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Burmistrz Gminy Kozienice przyznał uzdolnionym uczniom stypendia za szczególne wyniki 
w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Łącznie w dziewiętnastej edycji konkursu 
przyznano 173 stypendia. 

Uczniowie z kozienickich szkół otrzymali stypendia burmistrza 

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w czwartek, 10 listopada, w sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego przy ulicy Warszawskiej w Kozienicach. 

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym 2021/22 uzyskali wysoką 
średnią ocen oraz brali udział w konkursach przedmiotowych, zdobywając w nich tytuły 
laureatów bądź finalistów. Stypendystami są również zwycięzcy festiwali, konkursów i 
zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Łączna kwota przyznanych 
stypendiów to 244 850 złotych. 

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przyznano na okres 
10 miesięcy od września 2022 roku, do czerwca 2023 roku; dla studentów na okres 9 
miesięcy, od października 2022 roku do czerwca 2023 roku. Stypendia wypłacane są w 
miesięcznych ratach. 

https://echodnia.eu/radomskie/autorzy/wojciech-szczepanski/au/559245
https://echodnia.eu/radomskie/autorzy/wojciech-szczepanski/au/559245
https://echodnia.eu/radomskie/autorzy/wojciech-szczepanski/au/559245


Stypendia wręczali uczniom miedzy innymi: Piotr Kozłowski, burmistrz Kozienic; Dorota 
Stępieo, zastępca burmistrza oraz Rafał Sucherman, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kozienicach. 

Burmistrz pogratulował osiągnięd młodym mieszkaocom Kozienic oraz ich nauczycielom i 
rodzicom. 

- Miałem przyjemnośd wręczyd stypendia za wyniki w nauce, sporcie oraz osiągnięcia 
artystyczne dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. W 
sumie ponad 170 osób otrzyma prawie 245.000 złotych, jako wsparcie i motywację do 
dalszego rozwoju. To była również doskonała okazja, aby podziękowad stypendystom, ich 
nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i ciężką pracę, i za to, że dzięki swoim wynikom 
promują Gminę Kozienice i budują jej pozytywny wizerunek 

- stwierdził Piotr Kozłowski. 

Oto laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych, którzy otrzymali 
stypendia w wysokości 150 złotych: 

 Oliwia Sygocka 
 Jakub Kowalski 
 Antonina Szymanowska 
 Kinga Spytek 
 Wiktor Krawczyk 
 Maja Wiśniewska 
 Katarzyna Klimowicz 
 Aleksandra Kurzyp 
 Adam Ośka 
 Julia Nowak 
 Weronika Szewc 
 Patryk Chodyo 
 Oliwia Szymaoska 
 Mikołaj Wojcieszek 
 Amelia Bernacik 
 Jan Sadurski 
 Julia Jarocka 
 Anastazja Żurek 
 Łukasz Wójtowicz 
 Wiktoria Cytryniak 
 Filip Czerwioski 
 Patryk Kobus 
 Julia Kobus 
 Maja Wachnicka 
 Paulina Kobiela 
 Julia Marszałek 
 Zuzanna Maj 
 Hanna Bernaciak 



Oto uczniowie, którzy dostali stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 150 złotych: 

 Magdalena Gontarz 
 Aleksandra Sot 
 Igor Jooski 
 Jakub Kościelnik 
 Weronika Tarczyoska 
 Kornelia Krześniak 
 Barbara Balcerzak 
 Izabela Szewczyk 
 Zuzanna Maj 
 Nikola Łozowska 
 Franciszek Rozmarynowski 
 Matylda Seredyn 

Oto lista studentów I roku, którzy otrzymują stypendia za szczególnie wysokie wyniki w 
nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, w wysokości 150 złotych: 

 Amelia Worobiec 
 Oskar Rakoczy 
 Patryk Rakoczy 
 Weronika Krupa 
 Jakub Gumioski 
 Julia Markwat 
 Jakub Niedzielski 
 Wiktoria Ciepielska 
 Michał Kociołek 
 Aleksandra Reczek 
 Gabriela Wojcieszek 
 Maciej Smolarczyk 
 Weronika Kowalczyk 
 Julia Gugała 
 Adam Furga 

Oto laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych, którzy otrzymują 
stypendia w wysokości 150 złotych: 

 Mateusz Mironiak 
 Sara Smargol 
 Jakub Kultys 
 Filip Wiśniewski 
 Kacper Traczyk 
 Karolina Ptaszek 
 Maria Więsyk 

Stypendium za osiągnięcia artystyczne w wysokości 150 złotych otrzymała też studentka 
Sandra Kocyk. 

Oprawę muzyczna uroczystości zapewnili uczniowie szkoły muzycznej w Kozienicach. 


