
Na mocy Uchwały nr XXVI/127/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą otrzymać stypendium Wójta Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski za szczególne osiągnięcia. Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły. 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OLSZYNACH, 

KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 

 

Rok szkolny: 

 

1. 2016/2017 

2. 2015/2016 

3. 2014/2015 

4. 2013/2014 

5. 2012/2013 

6. 2011/2012 

7. 2010/2011 

8. 2009/2010 

2016/2017 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa 
Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Klaudia Rąpała III gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – 

„Papież Słowianin”, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie i średni wynik egzaminu na zakończenie 

gimnazjum ponad 85% punktów. 

2 Natalia Bąk III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

3 Karolina 

Niziołek 

III gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły- Jana Pawła II – 

„Papież Słowianin”, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie i średni wynik egzaminu na zakończenie 

gimnazjum ponad 85% punktów. 

4 Aleksandra 

Dziuban 

III gimnazjum Finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego, bardzo 

dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni wynik 

egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% punktów. 

5 Krystian Rąpała III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

6 Tomasz Karaś III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

7 Kamil Karaś II gimnazjum Laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego, bardzo 

dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie  

 

do góry 



2015/2016 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa 
Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Angelika 

Rąpała 

III gimnazjum Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

2 Klaudia Rąpała II gimnazjum Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

3 Karolina 

Niziołek 

III gimnazjum Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły- Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, 

III miejsce w finale powiatowym Gimnazjady Młodzieży w 

indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt, bardzo dobre 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie na zakończenie 

gimnazjum. 

4 Aleksandra 

Dziuban 

II gimnazjum Finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego, bardzo 

dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

5 Agata Dziuban III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

finalistka etapu powiatowego Gimnazjady Młodzieży w 

indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt 

6 Michał Ryndak III gimnazjum Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin” 

– drugie miejsce, laureat Małopolskiego Konkursu 

Chemicznego – III miejsce, finalista Małopolskiego 

Konkursu Historycznego, bardzo dobre wyniki w nauce, 

wzorowe zachowanie i średni wynik egzaminu na 

zakończenie gimnazjum ponad 85% punktów. 

7 Karolina 

Niziołek 

II gimnazjum Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

 

  
 

do góry 



2014/2015 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa 
Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Szymon 

Salabura 

III gimnazjum Laureat konkursu informatycznego „Rozwiązywanie 

problemów z wykorzystaniem komputera”, laureat II 

Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o 

Historii”, finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego, 

I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno-

Informatycznym, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie i średni wynik egzaminu na zakończenie 

gimnazjum ponad 85% punktów. 

2 Urszula 

Weronika 

Wójcik 

III gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – 

„Papież Słowianin”, bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 

zachowanie 

3 Angelika 

Rąpała 

II gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego i finalistka etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, bardzo dobre 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

4 Michał 

Ryndak 

II gimnazjum Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie 

Karola Wojtyły- Jana Pawła II– „Papież Słowianin” – IV 

miejsce, Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego, 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

5 Klaudia 

Rąpała 

I gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego i finalistka etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”, bardzo dobre 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

 

6 Mateusz Bąk VI Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej - ponad 90% punktów. 

7 Karolina 

Niziołek 

II gimnazjum III miejsce w półfinałach powiatowych w tenisie stołowym, 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

 

  
 

do góry 



2013/2014 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa 
Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Magdalena 

Piekarz 

III gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego i finalistka etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie 

Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”. 

2 Paulina 

Niziołek 

III gimnazjum Laureatka etapu wojewódzkiego i finalistka etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie 

Karola Wojtyły - Jana Pawła II – „Papież Słowianin”. 

3 Aleksandra 

Dziuban 

VI  VI miejsce w finale powiatowym tenisa stołowego, bardzo 

dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 

4 Karolina 

Niziołek 

VI  Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej90% 

punktów. 

5 Wiktoria 

Rąpała 

VI Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 

ponad 90% punktów. 

6 Szymon 

Salabura 

II gimnazjum Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego, bardzo 

dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie  

 

  
 

do góry 



2012/2013 
 

L.p. 

Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa 
Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Angelika 

Rąpała 

VI Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 

ponad 90% punktów. 

2 Patrycja 

Mikrut 

VI Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 90% 

punktów. 

3 Michał 

Ryndak 

VI II miejsce w na etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu 

Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, bardzo 

dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni wynik 

sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 100% 

punktów. 

4 Karolina 

Olkiewicz 

III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

5 Klaudia 

Niziołek 

III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

6 Iwona Rąpała III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

7 Dawid Mikrut III gimnazjum Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni 

wynik egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% 

punktów. 

 

  
 

do góry 



2011/2012 
 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 
Szymon 

Salabura 
VI 

Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wynik ze 

sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 100% punktów. 

2 
Iwona 

Rąpała 
II gimnazjum 

Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin” – 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II. 

3 
Mariola 

Karaś 

III 

gimnazjum 

Wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i 

krajowym. 

4 
Magdalena 

Łaskawska 

III 

gimnazjum 

Laureatka etapu małopolskiego konkursu „Papież Słowianin” – 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II - uczestniczka etapu ogólnopolskiego tego 

konkursu. 

5 
Ewelina 

Niziołek 

III 

gimnazjum 

Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni wynik 

egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% punktów. 

6 Jacek Wrona 
III 

gimnazjum 

Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i średni wynik 

egzaminu na zakończenie gimnazjum ponad 85% punktów. 

  

do góry 



2010/2011 
 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1 Adam Mikos VI 

Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wynik ze 

sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej ponad 90% 

punktów. 

2 
Dariusz 

Buzowski 

III 

gimnazjum 

Finalista etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin” – 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II. 

3. 
Szymon 

Salabura 
V 

Finalista Konkursu Matematycznego organizowanego przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

4 
Katarzyna 

Gogola 
II gimnazjum 

Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin” – 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II. 

5 
Mariola 

Karaś 
II gimnazjum 

Wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i 

krajowym. 

 

  
 

do góry 



2009/2010 
 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Klasa Osiągnięcia ucznia decydujące o przyznaniu stypendium 

1. 
Klaudia 

Niziołek 
VI 

Bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wynik ze 

sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej ponad 90% 

punktów. 

 

  
 

do góry 


