobótce sięgają roku 1946, kiedy to na terenie wsi działał 

„dzieciniec”. Do placówki uczęszczają dzieci z Sobótki i okolicznych miejscowości: Gutowa, Górzna  

i Grudzielca. Przedszkole jest otwarte 8 godzin (od 7.00 do 15.00). Przedszkole posiada dwie 

kolorowe sale zajęć, wyposażone w nowe meble, pomieszczenia sanitarne oraz  wyremontowaną 

jadalnię i dobrze wyposażoną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne posiłki nie tylko dla 

przedszkolaków, ale i uczniów miejscowej szkoły. Przy obiekcie funkcjonuje również plac zabaw,  

z którego mogą korzystać wszystkie dzieci z naszej wsi. We wrześniu 2020 roku rozpoczął się remont 

budynku przedszkola mający na celu zorganizowanie dwóch sal edukacyjnych na parterze. Zajęcia 

prowadzi wykwalifikowana, profesjonalna kadra nauczycielska wspomagana przez pracowników 

administracyjno-obsługowych. W roku 2020 do przedszkola uczęszczało 48 dzieci. Dyrektorem 

przedszkola jest Małgorzata Różańska.  
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Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski działają również cztery Niepubliczne Zespoły Szkolno-

Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenia. 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela nr 1.  

 
Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.  
 

Wyszczególnienie 
Liczba  

oddziałów 
Liczba  

uczniów 

W tym: (liczba uczniów w klasach/liczba oddziałów w klasach) 

I II III IV V VI VII VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
1 SP Daniszyn 8 129 12/1 15/1 14/1 17/1 0 28/2 25/1 18/1 

2 SP Gorzyce Wielkie 14 233 33/2 30/2 32/2 23/1 17/1 30/2 39/2 29/2 

3 SP Lamki 8 108 13/1 13/1 14/1 11/1 11/1 14/1 21/1 11/1 

4 SP Lewków 12 203 29/2 21/1 23/1 19/1 11/1 33/2 41/2 26/2 

5 SP Sobótka 11 165 15/1 23/2 20/1 12/1 9/1 33/2 35/2 18/1 

6 SP Szczury 8 95 9/1 13/1 8/1 12/1 6/1 17/1 17/1 13/1 

7 SP Topola Mała 9 130 13/1 17/1 17/1 15/1 7/1 28/2 21/1 12/1 

8 SP Wtórek 7 133 18/1 18/1 18/1 12/1 0 22/1 25/1 20/1 

RAZEM: 77 1196 142/10 150/10 146/9 121/8 61/6 205/13 224/11 147/10 

 
 
 

 
 

Mapa gminy Ostrów Wielkopolski z zaznaczonymi szkołami podstawowymi. 
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Ponadto w gminie w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 8 publicznych przedszkoli  

oraz 4 przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia działające na zasadach przedszkoli 

publicznych. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela nr 2. 

 

Tabela 2 – Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. 
(stan na 30 września 2020 r.) 

Przedszkola Liczba dzieci 
Liczba 

oddziałów 

1 Biniew 35 2 

2 Borowiec 27 2 

3 Czekanów 75 3 

4 Daniszyn 50 2 

5 Gorzyce Wielkie 100 4 

6 Lamki 60 3 

7 Lewków 90 4 

8 Sobótka 48 2 

9 Topola Mała 66 3 

10 Wtórek 70 3 

11 Franklinów 30 2 

12 Łąkociny 35 2 

13 Słaborowice 50 2 

14 Wysocko Wielkie 95 4 

OGÓŁEM: 831 38 

 
Stan liczbowy dzieci w niepublicznych przedszkolach i szkołach w Gminie Ostrów Wielkopolski na 

dzień 30.09.2020 r. 

Stowarzyszenie Łąkociny  

Przedszkole - 35 
Szkoła – 61 
 
Stowarzyszenie Słaborowice  

Przedszkole – 50 
Szkoła – 119 
 
Stowarzyszenie Wysocko Wielkie  

Przedszkole – 95 
Szkoła – 78 
 
Stowarzyszenie Franklinów  

Przedszkole – 30 
Szkoła – 31 
 
Punkt przedszkolny Gucio Wtórek - 16  
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W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli w gminie Ostów Wielkopolski uczęszczało  

31 wychowanków więcej niż w roku poprzednim. Najwyższy wzrost liczby dzieci miał miejsce w 

Czekanowie (14 dzieci) oraz w Sobótce i Borowcu (po 7 dzieci). Wzrost liczby dzieci spowodował 

zwiększenie liczby oddziałów o jeden.  

Nie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez 

gminę. Co roku część z rodziców wyraża wolę i korzysta z usług wychowania przedszkolnego w 

placówkach zlokalizowanych na terenach innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to 

podyktowane przede wszystkim uwarunkowaniami rodzinnymi, pracą zawodową rodziców, ofertą 

danego przedszkola skierowanego do swoich podopiecznych. W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z 

gminy Ostrów Wielkopolski uczęszczały do przedszkoli  w ośmiu ościennych gminach: 

- Miasto Kalisz, 

- Miasto Ostrów Wielkopolski, 

- Gmina Gołuchów,  

- Gmina i Miasto Krotoszyn,  

- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, 

- Gmina i Miasto Odolanów, 

- Gmina Przygodzice, 

- Gmina Sieroszewice. 

 

Ilość dzieci zmienia się w poszczególnych miesiącach, gdyż placówki niepubliczne przyjmują 

podopiecznych przez cały rok w zależności od posiadanych miejsc. W związku z tym, że mieszkańcy 

gminy uczęszczają do przedszkoli zlokalizowanych poza terytorium gminy, gmina prowadząca bądź 

dotująca placówkę, występuje o zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym 

wychowanka nie będącego ich mieszkańcem.  

Do gminnych przedszkoli uczęszcza ponad 100 dzieci z ościennych gmin. Liczba ta zmienia się 

i jest uaktualniania raz w miesiącu. W czerwcu 2021 r. dzieci z gmin ościennych było dokładnie 148. 

Gmina Ostrów Wielkopolski zapewnia, jako jedyna w powiecie ostrowskim i jedna z nielicznych w 

Polsce, dziesięciogodzinną darmową opiekę przedszkolną. Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat z terenu 

gminy mają zapewniona miejsce w przedszkolach. Budynki są zmodernizowaną rozbudowane lub 

nowe o najwyższym standardzie.  

W 2016 roku przepisami prawa został zniesiony obowiązek szkolny dla 6-latków. W roku 

szkolnym 2020/2021 w klasach I nie rozpoczęło nauki żadne dziecko sześcioletnie. 
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Na terenie Ostrów Wielkopolski działa Niepubliczne Przedszkole „Gucio” z oddziałami 

terapeutycznymi we Wtórku. W czerwcu 2021 roku do przedszkola uczęszczało 22 dzieci (12 z Miasta 

Ostrów Wielkopolski, 5 z gminy Ostrów Wielkopolski, 2 z gminy Nowe Skalmierzyce, 2 z gminy 

Sieroszewice, 1 z gminy Przygodzice). Dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową oraz inne zaburzenia 

rozwojowe. Dzieci, które uczęszczają do przedszkola „Gucio” nie uczęszczają do innych przedszkoli. 

Art. 5 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 502) w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i przedszkoli stanowi 

jedynie o ilości dzieci w jednym oddziale przedszkolnym oraz w klasach I – III szkół podstawowych – 

w tych klasach ilość wychowanków/uczniów nie może przekroczyć 25. W oddziałach prowadzonych 

zarówno w szkołach jak i w przedszkolu od lat utrzymuje się dobry wskaźnik średniej wielkości 

oddziału. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 średnia wielkość oddziałów nie uległa 

znacznym różnicom, jest nieznacznie wyższa, ponieważ do przedszkoli i szkół uczęszcza większa 

liczba uczniów. Odpowiednio niska średnia wielkość oddziału wpływa na komfort prowadzonych 

zajęć zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, a także gwarantuje wysoki poziom nauczania, co ma 

odzwierciedlenie w wynikach, jakie uzyskują uczniowie w egzaminach zewnętrznych. 

 

3. Oświatowa baza lokalowa 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Ostrów Wielkopolski funkcjonowały w 16 

budynkach komunalnych. W kolejnych czterech budynkach należących do Gminy Ostrów 

Wielkopolski funkcjonowały placówki niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenia. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 3, a bazę urządzeń rekreacyjno-sportowych tabela nr 

4. W porównaniu z poprzednimi latami ilość budynków nie uległa zmianie.  
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Tabela 3 – Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
nieruch. gruntowej  

(w m²) 

W tym: 
powierzch. 

terenów 
zielonych (w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Lp. Placówka 
Sale  

lekcyj. 

Pracownie 
Sale  

gimast. 
Gabinety  
lekarskie 

Świetlice Stołówki Inne 
komput. język. 

1. Przedszkole w Biniewie  17 900 m² w 
tym 339,55 m² 

zabudowy. 

660,45 m² 
zieleni 

inne: 800 m² 

3 1 0 0 0 0 0 9 
 

2. Przedszkole w Borowcu 204 m² 330 m² 3 0 0 0 0 0 0 7 

3. Przedszkole w Czekanowie 1949 m² w tym 
578 m2 zabudowy 

1371 m² 3 0 0 0 0 1 1 3 

4. Przedszkole w Daniszynie  1 185,41 m2 w 
tym 424,42 m² 

zabudowy. 

400 m² 2 0 0 0 0 0 0 1 

5. Przedszkole w Gorzycach 
Wielkich 

4978 m² w tym 
886,54 m² 
zabudowy. 

1408 m² 4 0 0 0 0 0 1 0 

6. Przedszkole w Lamkach 715 m2 w tym  
215 m² zabudowy. 

500 m2 3 0 0 0 0 0 1 0 

7. Przedszkole w Lewkowie 1849 m² w tym 
790 m² zabudowy. 

1059 m² 4 0 0 0 0 0 1 0 

8. Przedszkole Sobótka 360 m² w tym 209 
m² zabudowy. 

151 m² 2 0 0 0 0 0 1 0 

9. Szkoła Podstawowa w 
Daniszynie 

5032 m² w tym 
1117,27 m² 
zabudowy 

3549,08 m² 7 1 0 1 0 0 0 15 
 

10. Szkoła Podstawowa w 
Gorzycach Wielkich  

22 322 m² w tym 
2952 m² 

zabudowy. 

19370 m² 15 2 0 1 0 1 1 2 

11.  Szkoła Podstawowa w 
Lamkach  

7200 m² w tym 
2456,70 m² 
zabudowy 

1900 m² 
 

11 1 0 1 1 1 1 28 

12. Szkoła Podstawowa w 
Lewkowie 

21086 m² w tym 
1758 m² 

zabudowy. 

7626 m² 12 2 0 1 0 1 1 0 

13. Szkoła Podstawowa w 
Sobótce 

7523 m2 w tym 
2370 m2 

zabudowy 

1100 m2 13 1 0 1 0 1 1 7 

14. Szkoła Podstawowa w 
Szczurach 

29 721 m2  
w tym 596,10 m2 

zabudowy 

1351 m2 8 1 0 0 0 1 1 3 

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Topoli Małej 

15200 m² w tym 
1981 m2 

zabudowy 
9690 m² 10 1 0 1 0 0 1 0 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
we Wtórku 

21220 m² w tym 
11225 m2 
zabudowy 

3186 m² 10 1 0 1 0 1 2 5 

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
we Franklinowie 

4227 m2 w tym 
445,50 m² 
zabudowy. 

3780,50 m2 7 1 0 0 0 0 0 0 

18. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łąkocinach 

5013 m² w tym 
640 m2 zabudowy 

1720 m² 10 1 2 1 0 0 0 0 

19. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Słaborowicach 

6382 m² w tym 
781 m² zabudowy. 

1 690 m² 9 1 0 1 0 0 0 4 

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wysocku Wielkim 

6351 m² 5154 m² 8 1 0 1 0 0 1 7 

 

Zaplecze sportowe przy szkołach zapewnia uczniom bardzo dobre warunki w zakresie kultury 

fizycznej i rekreacji, którą można uprawiać na zewnątrz. W przypadku „zadaszonego” zaplecza 

sportowego warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego też są zapewnione na bardzo 

dobrym poziomie.  

 
 



16 
 

Tabela 4 – Urządzenia i obiekty rekreacyjno-sportowe. 
 

Lp. Nazwa placówki Rodzaj urządzenia 

1. Publiczne Przedszkole w Biniewie  - plac zabaw 
- boisko wielofunkcyjne 

2. Publiczne Przedszkole w Borowcu - plac zabaw  

3. Publiczne Przedszkole w Czekanowie - plac zabaw 
- boisko rekreacyjne 

4. Publiczne Przedszkole w Daniszynie  - plac zabaw 

5. Publiczne Przedszkole w Gorzycach Wielkich - plac zabaw  

6. Publiczne Przedszkole w Lamkach - plac zabaw 

7. Publiczne Przedszkole w Lewkowie - plac zabaw 

8. Publiczne Przedszkole w Sobótce - plac zabaw 

9. Szkoła Podstawowa w Daniszynie - sala gimnastyczna  
- plac zabaw 

10. Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich - boisko Orlik  
- hala widowiskowo-sportowa 
- boisko wielofunkcyjne 
- plac zabaw 

11. Szkoła Podstawowa w Lamkach 
 

- boisko asfaltowe 
- sala gimnastyczna 

12. Szkoła Podstawowa w Lewkowie - stadion lekkoatletyczny 
- sala gimnastyczna 
- plac zabaw 

13. Szkoła Podstawowa w Szczurach - boisko asfaltowe 
- plac zabaw 

14. Szkoła Podstawowa w Sobótce - boisko Orlik 
- boisko wielofunkcyjne 
- sala gimnastyczna 
- plac zabaw 

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej - sala gimnastyczna  
- plac zabaw 
- boisko do piłki nożnej 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku - sala gimnastyczna 
- plac zabaw  
- boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej 

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Franklinowie - siłownia 
- boiska do koszykówki i piłki nożnej 

18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach - plac zabaw z bezpieczną powierzchnią 
- boisko trawiaste 
- sala gimnastyczna 

19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słaborowicach - boisko z bieżnią żużlową 
- plac zabaw 
- sala gimnastyczna 

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim - sala gimnastyczna 
- plac zabaw 
- boiska trawiaste do piłki nożnej i piłki siatkowej 
- asfaltowe boisko do gry w  koszykówkę 

 
Pomimo tego, że posiadana baza jest bardzo dobra, wymaga ona coraz większych nakładów 

finansowych, wynikających z bieżącego funkcjonowania. Podobnie jest w przypadku placów zabaw 

należących do szkół. 
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4. Finanse 

Pomoc merytoryczna przy opracowaniu rozdziału: Maria Olejniczak i Karolina Jędrzejak 

 

Tabela 5 – Wysokość środków z budżetu na wydatki oświatowe 

ROK* 

Wysokość 
otrzymanej 
subwencji 

oświatowej 

Pozostałe 
dochody (dotacje 

z budżetu 
państwa, 

ERASMUS, środki 
zewnętrzne, 

wpływy z najmu i 
usług) 

Środki z 
budżetu 
gminy 

Razem 

% udział 
środków 

budżetu gminy 
w wydatkach na 

oświatę 
(dopłata) 

2018 16 094 269,00 2 387 081,13 14 592 632,57 33 073 982,70 44,12 % 

2019 17 744 094,00 2 586 925,80 20 330 681,42 40 661 701,22 50,00 % 

2020 19 339 190,00 3 517 856,21 18 643 106,58 41 500 152,79 44,92 % 

2021 15 421 770,00 1 494 451,81 10 133 998,62 27 050 220,43 37,46 % 
* wartości podane w roku 2021 dotyczą miesięcy I-VIII.  
Źródła informacji: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2018 r., Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów 
Wielkopolski za 2019 r., Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2020 r., dane finansowe za I-VIII 2021 r. 

 
Kwoty wykazane w kolumnie „Środki z budżetu gminy” powstały w wyniku odjęcia kwoty 

dochodów oświatowych oraz kwoty subwencji od kwoty wydatków. Wykazane w kolumnie „Razem” 

kwoty stanowią sumę poniesionych przez gminę środków na przedszkola i szkoły podstawowe, a 

także koszty związane z prowadzeniem specjalnej organizacji nauki dla uczniów i wychowanków 

posiadających orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i dowozu uczniów 

do szkół. Są to też wliczone koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, jak również 

organizacją świetlic szkolnych, a także pozostałą działalnością związaną z prowadzeniem oświaty.  

 

Tabela 6 - Dochody wykonane w 2020 roku w dziale Oświata i wychowanie: 
 

Razem 3 517 856,21 

Środki pochodzące z budżetu UE - w tym: 834 623,75 

 program „Erasmus” 326 664,48 

 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach 507 959,27 

Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym : 1 087 269,45 

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 170 217,45 

wychowanie przedszkolne 865 052,00 

program „Aktywna Tablica” 28 000,00 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 24 000,00 

Pozostałe dochody 1 595 963,01 

 

Tabela 7 – Wysokość poniesionych wydatków w dziale Oświata i wychowanie w 2020 r. 

Wykonanie 2020 Dział/Rozdział Kwota (w złotych) 

Ogółem, w tym: 801 41 500 152,79 

Szkoły Podstawowe,  w tym: 80101 23 279 336,60 

dotacje dla szkół podstawowych 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia  

 2 744 471,21 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia  

 16 345 088,38 

inwestycje  1 828 718,21 

pozostałe wydatki  2 361 058,80 

Przedszkola 80104 13 748 144,65 

dotacje dla przedszkoli 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia oraz inne osoby 
prawne lub fizyczne niż j.s.t  

 2 625 996,96 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia  

 6 257 601,68 

inwestycje  3 180 457,87 

pozostałe wydatki  1 684 088,14 

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

80106 31 650,13 

Dowożenie uczniów do szkół 80113 289 628,37 

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

80146 40 008,89 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania 
przedszkolnego  

80149 1 386 176,99 

dotacje dla przedszkoli 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia oraz inne osoby 
prawne lub fizyczne niż j.s.t  

 1 246 267,99 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

 139 909,00 
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Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

80150 2 522 232,91 

dotacje dla szkół podstawowych 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia 

 1 547 721,91 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

 964 671,00 

pozostałe wydatki  9 840,00 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

80153 170 217,45 

Pozostała działalność 80195 32 756,80 

 

Tabela 8 - Dochody wykonane w 2021 roku (I-VIII) w dziale Oświata i wychowanie: 
 

Razem 1 494 451,81 

Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym : 820 886,27 

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 206 986,27 

wychowanie przedszkolne 613 900,00 

Pozostałe dochody 673 565,54 

 

Tabela 9 – Wysokość poniesionych wydatków z budżetu na oświatę w 2021 r. (I-VIII) 

Wykonanie 2021 (I-VIII) Dział/Rozdział Kwota (w złotych) 

Ogółem, w tym: 801 27 050 220,43 

Szkoły Podstawowe 80101 16 058 833,68 

dotacje dla szkół podstawowych 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia  

 1 972 357,07 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia  

 11 536 159,92 

inwestycje  1 168 091,30 

pozostałe wydatki  1 380 929,39 

Przedszkola 80104 8 012 305,82 

dotacje dla przedszkoli 
prowadzonych przez 

 1 846 186,78 
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stowarzyszenia oraz inne osoby 
prawne lub fizyczne niż j.s.t  

wynagrodzenia i inne 
świadczenia  

 4 575 427,56 

inwestycje  584 987,19 

pozostałe wydatki  1 005 704,29 

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

80106 21 579,54 

Dowożenie uczniów do szkół 80113 250 044,20 

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

80146 9 171,60 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania 
przedszkolnego  

80149 946 126,72 

dotacje dla przedszkoli 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia oraz inne osoby 
prawne lub fizyczne niż j.s.t  

 876 172,22 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

 69 954,50 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

80150 1 699 593,31 

dotacje dla szkół podstawowych 
prowadzonych przez 

stowarzyszenia 

 1 217 257,81 

wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

 482 335,50 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

80153 37 415,56 

Pozostała działalność 80195 15 150,00 
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5. Świetlice 

 

Dzięki odpowiedniej ilości sal lekcyjnych w szkołach prowadzonych przez gminę Ostrów 

Wielkopolski nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Jednak nie wszyscy rodzice są w 

stanie zapewnić opiekę nad dziećmi bezpośrednio po zakończeniu zajęć – dotyczy to przede 

wszystkim uczniów klas młodszych, których zajęcia kończą się stosunkowo wcześnie. Dla tych 

uczniów zapewniania jest opieka świetlicowa. Dzięki niej szkoły spełniają swoją funkcję opiekuńczo 

– wychowawczą. Zajęcia świetlicowe są jednocześnie alternatywą spędzania wolnego czasu, a także 

umożliwiają uczniom znalezienie dla siebie formy samorealizacji. Nie są bezproduktywnym 

spędzaniem czasu w szkole – zajęcia mają swój program, który jest realizowany przez grupę przez 

cały rok. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe jedna grupa świetlicowa nie może liczyć 

więcej niż 25 uczniów.  

6. Poziom nauczania 

 

W roku szkolnym 2020/2021 po raz trzeci w historii przeprowadzony został egzamin na zakończenie 

klasy VIII. Tego typu egzaminów nie przeprowadzano nawet gdy funkcjonowały ośmioletnie szkoły 

podstawowe – wówczas uczniowie kończyli klasy VIII, a egzaminy przeprowadzała szkoła, w której 

naukę zamierzali podjąć (egzaminy wstępne w ówczesnych szkołach ponadpodstawowych). 

Tegoroczny egzamin przeprowadzony był podczas trzech dni. Sprawdzał wiedzę z trzech zakresów – 

języka polskiego, matematyki i języka obcego. W gminie Ostrów Wielkopolski uczniowie zdawali z 

języka angielskiego i niemieckiego. 

Analizę średnich wyników osiągniętych przez poszczególne gminy powiatu ostrowskiego 

przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 6 – Średnie wyniki egzaminu ośmioklasistów w powiecie ostrowskim w roku 2021. 

Przedmiot: j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

Średnia powiatu ostrowskiego 57,00 42,00 60,00 60,00 

1. Gmina Nowe Skalmierzyce 57,00 41,50 56,00  

2. Gmina Odolanów 67,50 37,50 57,00  

3. Miasto Ostrów Wielkopolski 59,00 44,00 66,00  

4. Gmina Ostrów Wielkopolski  56,00 40,00 55,00 52,87 

5. Gmina Przygodzice 56,00 42,00 56,00  

6. Gmina Raszków 51,00 39,00 52,00  

7. Gmina Sieroszewice 55,00 40,00 56,00  

8. Gmina Sośnie 55,00 36,00 52,00  
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W przypadku sprawdzianu na zakończenie klas ósmych można również dokonać porównania 

wyników osiągniętych przez poszczególne szkoły podstawowe działające na naszym terenie. Do 

egzaminu przystąpiło łącznie 163 uczniów z 12 placówek oświatowych działających na terenie gminy 

Ostrów Wielkopolski. Na liczbę 163 ośmioklasistów przypadło 18 z SP Daniszyn, 28 z SP Gorzyce 

Wielkie, 10 z SP Lamki, 26 z SP Lewków, 18 z SP Sobótka, 13 z SP Szczury, 12 z SP Topola Mała, 20 z 

SP Wtórek, 1 z SP Franklinów, 3 z SP Łąkociny, 10 z SP Słaborowice i 4 z SP Wysocko Wielkie. 

 

7. Nagrody Wójta za wyniki w nauce 
 

Od 2009 roku Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski wyróżnia najlepszych uczniów z gminy  

za bardzo dobre osiągnięcia w nauce.  

W roku 2021 uczniowie odebrali nagrody za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021.  

W kwietniu (za semestr I) nagrody otrzymało 161 uczniów. Coroczna wiosenna gala wręczenia 

gratulacji i symbolicznych czeków tym razem nie odbyła się z powodu pandemii. Pieniądze trafiły na 

konta rodziców lub opiekunów prawnych uczniów. Każdy nagrodzony otrzymał po 400 złotych. 

W sumie z budżetu gminy na wiosenną edycję nagród wydano 64 400 złotych. 

Jesienią nagrody za II semestr otrzymało 247 uczniów. Każdy nagrodzony otrzymał  

po 400 złotych. W sumie z budżetu gminy na jesienną edycję nagród wydano prawie 98 800 złotych. 

 

8. Sukcesy uczniów 

Udział uczniów w konkursach organizowanych na różnych szczeblach umożliwia im nie tylko 

zdobycie dodatkowej wiedzy, poszerzenie swoich umiejętności, ale także obycie się z licznymi 

procedurami związanymi z organizacją konkursów/egzaminów oraz pozwala sprawdzić swoje 

zdolności w ocenie komisji zewnętrznych. Natomiast sukcesy uczniów niewątpliwie promują szkołę 

na zewnątrz, podnosząc jej prestiż, co może mieć wpływ na rekrutację do szkoły. Rok szkolny 

2020/2021 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej gminy osiągali sukcesy w 

różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w różnych konkursach. W każdej 

z placówek można zaobserwować różnorodność dziedzin, w których uczniowie osiągają sukcesy – 

od konkursów przedmiotowych, przez plastyczne, muzyczne i sportowe. Świadczy to o dużym 

zaangażowaniu samych uczniów, a także nauczycieli przygotowujących do współzawodnictw. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w konkursach startują i osiągają sukcesy najmłodsi mieszkańcy gminy.  

Poniżej osiągnięcia uczniów w konkursach: 
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Szkoła Podstawowa w Daniszynie 

- „Spacer po moim mieście” – wszystkie techniki stosowane przez Antoniego Serbeńskiego 

organizator MDK  w Ostrowie Wielkopolskim - Wiktoria Waliczek – nagroda. 

- Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Kolędnicy” organizator Szkoła Podstawowa nr 7  W 

Ostrowie Wielkopolskim – Amelia Poczta – nagroda. 

- XXIV Konkurs wiedzy o Wielkopolsce – Marek Marciszak, Paweł Rudowicz, Bartosz Bednarek, 

Bartosz Kierasiński – etap rejonowy. 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – Daria Mazur, Nikola 

Leitgeber, Magdalena Kokot – wyróżnienie. 

- Konkurs  Powiatowy Poetycka Wiosna 2021 – Kamil Frąszczak (III miejsce). 

- „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – Lena Karbowiak – II 

miejsce. 

- XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami Żuraw – Karolina Lis, Oskar Cegła, 

Aleksander Małuszek, Kacper Cegła, Joanna Lis, Antoni Małuszek (Finał). 

- Powiatowy Konkurs plastyczny pod tytułem „Wielkanocne jajo na wesoło”- organizator  IV LO 

Ostrów Wielkopolski – Daria Mazur (I miejsce), Lena Karbowiak (II miejsce). 

- Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką” – Agnieszka Waliczek, 

Julia Waliczek, Izabela Talaga (udział). 

- Konkurs plastyczny „Warto ocalić od zapomnienia. Małe ojczyzny w rysunku” – Aleksandra 

Dzierla (wyróżnienie). 

- #NaszaFlagaPL Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół 

podstawowych – Daria Mazur (III miejsce). 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Spojrzeć prawdzie w oczy” – Malwina Szatkowska 

(wyróżnienie), Daria Mazur (udział). 

- Konkurs „Konstytucja 3 Maja oczami naszej wyobraźni” z okazji 230 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja – Lena Karbowiak, Daria Mazur, Amelia Poczta (wyróżnienie). 

 

Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich 

- XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świat dziecka w obrazach” – Maksymilian Perz (wyróżnienie), 

Jan Niedziecki (wyróżnienie). 

- Wojewódzki Konkurs Biologiczny – Maksymilian Adamczyk (finalista). 
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Szkoła Podstawowa w Lamkach 

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cuda na kiju” – Adam Baran, Zuzanna Tomaszewska, Natalia 

Ptak, Dorota Dyc (laureaci). 

- Finał Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego – Julia Kubasik (wyróżnienie). 

 

Szkoła Podstawowa w Sobótce 

- Diecezjalny Konkurs „Służyć i wychowywać do miłości” – Łukasz Stempień (I miejsce), Natalia 

Szymankiewicz (wyróżnienie). 

- Wojewódzki Konkurs Biologiczny – Mateusz Gałczyński (zakwalifikowanie się ucznia do eliminacji 

wojewódzkich). 

- Wojewódzki Konkurs Odnawialne Źródła Energii – Mateusz Gałczyński, Zofia Losy 

(zakwalifikowanie się uczniów do eliminacji wojewódzkich). 

- Ogólnopolski Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” – Michał 

Wierusz („Świadectwo szlachetności” + nagroda). 

- „Polscy medycy w świecie” – Kinga Woźniak (wyróżnienie). 

- Wojewódzki Konkurs na Projekt Multimedialny „Poznajemy tradycje naszego regionu” – Jakub 

Lewicki, Mateusz Gałczyński, Zofia Losy, Edwin Tomczak (III miejsce). 

- Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Cztery pory roku z OZE” – Zofia Losy (wyróżnienie). 

- Wojewódzki Konkurs Geograficzny – Piotr Figiel (zakwalifikowanie się do eliminacji rejonowych). 

 

Szkoła Podstawowa w Topoli Małej 

- I Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, 

dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki  i architektury w kategorii „Kreator Sztuki Primus” – 

Zuzanna Przybyła (III miejsce), Małgorzata Przybyła (III miejsca). 

 

Szkoła Podstawowa we Wtórku 

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Epicka złotówka” – Oliwia Walczak (I miejsce), Nikola Walotka 

(III miejsce). 

- II Powiatowy Konkurs Poetycki „ZMOWA SŁOWA” – Zofia Mrotek (I miejsce w kategorii klas III-V), 

Miłosz Bergandy (wyróżnienie w kategorii klas III-V), Amelia Skałecka (wyróżnienie w kategorii klas 

VI-VIII). 
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- XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Świat dziecka w obrazach „Motyle, ważki i inne owady” – 

Wiktoria Walczak (nagroda, kl. III). 

- VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święta tuż, tuż- Kolędnicy…” – Oliwia Walczak (nagroda, 

kategoria klas IV- VIII), Norbert Tyrna (nagroda, kategoria klas IV- VIII). 

- Konkurs dla klas ósmych Powiatu Ostrowskiego na opracowanie prezentacji multimedialnej 

„Podróż marzeń” – Oliwia Walczak (II miejsce). 

Szkoła Podstawowa w Słaborowicach 

- Krajowy Konkurs Ekonomiczny „Złote Szkoły NBP” – zespół uczniowski: Daria Borowska, 

Weronika Grabarkiewicz, Krzysztof Krajewski, Aleksandra Piaseczna, Piotr Graczyk, Marcin Zych 

(laureaci). 

 Z powodu pandemii COVID-19 uczniowie szkół podstawowych w Lewkowie, Szczurach, 

Łąkocinach, Franklinowie i Wysocku Wielkim nie brali udział w konkursach i zawodach powyżej 

szczebla gminnego. 

 

9. Zarządzenia Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
związane z oświatą 

 
Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski wydał w roku szkolnym 2020/2021 następujące zarządzenia w 

ramach nadzoru nad placówkami oświatowymi:  

- Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 września 2020r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Gorzycach 

Wielkich. 

- Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 września 2020r. w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora 

Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich. 

- Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 października 2020r. w 

sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski 

dla Szkół Podstawowych na 2020 rok. 

- Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 października 2020r. w 

sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski 

dla Przedszkoli Publicznych na 2020 rok. 

- Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 października 2020r. w 
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sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski oraz ustalenia 

statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski. 

- Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 października 2020r. w 

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

Dyrektora Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich. 

- Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski 

dla Przedszkoli Publicznych na 2020 rok. 

- Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 października 2020r. w 

sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski 

dla Przedszkoli Publicznych na 2020 rok. 

- Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie 

informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla 

Przedszkoli Publicznych na 2021 rok. 

- Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie 

informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla 

Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2021 rok. 

- Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 stycznia 2021 roku w 

sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski. 

- Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli dla których Gmina Ostrów Wielkopolski 

jest organem prowadzącym. 

- Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie 

informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla 

Przedszkola w Sobótce na 2021 rok. 

- Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie 

informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla 

Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich na 2021 rok. 

- Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 marca 2021r. w sprawie 



27 
 

informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej na 2021 rok. 

 

10. Pandemia Covid-19 

 – zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych 

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan epidemii wirusa COVID-19. Od 12 marca 

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty podlegało czasowemu  ograniczeniu w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od tego czasu placówki oświatowe w 

gminie Ostrów Wielkopolski działały zgodnie z rozporządzeniami, które stworzyły szkołom i 

placówkom oświatowym ramy prawne do systemowej kontynuacji kształcenia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. 

Władzom Gminy Ostrów Wielkopolski zależało na tym, aby w tym szczególnym czasie 

edukacja dzieci i młodzieży nie została przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. 

Dzięki szybkim decyzjom dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogli zorganizować proces 

kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość, a nauczyciele realizować 

programy nauczania i prowadzić zajęcia z uczniami, oceniać ich pracę wraz z przeprowadzeniem 

rocznej klasyfikacji. Od 25 marca 2020 r. główną formą realizacji zadań przez jednostki oświatowe 

było kształcenie na odległość.  

Pod koniec roku szkolnego 2020/2021 uczniowie powrócili do szkół w systemie hybrydowym. 

W związku z pandemią COVID-19 nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostrów Wielkopolski został ograniczony  

do minimum. Odbyły się tylko ewaluacje wewnętrzne w nielicznych placówkach. 

 

11. Inwestycje oświatowe 

 

INWESTYCJE OŚWIATOWE W OKRESIE OD IX 2020 r. DO VIII 2021 r. 

Lp. Nazwa zadania 
 

Kwota inwestycji Początek umowy  
Koniec umowy 

 

1. „Rozbudowa przedszkola w Sobótce, Gmina 

Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 
848.700,00 zł 13.05.2020 

19.03.2021r. 
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2. „Budowa żłobka –Gorzyce Wielkie, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

4.989.135,84 zł  02.06.2020r. 
31.03.2021r. 

3.  „Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego, Gmina Ostrów 

Wielkopolski, woj. wielkopolskie”    

1.761.742,39 zł 04.11.2019r. 
20.10.2020r. 

4.  „Szczury – szkoła podstawowa, remont 
pomieszczeń, Gmina Ostrów Wielkopolski, 
woj. wielkopolskie” 

101.359,98 zł 27.05.2020r. 
10.09.2020r. 

5.  „Franklinów – Szkoła Podstawowa, remont 
pomieszczeń, Gmina Ostrów Wielkopolski, 
woj. wielkopolskie” 

121.590,60 zł 02.06.2020r. 
10.09.2020r. 

6. „Wykonanie remontu stołówki w budynku 
Szkoły Podstawowej w Lamkach, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

25.799,27 zł 31.08.2020r. 
31.10.2020r. 

7. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego we Wtórku, Gmina Ostrów 
Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

1.718.614,44 zł 08.01.2021r. 
30.04.2021r. 

8. 
 

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Topoli Małej, Gmina Ostrów 
Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

1.359.164,50 zł 14.01.2021r. 
30.11.2021r. 

9. 
 

„Rozbudowa z przebudową budynku 
Przedszkola w Sobótce – etap II, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

406.122,61 zł 23.06.2021r. 
23.10.2021r. 
 

10. 
 

„Gorzyce Wielkie –  przebudowa kotłowni i 
budynku w Szkole Podstawowej, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

352.683,30 zł 11.08.2021r. 
11.11.2021r. 

11. 
 

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali 
sportowej w Szkole Podstawowej w Sobótce, 
Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

 

27.675,00 zł 05.03.2021r.  
30.04.2021r. 

12. 
 
 

„Wymiana pokrycia dachu na budynku (nowa 
część) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we 
Franklinowie, Gmina Ostrów Wielkopolski, 
woj. wielkopolskie” 

44.367,86 zł 10.05.2021r. 
30.07.2021r.  

13. 
 
 

„Remont i  wydzielenie pomieszczenia 
kotłowni na paliwo stałe od pozostałych 
pomieszczeń socjalnych znajdujących się przy 
kotłowni w Szkole Podstawowej w  
Szczurach, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. 
wielkopolskie” 

30.695,00 zł 15.06.2021r. 
30.07.2021r. 

14. 
 

„Utwardzenie placu przy przedszkolu w Biniewie, 
Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

32.558,10 zł 23.06.2021r. 
31.08.2021r. 

15. 
 
 

„Naprawa kamiennych ścian fundamentowych 
budynku Przedszkola w Czekanowie, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 
 

22.015,00 zł 29.06.2021r. 
30.09.2021r. 

 
16. 
 

„Daniszyn- przebudowa kotłowni i budynku 

Szkoły Podstawowej, Gmina Ostrów 
Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

88.988,99 zł 15.07.2021r. 
30.09.2021r. 



29 
 

 
17. 
 

„Kompleksowa naprawa dachu na sali sportowej  
przy Szkole Podstawowej w Lewkowie, Gmina 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” 

25.705,68 zł 15.07.2021r. 
30.09.2021r. 

 
18. 
 

„Lewków – remont sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. 
wielkopolskie” 

37.732,00 zł 02.08.2021r. 
30.09.2021r. 

 

12. Podsumowanie 

 

Tendencja wzrostu wydatków na oświatę jest również dostrzegalna w przypadku gminy 

Ostrów Wielkopolski. Utrzymanie szkół jest jednym z głównych wydatków samorządu. Na wzrost 

kosztów ma wpływ wiele czynników – zarówno tych po stronie uczniów (wzrost ilości dzieci, 

zwłaszcza w przedszkolu), jak i nauczycieli (awans zawodowy, wzrost wynagrodzenia zasadniczego, 

a co za tym idzie wzrost wszystkich pochodnych). Wzrastają też koszty utrzymania budynków 

oświatowych – media, koszty remontów, doposażenia. Dlatego – o ile są takie możliwości – gmina 

stara się wnioskować o środki pozabudżetowe, które umożliwiają pozyskanie środków z innych 

źródeł, dzięki którym uczniowie mogą skorzystać z szerszej oferty zajęć, nauczyciele poszerzyć 

kwalifikacje, a zaplecze szkół wzbogacić o nowe pomoce, książki itp.  

Oświata staje się priorytetowym zadaniem gminy nie tylko z powodu tego, iż znaczna część 

budżetu gminy jest przeznaczana na ten cel. Poniesione wydatki oświatowe są wydatkami w 

najmłodsze pokolenie naszej gminy. Dzięki odpowiednim warunkom jakie zapewniają nasze 

placówki – wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, małoliczne oddziały szkolne i związany z 

tym komfort nauczania zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli, a także bogata oferta każdej z 

prowadzonych szkół, odpowiednie zaplecze dydaktyczno-sportowe - uczniowie naszych szkół 

zdobywają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz konkursach organizowanych przez 

inne podmioty. Uczniowie, ich poziom wykształcenia po zakończeniu nauki w szkołach 

podstawowych i gimnazjum jest wizytówką gminy. 
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13. Wykaz placówek oświatowych w gminie Ostrów Wielkopolski  
w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Nazwa jednostki Adres siedziby  

Publiczne Przedszkole w Biniewie 
Biniew 25,  

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole w Borowcu 
Borowiec 16, 

63-450 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole w Czekanowie 
Czekanów, ul. Szkolna 6, 

63-410 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole w Daniszynie 
Daniszyn 127B, 

63-410 Ostrów Wielkopolski 2 

Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej  
w Gorzycach Wielkich 

Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 31b, 
63-410 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole „Wróbelka Elemelka”  
w  Lamkach 

Lamki 131,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole w Lewkowie 
ul. Szkolna 11a 

63-410 Ostrów Wielkopolski 

Publiczne Przedszkole w Sobótce 
Sobótka 77 

63-450 Ostrów Wielkopolski 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej 
Topola Mała, ul. Szkolna 115 
63-400 Ostrów Wielkopolski  

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku 
ul. Szkolna 12 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Szkoła Podstawowa w Daniszynie 
Daniszyn 35 

63-410 Ostrów Wielkopolski 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego  
w Szczurach 

Szczury 38, 
63- 410 Ostrów Wlkp. 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego  
w Gorzycach Wielkich 

ul. Szkolna 31 
63-410 Ostrów Wielkopolski 2 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach 
ul. Szkolna 47 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Lipskiego  
w Lewkowie 

ul. Szkolna 6 
63-410 Ostrów Wielkopolski 2 

Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka  
w Sobótce 

Sobótka 72 
63 - 450 Ostrów Wielkopolski 2 

 
 


