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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Centrum Edukacji Archeologicznej powstanie na Ponidziu 
 
Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej powstanie na Ponidziu. Projekt miałby 
skupiać atrakcje turystyczne, położone w niecce nidziańskiej. Chodzi m.in. o wykopaliska 
celtyckie w Pełczyskach, grodzisko w Stradowie, Dom Długosza w Wiślicy oraz pałac 
Wielopolskich w Chrobrzu. Scalenie tych elementów miałoby stworzyć ofertę turystyczną, 
która zachęciłaby turystów do pozostania w regionie dłużej, niż kilka dni. Samorządowcy 
z 4 świętokrzyskich gmin dyskutowali o działaniach, które należy podjąć, aby projekt 
powstał. Punktem wyjścia do stworzenia centrum mogłyby być pozostałości po kulturze 
celtyckiej i badania, prowadzone przez naukowców w Pełczyskach przekonuje prof. 
Aleksander Brusche z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt miałby pokazywać 
dziedzictwo kulturowe Ponidzia w interdyscyplinarny sposób. Łączyłby kwestie nauki, 
edukacji, turystyki i rozwoju regionalnego, wyjaśnia prof. Brusche.  Podczas spotkania 
mówiono również o stworzeniu oferty dla turystów uzdrowiskowych, którzy przyjeżdżają 
do Buska i Solca Zdroju. Marszałek województwa Adam Jarubas przyznaje, że Wiślica, 
Stradów, czy Pełczyska wpisują się w historię Polski, ale są sporadycznie odwiedzane, 
ponieważ dzisiaj działają jako odrębne miejsca. Celem projektu ma być zdobycie 
funduszy unijnych i scalenie ich w jedną kompleksową ofertę dla turystów. Rozwój 
turystyczny Ponidzia ma być wpisany w strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Młodzież przepytywała marszałka Jarubasa 
 
W Domu Kultury Zameczek w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Debata 
Młodych". Na pytania licealistów odpowiadał marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Marszałek pytany był o początki swojej kariery zawodowej, o pasje, zasady 
moralne, ale też o wspomnienia z liceum. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z liceów 
imienia: Śniadeckiego, Hanki Sawickiej i Ściegiennego. Kolejna "Debata Młodych" za 
miesiąc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
Prace zabezpieczające przy rzekach w gminie Raków oraz Łagów 
 
Zabezpieczenie skarp rzeki Łągwicy czyli usunięcie z koryta rzeki przewalonych oraz 
podmytych drzew, wycinka zakrzaczeń to część zadań, które udało się wykonać w gminie 
Raków oraz Łagów. Prace kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. We wtorek (29.10) 
nastąpił odbiór prac polegający na udrożnieniu i zabezpieczeniu uszkodzeń skarp rzeki 
Łagowicy w gminie Raków i Łagów. Po przejściu deszczy nawalnych na terenie powiatu 
kieleckiego, które miały miejsce na przełomie maja i czerwca tego roku, Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, dokonał wizji w terenie w celu 
oszacowania szkód. Wartość prac naprawczych kosztorysowo wyceniono na kwotę 218 
tysięcy złotych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na 
realizację zadania i wówczas kwota przedsięwzięcia wyniosła około 102 tysiące złotych. 
Zakres prac objął m.in. usunięcie z koryta rzeki przewalonych oraz podmytych drzew, 
wycinka zakrzaczeń, usunięcie łachy piaszczystej, zabudowę wyrw za pomocą opasek 
wielokiszkowych, narzutu kamiennego w płotkach oraz faszynady z dowozem gruntu i 
jego zagęszczenie. Ponadto dokonano umocnienia skarpy za pomocą ścianki szczelnej i 
narzutu kamiennego przy moście drogowym w Pułaczowi oraz nastąpiło udrożnienie 
odcinka Łagowicy w obrębie mostu drogowego w ul. Słupieckiej w m. Łagów poprzez 
wycięcie zakrzaczeń oraz roślinności ze skarp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


