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 Program stypendialny „Talenty Wyszkowa” 

W dniu 08.11.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie po raz 10 odbyło się 

uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”. Program  

realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promenada” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Wyszkowie a dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego                             

w Warszawie. Honorowy patronat nad realizowanym programem sprawuje Burmistrz 

Grzegorz Nowosielski. Burmistrz wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wyszkowie Agnieszką Mróz oraz Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbarą Godleś 

dokonali symbolicznego wręczenia czeków stypendialnych.  

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej, dobrze uczącej 

się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia 

mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania 

zainteresowań i pasji. Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa” realizowany jest od 2008r. 

W tym roku na realizację Programu przeznaczono ponad 15 000,00 zł w tym 5 000 zł 

przekazała Fundacja Batorego, pozostała kwota  pochodzi z darowizn od indywidualnych 

sponsorów, z zabawy fantowej i innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie 

Promenada i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.  

Komisja kwalifikacyjna przyznała 15 stypendiów po 100 zł miesięcznie przez okres                          

10  miesięcy. O stypendia ubiegało się 15 osób. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie. W 2008 roku na realizację Programu przeznaczono 20 000,00 zł. w 2009 roku – 

25 800,00 zł, w 2010 r. – 20 000,00 zł, w 2011 r. 24 000,00 zł  w 2012 r. – 17 600,00 zł, w 

2013 - 21 100,00 zł, w 2014 – 30 000,00 zł, w 2015 – 30 000,00 zł, w 2016 – 30 000 zł,  co 

daje łączną kwotę 218 500 zł. Część osób, które były wspierane Programem Stypendialnym 

dostało się na dobre uczelnie na studia dzienne i zaoczne. Otrzymane stypendia przyczyniły 

się do rozwoju młodych ludzi i dalszego kontynuowania nauki, jak również do osiągania 

lepszych wyników w nauce. 

Wszystkich stypendystów zaproszono do działań w Programie wolontarystycznym 

realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej aby dać z siebie coś dla drugiego 

człowieka. Ponadto zaproszono wszystkich do propagowania podjętych działań celem 

skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, żeby Programem Stypendialnym 

można było objąć jeszcze większą liczbę młodzieży. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


