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PORTAL „E-VIVE.PL”     
Młodzież z regionu wyróżniona "Świętokrzyskimi talentami" 
 
Laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i festiwali, autorzy publikacji 
naukowych, uzdolnieni artystycznie, językowo i matematycznie czyli najzdolniejsi młodzi ludzie 
ze świętokrzyskiego otrzymają wyróżnienia "Talenty Świętokrzyskie". Uroczyste wręczenie 
zaplanowane jest 25 października. Uczniowie i studenci z naszego województwa, mimo 
młodego wieku – mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe m.in.: w dziedzinie 
matematyki, chemii, ekonomii, przedsiębiorczości ale także są uzdolnieni artystycznie. Są 
laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych, Olimpiady Matematycznej, Polsko-Ukraińskiego 
Konkursu Fizycznego, Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, 
Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków we Włoszech, konkursów wokalnych i 
tanecznych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu 33 nagród 
indywidualnych, trzech dla zespołów oraz 16 wyróżnień. - Nagroda "Talenty Świętokrzyskie" 
przyznawana jest w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa "Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów". W ramach ogłoszonego 
naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 94 wnioski o przyznanie nagrody. 52 wnioski 
przeszły pozytywnie ocenę formalno–merytoryczną, przy czym komisja do nagrody 
rekomendowała 36 kandydatów (w tym są trzy nagrody zespołowe) i 16 - do wyróżnień – 
poinformowała rzecznik marszałka Iwona Sinkiewicz–Potaczała. Wręczenie "Talentów 
Świętokrzyskich" odbędzie się 25 października, podczas gali w Filharmonii Świętokrzyskiej. 

 
 
   
 



PORTAL „E-VIVE.PL”    
Muzeum Wsi Kieleckiej dostanie dodatkowy milion złotych 
 
Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu finansowania projektu "Rozbudowa 
Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach". 
Powstanie nowy budynek w Celinach – Podgórzu w gminie Bodzentyn. Będzie to oddział 
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej. Jak poinformowała Iwona 
Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik marszałka - Projekt ten finansowany jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z działania "Promocja 
gospodarcza i turystyczna regionu". O zwiększenie finansowania z 11,6 do 12,6 mln 
złotych, w związku z rozszerzeniem zakresu prac, wystąpiła dyrekcja Muzeum Wsi 
Kieleckiej. W ramach przedsięwzięcia związanego z rozbudową Parku Etnograficznego w 
Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach, dyrekcja muzeum chce stworzyć oddział 
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego, działającego na rzecz odnowy wsi, na terenie 
działki położonej w miejscowości Celiny – Podgórze w gminie Bodzentyn. 
 
 




