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Nowy cmentarz będzie miał 
14,62 ha powierzchni 
A Do końca listopada ma być gotowa m.in. kaplica w stanie surowym 

Coraz wyraźniejszych kształ-
tów nabiera budowany nowy 
cmentarz w Jarosławiu. 30 li-
stopada mija termin zakończe-
nia drugiego etapu tej inwesty-
cji przy ul. Szczytniańskiej.  

Etap ten zakończy się odda-
niem  w stanie surowym kapli-
cy, budynku  przedpogrzebo-
wego, administracyjnego  oraz 
pawilonu handlowego. 

Wykonawcą tych  prac jest 
Firma Remontowo-Budowla-
na „Piotrowski” z  Piwody, 
która wygrała lipcowy prze-
targ. Koszt  prac w tym etapie  
to   1 mln 343 tysiące 451 zło-
tych. Cały budowany nowy 
cmentarz przy ulicy 
Szczytniańskiej w Jarosławiu 
będzie miał 14,62 ha po-
wierzchni.  

Obok miejsc grzebalnych, 
których będzie blisko 16 tys.   
oraz budynków, które są aktu-
alnie wznoszone, znajdą się 
tam: kolumbaria na blisko 3,5 
tys. urn, a także parking na po-
nad 300 miejsc postojowych. 
Nekropolia będzie miała za-
pewniony dostęp do zasilania 
elektrycznego,  wodociągu, ka-
nalizację sanitarną oraz drogę 

dojazdową z zatoką autobuso-
wą. 

  Dokumentacja cmentarza 
przewiduje ponadto wybudo-
wanie alejek i nasadzenie ziele-
ni wzdłuż tych tychże alejek 
oraz wzdłuż całego ogrodzenia. 
Ogólny  koszt inwestycji wynie-
sie  około 27 mln zł.  

Budowa  cmentarza była 
konieczna 
O potrzebie budowy nowej 
jarosławskiej nekropolii mówi-

ło się od dawna. Na  zabytko-
wym Starym  Cmentarzu nie 
ma już wolnych  miejsc na po-
chówki , na Nowym  Cmenta-
rzu  przy ul. Krakowskiej zaczy-
na ich już brakować.  

W budżecie na 2016 roku za-
rezerwowano na inwestycję po-
nad 2,2 mln zł. W ubiegłym ro-
ku wykonano pierwszy etap 
prac, czyli budowę kanalizacji 
deszczowej i drogi dojazdowej 
o długości około 200 metrów. 
W minionym roku na budowę 

nowej nekropolii miasto prze-
znaczyło blisko 775 tys. zł.  

Poprawiają stan 
istniejących cmentarzy 
Jeszcze przed tegoroczną uro-
czystością Wszystkich Świę-
tych i Dniem Zadusznym ukoń-
czono też inwestycje na istnie-
jącym Nowym Cmentarzu 
przy ul. Krakowskiej. Wykona-
no dodatkowe schody przy par-
kingu  i nowy odcinek chodni-
ka. Alejki w pobliżu głównej 

bramy wyłożone zostały nową 
kostką brukową.  

- Pracami zostało objęte 
również otoczenie kaplicy. 
Na poprawę estetyki wpłynęło 
usunięcie z jej sąsiedztwa po-
jemników na odpady. Uzupeł-
niono też ubytki w pokryciu da-
chu kaplicy. Z kolei wokół bu-
dynku socjalnego została poło-
żona nowa kostka i wykonana 
kanalizacja deszczowa – infor-
muje Małgorzata Młynarska 
z kancelarii burmistrza Jarosła-
wia. - Wszystkie prace prowa-
dzili pracownicy Przedsiębior-
stwa oraz osoby zatrudnione 
w ramach robót publicznych.  
W opracowaniu są projekty re-
montu głównej bramy, odno-
wienia elewacji i dachów kapli-
cy, a także budynku socjalnego 
- dodaje Młynarska.  

Pracują nad poprawą 
bezpieczeństwa 
W tym roku miasto zainwesto-
wało także w poprawę stanu 
bezpieczeństwa na nekropolii 
przy ul. Krakowskiej. Obecnie 
już 60 proc. powierzchni Nowe-
go Cmentarza objętych jest 
monitoringiem. Nadzór spra-
wowany jest przy pomocy 16 
kamer, które mogą być połączo-
ne z monitoringiem miejskim.   

W ubiegłym roku   kamera 
objęła teren bramy bocznej Sta-
rego  Cmentarza.  aą

Hubert Lewkowicz 
h.lewkowicz@nowiny24.pl

Jarosław

b Powstają kaplica oraz budynki przedpogrzebowy, administracyjny i pawilon handlowy 
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W Lubaczowie działa już piłkarskie przedszkole

Piłka nożna dla 
najmłodszych 
dzieciaków 
Są to zajęcia ruchowe dla dzie-
ci w wieku 2 do 4 lat, z elemen-
tami piłki nożnej, które mają 
zarazić dzieci pasją do sportu 

Ogólnopolski projekt ruszył 
w tym roku, a w Lubaczowie 
od ostatniego weekendu paź-
dziernika. Mimo, że nazwa Fo-
otball Baby sugeruje jedynie grę 
w piłkę nożną, to w tym projek-
cie wcale nie chodzi tylko o tę 
dyscyplinę sportu. Jest to cykl 
zajęć sportowo-korekcyjnych, 
dzięki którym dziecko już 
w wieku 2 lat może zacząć swo-
ją przygodę ze sportem poprzez 
dobrą  zabawę, w której biorą 
udział także rodzice.  

Lubaczów jest jedynym 
miejscem na  Podkarpaciu, 
gdzie działa Football Baby. 
Na razie ten projekt prowadzi 
15 szkółek spod szyldu Football 
Academy w Polsce. Treningi 
odbywają się raz w tygodniu 

w soboty i trwają godzinę. 
Pierwsze zajęcia w Lubaczowie 
pokazały, że pomysł w tym 
mieście się sprawdzi. Maluchy 
nie mogą doczekać się już ko-
lejnych treningów. - Były pełne 
grupy w obu kategoriach, spo-
ro dobrej zabawy i dużo uśmie-
chu również na twarzach rodzi-
ców. Oni też musieli się mocno 
zaangażować – mówi Ewelina 
Dudzic, menedżerka projektu 
w Lubaczowie. 

Rodzic też jest trenerem 
i ważną postacią 
W młodszej grupie rodzice ma-
ją pełnić rolę osobistego trene-
ra. Ich zadaniem jest zwracanie 
uwagi tylko na własne dziecko 
i realizowanie tego, co mówi 
trener.  
W grupie Maluchów rodzice są 
asystentami trenera i zwracają 
uwagę na wszystkie dzieci. - 
Kontakt rodzica z dzieckiem to 
bardzo ważny element trenin-
gu. Po pierwszych zajęciach ro-
dzice mówili mi o tym, że nie 

mogliby tej godziny tak fajnie 
spędzić z dzieckiem w domu,  
jak tutaj na zajęciach. To bardzo 
ważny aspekt tych zajęć – za-
znacza pani Ewelina. 

W założeniu projektu Foot-
ball Baby bardzo duża rola ro-
dziców polega też na tym, że 
ćwicząc razem ze swoimi dzieć-
mi, dają im poczucie bezpie-
czeństwa. Zabawa w Football 
Baby ma nauczyć najmłod-

szych, że ruch to lepszy sposób 
na udaną zabawę, niż np. prze-
siadywanie przed kompute-
rem. 

- Nie chodzi tylko o to, żeby 
rozkochać nasze dzieci w piłce 
nożnej. Oczywiście są tu ele-
menty piłkarskie, ale ważne że-
by kojarzyły ruch z dobrą zaba-
wą – wyjaśnia Ewelina Dudzic. 
a ą 
KAMIL JAWORSKI 

b Dobra zabawa to podstawa projektu Football Baby
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Zobacz niezwykłe prace  
plastyczne pacjentów 

Wykonane różną techniką pra-
ce pacjentów Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Szpitala Psy-
chiatrycznego w Żurawicy jesz-
cze przez kilka dni można oglą-
dać w Galerii 12 i Galerii Hol 
Centrum Kulturalnego. 

- Podstawowym zadaniem 
zajęć terapeutycznych, podczas 
których powstały te prace, jest 
odwrócenie uwagi od doznań 
chorobowych pacjenta i skiero-
wanie ich na to, co ich otacza. 
Mają działać na pacjenta 
aktywizująco i mobilizująco, 
a także usprawniająco - tłuma-
czy Elżbieta Michalska, 
terapeutka. 

Autorami są osoby w róż-
nym wieku, od 18-latków 
do osób w wieku 65 lat. Powsta-
ły akwarele, obrazy olejne, wi-
traże, rzeźby, rękodzieło, prace 
w plastelinie. Tematyka jest 

różna, najczęściej bohaterem 
obrazów jest człowiek. 

- Wielka rola w tym dziele 
należy do naszych terapeutek. 
Bez ich pomocy, nasi pacjenci 
nie byliby w stanie wykonać 
prac samodzielnie - twierdzi 
Barbara Stawarz, dyr. szpitala. 

Więcej zdjęć na naszym por-
talu www.nowiny24.pl. a 
NORBERT ZIĘTAL 
ą

Przemyśl
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101 Ukraińców 
pracowało na lewo 
101 Ukraińców zostało zatrud-
nionych niezgodnie z przepi-
sami w jednej z przemyskich 
firm - podczas kontroli legal-
ności zatrudnienia stwierdzili 
funkcjonariusze Bieszczadz-
kiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. Jak ustalili funkcjona-
riusze, cudzoziemcy nie po-
siadali zezwoleń lub oświad-
czeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy, praco-
wali na innych warunkach niż 
określone w tych dokumen-
tach. Osoby były zatrudnione 
nie tylko w Przemyślu, ale 
również w innych miastach 
w Polsce i za granicą. Za nie-
dopełnienie formalności 
związanych z zatrudnieniem 
cudzoziemców, pracodawca 
może zapłacić karę nie niższą 
niż 3 tys. złotych. 
NZ 

NAROL 

Vera wywąchała 
lewe papierosy 
Dzięki dobremu węchowi 
Very, celnicy wykryli 2238 pa-
czek papierosów bez znaków 
polskiej akcyzy. Vera to roczny 
owczarek belgijski, służbowy 
pies celników. Papierosy, w sa-
mochodzie osobowym prze-
woził 41-letni mieszkaniec 
woj. łódzkiego. Najpierw cel-
nicy, podczas rutynowej kon-
troli drogowej, znaleźli 759 pa-
czek, węch Very pomógł w do-
tarciu do kolejnych, 1500 pa-
czek. NZ

W skrócie


