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Park Miniatur Sakralnych

Miał być dużą atrakcją 
– teraz to ruiny

Park Miniatur Sakralnych znaj-
dujący się w wyrobisku dawnego 
kamieniołomu Złota Góra miał 
być dużą atrakcją, ale niestety 
został zamknięty i ostatecznie 
zamienił się w park ruin. 

Ofi cjalne otwarcie Parku miało 
miejsce w 2011 roku. Można 
było tam oglądać 17 kopii ba-
zylik, katedr i sanktuariów -m.in. 
Bazylikę Matki Bożej Różańcowej 
w Fati mie, Katedrę św. Jakuba 
Większego w Santi ago de Com-
postela, Bazylikę Matki Bożej 
w Montserrat, Bazylikę Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie, Bazy-
likę Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem, Bazylikę Niepokalanego 
Poczęcia w Lourdes, Bazylikę św. 
Franciszka w Asyżu i Bazylikę 
św. Piotra w Rzymie. Spore wra-
żenie robił również największy 
na świecie pomnik Jana Pawła 
II, odsłonięty w 2013 roku. Nie 
brakowało atrakcji dla dzieci, a 
przyjezdni mogli skorzystać także 

z bazy noclegowej, którą stano-
wiły domki letniskowe. Niestety 
spółka, do której należał Park po-
rzuciła dalsze inwestowanie – jej 
los stał pod znakiem zapytania. 
Atrakcja popadła w ruinę, a mi-
sternie wykonane obiekty nisz-
czeją i są narażone na działania 
wandali.

Trwają prace

Remont centrum dla dzieci 
z niepełnosprawnością

Trwa remont w siedzibie Cen-
trum Pomocy Dziecku Niepełno-
sprawnemu i Jego Rodzinie przy 
ul. Jasnogórskiej 36. Pierwsza 
część prac, która objęła bu-
dynek przy ul. Jasnogórskiej 34 
została zakończona w zeszłym 
roku. W ostatnim czasie doko-
nano montażu klimatyzacji.

W 2022 roku miała miejsce 
pierwsza część prac związana z 
przebudową budynku przy ul. 
Jasnogórskiej 34. Na ten mo-
ment Centrum działa głównie na 
parterze oraz pierwszym piętrze 
wyremontowanego budynku. 
Większość pomieszczeń, które 
będą w przyszłości wykorzysty-
wane wymagają gruntownych 
prac. Docelowo działalność Cen-
trum obejmie dwa budynki.

– Z satysfakcją można za-
uważyć, jak bardzo to miejsce 
zmieniło oblicze. Zyskalismy 
przyjazne miejsce z konkretnym 
przeznaczeniem, między innymi 
dla osób z niepełnosprawnością, 
którym udzielana jest pomoc 

w oparciu o indy-
widualny program 
terapii, również 
w ramach opieki 
w y t c h n i e n i o w e j . 
Wsparcie, co bardzo 
ważne, otrzymują 
także ich opieku-

nowie – podkreślał prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk 
podczas odwiedzin przebudo-
wanej placówki.

W piwnicy nowego budynku 
utworzono zaplecze socjalne 
dla personelu. Znajduje się tam 
również archiwum. Zlikwido-
wano nieużywane pomieszczenia 
techniczne. Umożliwiło to wygo-
spodarowanie miejsca na szyb 
windowy i rozbudowę klatki 
schodowej. Dzięki nowej klatce 
doszło do połączenia wszyst-
kich kondygnacji budynku. Część 
obiektu na parterze została prze-
znaczona na sale terapii i rehabi-
litacyjne.

Na parterze znajdują się dwa 
sanitariaty dla osób z niepełno-
sprawnością. W jednym z nich 
umieszczono wannę mobilną. 
Pierwsze piętro przeznaczone 
jest dla osób powyżej 18. roku 
życia. Sala pobytu dziennego, 
sala rehabilitacyjna, magazyn i ła-
zienka dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 
Natomiast w zaprojektowanej 
nadbudowie, na drugim piętrze, 
utworzono dwa duże mieszkania 
chronione. Każde z nich przezna-
czone jest dla 5 osób.

Inwestycja objęła również wy-
konanie instalacji sanitarnej, 
centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami. Wykonano również 

wentylacje mechaniczną, wodo-
ciągową, kanalizacyjną, instalacje 
elektryczne i teletechniczne. 
Teren wokół budynku został za-
gospodarowany wraz z odwod-
nieniem liniowym i punktowym 
(schody terenowe, dojazd, chod-
niki). Budynek został wyposażony 
w pętlę indukcyjną, ścieżki doty-
kowe i tabliczki w języku Braille’a 
zlokalizowane na poręczach mają 
za zadanie ułatwić korzystanie z 
infrastruktury osobom z niepeł-
nosprawnością.

W ramach II etapu zagospoda-
rowania terenu zmodernizowano 
istniejący plac zabaw. Wyre-
montowano drogę dojazdową, 
parking i chodniki, odnowiono 
również ogrodzenia. Zamonto-
wano huśtawkę dla osób z nie-
pełnosprawnością, karuzelę, 
ławkę z oparciem, kosz na śmieci 
oraz ścieżkę sensoryczną.

Finansowanie było możliwe 
dzięki środkom z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Wykonawcą prac była 
Przemysłówka S. A. Koszt prze-
budowy to ponad 4,6 mln zł, z 
czego 2 mln zł to unijne dofi nan-
sowanie, a 433 tys. zł to środku z 
budżetu państwa.

■ fot.: UM Częstochowa

Powiat Częstochowski 

Nowe wozy dla jedenastu OSP
W środę, 22 lutego br. wicemi-

nister Maciej Wąsik zatwierdził 
zestawienie jednostek OSP, które 
w 2023 r. otrzymają dofi nanso-
wanie na zakup samochodów ra-
towniczo-gaśniczych. Dzięki tym 
środkom do strażaków ochotników 
z całego kraju trafi  675 nowych 
pojazdów. Do jednostek z OSP 
z powiatu częstochowskiego trafi  
ich 11.

– Premier Mateusz Morawiecki, 
minister Mariusz Kamiński oraz 
minister Anna Moskwa zapowia-
dali dofi nansowanie na 668 samo-
chodów, ale po naszych staraniach 
oraz w ramach bardzo dobrej 
współpracy z Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej będzie 
to 675 nowych samochodów stra-
żackich dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej – mówił podczas 
konferencji prasowej wiceminister 
Maciej Wąsik – To ważna chwila, 
bo od tego momentu samorządy 
i ochotnicze straże pożarne mogą 
rozpoczynać przetargi i proces za-
kupów – dodał.

Z powiatu częstochowskiego do-
fi nansowanie przyznano następu-
jącym jednostkom OSP:

Zrębice – pojazd ciężki
Bogusławice – pojazd lekki
Kuźnica Marianowa – pojazd lekki
Poczesna – pojazd ciężki
Rudnik mały – pojazd średni
Konopiska – pojazd lekki
Radostków – pojazd średni
Podlesie – pojazd średni
Kobyłyczce – pojazd lekki
Nierada – pojazd średni
Cisie – pojazd ciężki
Program „Ogólnopolskiego pro-

gramu fi nansowania służb ratow-
niczych – Dofi nansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych” 
pozwala na dofi nansowanie zakupu 
lekkich, średnich i ciężkich samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych 
dla jednostek OSP, a także specja-
listycznego sprzętu niezbędnego 
do skutecznego prowadzenia akcji 
ratowniczych dla organizacji poza-
rządowych uprawnionych do wy-
konywania ratownictwa górskiego 
i wodnego.

Środki rozdysponowane m.in. 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej pozwolą 
na zakup sprzętu i wyposażenia.
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

OPEL ASTRA
V 1.4T GPF, rok prod. 2019, 
kraj., I wł., serwisowany, 
F-VAT 23%

61.900 zł

AUDI A3
1.5 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł., 
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 132.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 209.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 229.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł
HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 

3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł

SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł

TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł

VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł

VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 24 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł
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