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Miasto obcina o połowę dotację

na festiwal „Ulicznicy” 

Dyżur prawnika
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.
Na Państwa pytania odpowiadać 
będzie adwokat Izabela Latkowska.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51..
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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30

Jak powszechnie wiadomo, 
dawniej zmarłych chowano 
głównie na przykościelnych 
cmentarzach. Nie inaczej 
było w przypadku nekropolii 
za kościołem pw. Wszystkich 
Świętych.

- Cmentarz możemy datować 
na koniec XIII lub początek 
XIV wieku, jednak te szcząt-
ki pochodzą z początku XIX 
wieku. To była dość duża 
nekropolia - szacujemy, że 
znajduje się tam około stu 

pochówków. Na razie udało 
nam się dotrzeć do trzydzie-
stu – informuje nas Błażej 
Targaczewski z pracowni ar-
cheologiczno-dokumentacyj-
nej Archegis, która prowadzi 
badania archeologiczne na 
remontowanych uliczkach 
Starego Miasta.
 
Warto dodać, że pierwsze 
zwłoki pochowane na cmen-
tarzu uległy zniszczeniu, 
częściowo na skutek kolej-
nych pochówków. Jak doda-

ją archeolodzy, na placu za 
kościołem panowało spore 
zagęszczenie zmarłych.
 

     Co teraz ze 
    znalezionymi 
    szczątkami? 

- Kości po wyjęciu przekazy-
wane są do antropologa, któ-
ry bada wzrost, płeć i ewen-
tualne choroby zmarłego. 
Następnie składa się je do 
poświęconej ziemi, w jakimś 

miejscu sacrum. Jest szan-
sa, że zostaną pochowane 
w krypcie kościelnej lub na 
cmentarzu komunalnym - wy-
jaśnia Błażej Targaczewski

To nie jedyne znaleziska z 
przeszłości, odkryte przez 
archeologów w ostatnich 
dniach. Na rozkopanym od-
cinku ulicy Bytomskiej od-
kryto fragmenty XIV-wiecznej 
drewnianej drogi. 

(mpp)

Szczątki 
na Starówce

Pół roku temu informowaliśmy o odkryciach przy ulicy 
Plebańskiej, gdzie znaleziono średniowieczne narzę-
dzia i naczynia ceramiczne oraz fragment drewnianego 
traktu. Tym razem archeolodzy przeprowadzają wyko-
paliska za kościołem pw. Wszystkich Świętych, gdzie 
w ubiegłym tygodniu natrafili na ludzkie szczątki.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podczas najbliższej sesji, 
gliwiccy radni będą głoso-
wać nad projektem uchwa-
ły regulującej wydawanie 
gazety, finansowanej przez 
miasto.

Gdyby projekt wszedł w ży-
cie, to przy tygodniku oraz 
serwisie internetowym 
magistratu, działałoby ko-
legium redakcyjne. W jego 
skład miałby wchodzić re-
daktor naczelny, przewod-
niczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz przed-
stawiciel każdego z klubów 
radnych. Teksty zatwierdza-
ne byłyby poprzez kolauda-
cję materiałów większością 
głosów przez kolegium. 
- Można zauważyć tenden-
cję w gminach, że wyda-
wanie gazet przez miasto 
regulowane jest odpowied-
nią uchwałą Rady Miejskiej. 
Takiej uchwały brakuje w 

Gliwicach, więc chcemy to 
zmienić - powiedział nam 
Dominik Dragon (Platfor-
ma Obywatelska), członek 
Komisji Statutowej, wnio-
skodawcy projektu uchwały. 
Propozycja radnych zakłada 
też ustalenie nakładu MSI 
na poziomie 25 tys. egzem-
plarzy. 

Warto wspomnieć, 
że na samym począt-
ku wydawania MSI 
w formie papierowej, 
drukowano zaledwie 
5 tys. egzemplarzy 
tej gazety. Dzisiaj  
31 tys. 
Nakład finansowanego z 
pieniędzy mieszkańców 
tygodnika wzrósł więc w 
ciągu dziewięciu lat ponad 
sześciokrotnie. (mpp)

Radni chcą mieć 
wpływ na MSI

Czy szykują się zmiany w spo-
sobie redagowania i wydawania 
Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego? 

Ścięto „Uliczników”


