Laureaci Lokalnego Funduszu Stypendialnego w 2020 roku.

1. Franciszek Witkowski
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych. Ogólnopolski konkurs Multi-test język angielski- 6 miejsce w Polsce. Wyróżnienie
w Powiatowym konkursie ortograficznym. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym. I miejsce w Międzyszkolnym konkursie matematyczno-językowym LUCKY7.
Franciszek aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Brał Udział w wielu akcjach wolontariackich na
rzecz innych. Zbierał karmę dla zwierząt, uczestniczył w zbiórce dla chorego dziecka oraz pomagał
młodszym kolegom w nauce.
2. Zuzanna Kawecka
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
II miejsce w I edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, I miejsce dziewcząt w Powiatowym
Turnieju Unihokeja, III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Unihokeja w półfinałach.
Zuzia była wolontariuszką podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”.
Angażowała się w liczne działania na terenie szkoły związane z pomocą potrzebującym.
Współorganizowała stoisko loteryjne podczas dwóch pikników charytatywnych „Serce dla Oliwki”,
„Mikołajkowy Koncert Charytatywny dla Antosia”, na rzecz dzieci chorych. Uświetniała wszelkie
imprezy okolicznościowe występami wokalnymi np. podczas obchodów Rocznicy Bitwy pod Orłą itp.
Uczestniczyła także w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Łęczycy oraz angażowała się w akcję
„Góra Grosza”. Zbierała pieniądze na rzecz WOŚP.
3. Mikołaj Bartczak
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych, III miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej OLIMPUS- język angielski,
Osiągnięcie 100% wyniku z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
Mikołaj brał udział w warsztatach przyrodniczych w grupach przedszkolnych w przedszkolu „Plastuś”.
Podczas zajęć wykonywał w grupach doświadczenia z wybranymi tematami powietrze i ekologia, a
także uczył maluchy ważnych zagadnień.
4. Katarzyna Zientalska
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych, III miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej OLIMPUS- język angielski,
osiągnęła 98% wynik z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, III miejsce w wojewódzkim
konkursie poetyckim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ozorkowie, III miejsce
w wojewódzkim konkursie grupowym „Dzień z życia w pałacu Herbsta”
Kasia brała udział w warsztatach przyrodniczych w grupach przedszkolnych w przedszkolu
„Plastuś”. Podczas zajęć wykonywał w grupach doświadczenia z wybranymi tematami powietrze i
ekologia, uczyła maluchy ważnych zagadnień.

5. Alicja Ciołkowska
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
I miejsce na mistrzostwach powiatu podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie dziewcząt;
III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Poezji Miłosnej; III miejsce w wojewódzkim konkursie
grupowym „Dzień z życia w pałacu Herbsta”; I miejsce w konkursie literackim „Jest taki dzień”;
Osiągnęła 98% wynik z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
Alicja pod opieką pedagoga szkolnego prowadziła apel dotyczący praw człowieka i wartości o relacji
międzyludzkich. Zorganizowała warsztaty dotyczące globalnego ocieplenia w grupach przedszkolnych
„Plastuś”. Aktywnie uczestniczyła w akcji zbierania karmy i koców dla zwierząt ze schroniska w Łęczycy,
oraz włączyła się w akcję „Góra Grosza”. Była wolontariuszka podczas 28 Finału WOŚP oraz
porządkowała zapomniane groby poległych żołnierzy.
6. Martyna Bartczak
Szkoła Podstawowa w Chociszewie
I miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja dziewcząt; I miejsce w województwie w
Centralnej Lidze Juniorek U-15 organizowanej przez PZPN; Udział w mistrzostwach Kobiet U-14;
IV miejsce w klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-14
kobiet (nie zostały ukończone przez pandemię); Brała udział w meczu kontrolnym z Reprezentacją
Dolnej Saksonii z Niemiec; Została powołana przez PZPN jako jedna z 80 najzdolniejszych
zawodniczek z całego kraju na Letnią Akademię Młodych Orłów i Zimową Akademię Młodych
Orłów; Ukończyła 7 klasę z wyróżnieniem ze średnią 5,29.
Martyna od 8 lat trenuje piłkę nożną. Początkowo grała w drużynie chłopięcej Bzura Ozorków,
trenowała piłkę nożną dziewcząt w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w
Łodzi. Obecnie trenuje w Sportis KKP Bydgoszcz.
7. Mateusz Studniarek
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
II miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej w kategorii Młodzik ;II miejsce w rozgrywkach ligi
okręgowej w kategorii Trampkarz i awans do II ligi wojewódzkiej; II miejsce w II lidze wojewódzkiej
w kategorii Trampkarz i awans do I ligi wojewódzkiej; III miejsce w turnieju piłkarskim Aleksandrów
CUP 2019 na szczeblu wojewódzkim.
Mateusz bardzo angażował się w działania wolontariackie. Zbierał karmę w akcji „Paka dla Zwierzaka”
oraz dla grupy Miauczy Kotek dla schroniska w Pabianicach znajdującego się pod opieką Fundacji
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt- Viva. Zbierał baterie i akumulatory w Ogólnopolskim
Programie Edukacyjnym „Zbieraj baterie”, monety w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Zbierał
nakrętki w ramach akcji „Zostań Superzakrętakiem” dzięki czemu wspierał hospicjum w Łodzi. Brał
udział w zbiórkach potrzebnych rzeczy dla wychowanków Domu Samotnej Matki im. Stanisławy
Leszczyńskiej w Łodzi oraz Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi. Brał udział w akcjach pod
Patronatem Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania m.in. w zbiórce darów dla
dzieci z Afryki. Oraz wielu innych.
8. Oliwier Szymański
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych;
I miejsce w rejonowym konkursie wiedzy o Europie; I miejsce w kategorii bieg na 2 km podczas
Halowych Mistrzostw Województwa; I miejsce drużynowe w Finałach Wojewódzkich Sztafetowego
Biegu Przełajowego Chłopców podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej; I miejsce w gminnym
przeglądzie Spektakli Profilaktycznych
Oliwier wraz z drużyną uzyskał IV miejsce podczas przełajowych Mistrzostw Polski ponadto brał udział
w nieoficjalnych mistrzostwach Europy w European Kids Atletics w Brnie. Ponadto Oliwier angażował
się w życie szkolne, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz biblioteki, działaniach samorządu
szkolnego oraz w akcjach na rzecz zdrowego trybu życia.

9. Kacper Uliński
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
II miejsce w biegu na 800m podczas European Kids Atletics Games w Brnie (nieoficjalne Mistrzostwa
Europy) w kategorii U-16; II miejsce w skoku w dal podczas European Kids Atletics Games w Brnie
(nieoficjalne Mistrzostwa Europy); I miejsce drużynowe w Finałach Wojewódzkich Sztafetowego Biegu
Przełajowego Chłopców podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej; I miejsce w biegu na 1000 m podczas
Czwartków Lekkoatletycznych (Mistrzostwa Polski U-14); I miejsce w biegu na 1000 m na halowych
mistrzostwach województwa; I miejsce drużynowo w finale krajowym Czwórboju LA; I miejsce
indywidualnie w Czwórboju LA
Kacper 17 sierpnia 2020 podczas Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego U16 był
bezkonkurencyjny w biegu na 1000m zdobywając I miejsce. Wraz z kolegami z MKS Aleksandrów m.in.
Oliwierem Szymańskim, który uzyskał drugi wynik zagwarantowali sobie udział w Mistrzostwach Polski
w Słupsku.

