Elita wśród uczniów
21 października w pawi
lonie wystawowym Muzeum
im. Przypkowskich w Jędrze
jowie odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów sty
pendiów Prezesa Rady Mini
strów dla 40 najlepszych

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów:
jędrzejowskiego, buskiego,
kazimierskiego, pińczowskiego
i włoszczowskiego.

wie z najwyższą w szkole średnią
ocen - ponad 4,75. wynosi ono
około 280 zł miesięcznie, wy
płacanych przez okres jednego
roku szkolnego. Najliczniejszą
grupę stypendystów premiera
Stypendia otrzymują ucznio- stanowili uczniowie z powiatu
jędrzejowskiego - aż 11 osób.
Ponadto uczeń z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jędrzejowie - Piotr Nowak znalazł się w gronie stypen
dystów ministra edukacji naro
dowej. W całym województwie
s'więtokrzyskim stypendium
takie przyznano tylko szes'ciu
osobom. Piotr otrzymał stypen
dium, gdyż łączy świetne wyniki
w nauce ze znakomitymi osiąg
nięciami w łucznictwie, odno
sząc znaczące sukcesy w kraju i
za granicą jako zawodnik
Łuczniczego Ludowego Klubu
Sportowego "Karima" w Prząsławiu.
z. wicewojewodą Piotrem Żołądkiem,

Stypendysta ministra edukacji Piotr Nowak
świętokrzyskim kuratorem oświaty Małgorzatą Muzoł i starostą jędrzejowskim Edmundem
Kaczmarkiem.

Stypendia najlepszym wrę

Najlepsi z luijlepszyc, Z pięciu powiatów. Fot. Krzysztof Nowak

czyli świętokrzyski kurator
oświaty Małgorzata Muzoł oraz
wicewojewoda świętokrzyski
Piotr Żołądek. Gratulując sty
pendystom starosta jędrzejowski
Edmund Kaczmarek, który był
gospodarzem uroczystości, pod
kreślił, że są oni elitą w swoich
szkołach i nadzieją powiatów,
gmin, w których mieszkają.
Na zakończenie odbył się
minikoncert w wykonaniu

uczniów I Liceum Ogólno
kształcącego im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie.
Stypendyści Prezesa Rady
Ministrów z powiatu jędrze
jowskiego:
Olga Maludzińska -1 LO w Ję
drzejowie, Michał Bąk - ZSP nr
2 w Jędrzejowie, Justyna Strojecka. Dominika Michalska,
Paulina Bazanek - ZSP nr 1 w

Jędrzejowie, Rafał Cielebała ZSP w Sędziszowie, Adriana
Kania - LO w Sędziszowie,
Tomasz Łuczyński - LO w Małogoszczu, Katarzyna Skal
mierska - ZSP w Wodzisławiu,
Anna Świerczyńska - Nie
publiczne Technikum w ZDZ w
Jędrzejowie, Anna Prusek - ZS
CKP w Krzelowie.

