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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury 
 
Pisarz, dziennikarz i bloger Grzegorz Kozera oraz twórca artystycznych książek, tłumacz i 
muzyk Radosław Nowakowski zostali tegorocznymi laureatami Świętokrzyskiej Nagrody 
Kultury pierwszego stopnia. Nagrody tradycyjnie wręczane są podczas uroczystości 
inauguracji roku kulturalnego w województwie, tym razem uroczystość odbyła się w 
Pałacu Biskupów Krakowskich – siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach. Grzegorz 
Kozera jest jednocześnie pisarzem ale też komentatorem zjawisk kulturalnych w 
internecie, jego twórczość wyraźnie przekracza granice regionu. Również Radosław 
Nowakowski, mimo że tworzy w niewielkiej wsi w Górach Świętokrzyskich, nie 
przeszkadza mu to wystawiać i koncertować na całym świecie. Świętokrzyskie Nagrody 
Kultury drugiego stopnia i wyróżnienia otrzymali też inni twórcy oraz  animatorzy działań 
kulturalnych z całego województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Oszczędności z RPO pozwolą na dofinansowanie sześciu inwestycji 
 
Przebudowa ulicy Lubelskiej w Sandomierzu, remont drogi Ćmielów - Ożarów - Bałtówka 
oraz połączenie węzła w Jaworzni na trasie S7 z Piekoszowem to niektóre inwestycje, 
których realizacja będzie możliwa dzięki oszczędnościom w Regionalnym Programie 
Operacyjnym. Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 
informuje, że łącznie kwotą 40 milionów złotych ma zostać dofinansowanych sześć 
inwestycji drogowych. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian 
Urbanowski przewiduje, że najwcześniej rozpocznie się przebudowa prawie 2-
kilometrowego odcinka ulicy Lubelskiej w Sandomierzu. Na jej fragmencie od cmentarza 
w kierunku Zawichostu ułożona zostanie nowa nawierzchnia, a ponadto wybudowane 
zostaną chodniki i kanalizacja deszczowa. Ponadto w planach jest połączenie węzła w 
Jaworzni na trasie S7 z Piekoszowem i trasą wojewódzką nr 786 Kielce - Włoszczowa. 
Oprócz tego zaplanowane są inwestycje na drogach: nr 752 w Świętej Katarzynie oraz nr 
973 w Dobrowodzie w powiecie buskim. Oszczędności mają być także przeznaczone na 
dofinansowanie obwodnicy Rakowa, której budowa dobiega końca. Damian Urbanowski 
dodaje, że część planowanych inwestycji zakończy się w przyszłym roku. Na niektóre z 
nich, te bardziej skomplikowane, kierowcy będą musieli poczekać do połowy 2015 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
Przyznano Świętokrzyskie Nagrody Kultury 
 
W czwartek (24.10) w Muzeum Narodowym w Kielcach zainagurowany został sezon 
artystyczny. Podczas uroczystości na ręce twórców przekazano Świętokrzyskie Nagrody 
Kultury. Wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego przyznał marszałek województwa 
świętokrzyskiego. Jak poinformowała Iwona Sinkiewicz, rzecznik marszałka - Nagroda 
jest wręczana co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego i jest dwustopniowa. 
Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze 
międzynarodowym lub całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia za 
osiągnięcia o charakterze ogólnopolskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Film promujący Świętokrzyskie zdobywa nagrody 
 
"Gabriel" - film familijny w reżyserii Mikołaja Haremskiego, który dzięki staraniom z Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, promuje nasz region, otrzymał 
Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w niemieckim Chemnitz. "Gabriel" to film ukazujący historię 
chłopca, który wyrusza w podróż po województwie świętokrzyskim, szukając swojego ojca. 
Oprócz czekających go przygód i niespodzianek, na jego drodze znajdą się największe atrakcje 
turystyczne regionu. W filmie zobaczymy m.in. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Zamek w 
Chęcinach oraz Kielce. Produkcja przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i 
młodzieży.Film był ostatnio prezentowany na festiwalu w niemieckim Chemnitz na festiwalu 
filmów dla dzieci i młodzieży „Schlingel”. Produkcja tak spodobała się jurorom, że postanowili 
przyznać jej Nagrodę Specjalną festiwalu. Odebrał ją Jan Rotowski, grający głównego bohatera 
obrazu. Nie jest to pierwsze wyróżnienie dla tej produkcji. Wcześniej był już nagradzany m.in. 
podczas festiwalu Cinerockom w Malibu. Zobaczyć można go było już na kilku festiwalach, w 
planach są jeszcze jego projekcje w Hyderabad, Chicago i Poznaniu. W filmie występuje wiele 
gwiazd polskiego filmu, m.in. Krzysztof Globisz, Zbigniew Zamachowski, Paweł Królikowski, 
Tomasz Sapryk iSławomir Orzechowski. Aktorzy grający dwóch młodych chłopców – głównych 
bohaterów filmu – zostali wybrani w castingach, które odbyły się w Kielcach. Produkcja jest 
tworzona przy współudziale Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego, która wyłożyła na jego stworzenie 1/6 łącznego budżetu, czyli pół miliona 
złotych. Jej premiera planowana jest na pierwszą połowę przyszłego roku. Film będzie 
przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 












