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PORTAL „E-VIVE.PL”      
"Talenty Świętokrzyskie" w rękach uczniów i studentów 
 
W piątek (25.10) najzdolniejsi uczniowie i studenci z regionu zostali wyróżnieni 
"Talentami Świętokrzyskimi". Wręczone zostały 33 nagrody indywidulane, dwie zespołowe 
oraz przyznano 16 wyróżnień. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. - 
Nagrody i wyróżnienia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu 
województwa świętokrzyskiego przyznawane są przez samorząd od 2000 roku. W ich 
gronie są laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów czy też 
turniejów. Od roku 2008 poszerzono grono nagradzanych o osoby z wybitnymi 
osiągnięciami naukowymi czy artystycznymi. Ostatnia wersja programu otrzymała nazwę 
Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów - 
poinformowała rzecznik marszałka Iwona Sinkiwicz-Potaczała. Dotychczas przyznano 
315 nagród i 84 wyróżnienia. W tym roku kolejne 33 osoby otrzymały nagrody, dwie 
trafiły do zespołów, a 16 młodych osób otrzymało wyróżnienia. "Talenty Świętokrzyskie" 
wręczyli marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa Kazimierz 
Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek. 
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Innowacyjne gminy nagrodzone 
 
Gmina Morawica została zwycięzcą II edycji Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie - 
Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego. Wyróżnienia otrzymały gminy Połaniec i Strawczyn. Wręczenie nagród 
odbyło się podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Plebiscyt „Moje 
Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina” był skierowany do gmin miejsko-
wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, a jego celem była promocja 
prorozwojowych działań i rozwiązań oraz gmin, które prowadzają innowacyjne działania 
na swoim terenie. Do tegorocznej edycji plebiscytu, a zgłosiło się 9 gmin, które złożyły 
15 wniosków. Wygrał projekt zgłoszony przez Gminę Morawica. - Dziś, w tych 
uroczystych okolicznościach mamy przyjemność nagrodzić najbardziej innowacyjne 
gminy naszego regionu. Ocenialiśmy złożone wnioski w 2 kategoriach – edukacji i 
biznesu. Miło mi ogłosić, że wygrała Gmina Morawica, która przedstawiła wakacyjny 
projekt edukacyjny „Wioska Indiańska” – powiedział członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego  Jan Maćkowiak. Projekt był realizowany w Zaborzu wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Ekorozwoju Lisowa i Zaborza.  
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Innowacyjne gminy nagrodzone 
 
W projekcie brali udział m.in. wolontariusze z USA, a w jego ramach realizowane były 
warsztaty z udziałem podmiotów społeczno-gospodarczych. - Bardzo miło jest mi 
znaleźć się w tym miejscu. Chciałem podziękować kapitule plebiscytu i zarządowi 
województwa za przyznanie tak zaszczytnej nagrody. Wyróżnienie to jest zasługą 
Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, a dla nas jest ono tym ważniejsze, że od 
wielu lat budujemy w gminie społeczeństwo obywatelskie. Naszym największym 
bogactwem są ludzie, organizacje pozarządowe. Mają one szereg pomysłów, jednym z 
nich była wioska indiańska, która zwyciężyła w tym plebiscycie – powiedział wójt Gminy 
Morawica Marian Buras. - Idąc dobrym przykładem poprzedniej edycji przyznaliśmy 
również  dwa wyróżnienia dla gmin Połaniec i Strawczyn za ich aktywność i wysoką jakość 
nadesłanych wniosków. Liczymy, że te ich działania będą dobrym przykładem dla innych 
gmin – dodał  Jan Maćkowiak. Nagrody wyróżnionym wręczył marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas,  który życzył przedstawicielom gmin dalszej dobrej 
współpracy z samorządem. 








