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Czy odkrycie pokrzyżuje plany 
budowlańców, dotyczące ter- 
mnu zakończenia prac 
przy modernizacji pętli „Polke- 
Rynek"? Wykonawca prac 
w rozmowie z, £łosem"poda- 
je, że termin zakończenia rae 
jest w jakikolwiek sposób za
grożony. A finał inwestor prze
widział do 31 października.

Naplacu Chrobrego zakończyły 
się roboty rozbiórkowe. Poja
wiły się dolne warstwy kon
strukcyjne zatok autobusowych 
i jezdni manewrowych.

- Rozpoczęto roboty brukar
skie. Podczas prowadzonych 
prac odkryte zostało wejście 
do schronu przeciwlotniczego 
z okresu n wojny światowej oraz 
fragmenty ludzkich kości - 
mówi Łukasz Mielnik z firmy 
Strabag Sp. z o.o. - Na miejsce 
wezwana zostałapolięjaiproku- 
rator oraz Wojewódzki Konser
wator Zabytków. Po zakończe
niu czynności oraz uzyskaniu 
zgody od konserwatora wejście 
do schronu zostało zabezpie
czone i prace przy budowie wę
zła przesiadkowego są kontynu
owane zgodnie z harmonogra
mem. Termin zakończeniaprac 
nie jestwjakikolwiek sposób za
grożony.

Pętla po nowemu 
Przypomnijmy, że inwestycja 
obejmuje rozbiórkę istniejących 
nawierzchni jezdni i chodni
ków, przebudowę oświetlenia, 
instalację tablicy z dynamiczną 
informacją pasażerską, która 
na bieżąco będzie podawać in
formację oczasie przyjazdu au
tobusu. Na placu Chrobrego 
powstanie nowa nawierzchnia 

do schronu 
przedwlotnictegporaz 
fragmenty ludzkich 
kości.

z wyodrębnieniem części prze
znaczonej dla obsługi pasaże
rów oraz części drogi publicz
nej. Nie zapomniano również 
o estetyce. Urządzone zostaną 
tereny zielone i pojawią się ele
menty małej architektury, czyli 
wiaty i ławki.

Skąd pocho ą szczątki 
odkrytewtrakcie budowy
- Cmentarz przykościelny 
przy kościele Najświętszej Ma
rii Panny w Policach firnkcjono- 
wał do II połowy XIX wieku, 

kiedy to powstał pierwszy 
cmentarz komunalny Polic 
przy ul. Mazurskiej. Odnale
zione szczątki przy kościele 
NMP pochodzą właśnie z cmen
tarza przykościelnego lub 
z krypt kościoła - zależy od do
kładnej lokalizacji - mówi komi
sarz dr Marek Łuczak, autor 
książek o historii regionu i poli
cjant.

Pierwsza wzmianka o koś
ciele Mariackim w Policach po
chodzi z 1278 roku. W1286 roku 
biskup kamieński Hermann 
udzielił proboszczowi Kolegiaty 
Mariackiej prawa jurysdykcji 
między innymi nad kościołem 
w Policach. W1299 roku patro
nat nad kościołem w Policach 
objęła Kolegiata Mariacka. 
Prawdopodobnie w XIH w. była 
to jeszcze budowla drewniana 
usytuowana na dzisiejszym 
rynku Starego Miasta. Na prze
łomie XIV i XV wieku rozpo

częto budowę minowanego 
kościoła na miejscu dawnej 
drewnianej budowli.

- Kościół był budowlą sa
lową, orientowaną, wzniesioną 
na rzucie prostokąta o wymia
rach 19,1 na 11,5 m. Ściany mu
rowane z cegły ustawiono 
na fundamencie z kamieni pol
nych - dodaje Marek Łuczak.

W XV wieku po południowej 
strome kościoła dobudowano 
późnogotycką kaplicę Mariacką, 
połączoną z kościołem wybi
tym wejściem w prezbiterium. 
W1895 roku ruiny kościoła ro
zebrano, ale dzięki staraniom 
konserwatora zabytków pozo
stawiono - jako relikt - kaplicę 
Mariacką. Kaplica nie została 
zniszczona podczas II wojny 
światowej. Po wojnie służyła 
jako transformator. W 1980 
roku w dawnej kaplicy urucho
miono punkt informacyjny 
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