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stanowiska zagrożona przez prace budowlane* Założono trzy wykopy o obszarze 17 arów* Łącznie 
odkryto i wyeksplorowano 76 obiektów wiążących się t osadani z okresu neolitu'/schyłek cyklu kultur 
kręgu naddunajskiego/, wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej.

Materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum w 
Głogowie, Ośrodku Archeologiczno-Konserwatorski®.

Badania będą kontynuowane*

N050CICE, gm. Głogów 
woj, legnickie 
Stenowieko 16

Badanie prowadzili mgr Aleksander Dobrowolski oraz mgr 
Wacław Pogorzelski. Finansowało Muzeum w Głogowie, ośro
dek Archeologiczno-Konserwatorski* Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresu neolitu, wczesnej epoki brązu, kultury łu
życkiej, wczesnego średniowiecza*

Muzeum w Głogowie
Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski

Stanowisko położone jest około 125 a na połudnlewy wschód od zabudowań tarkowa na terenie 
przeznaczonym pod budowę Osiedla Piastów w Głogowie. Badania ratownicze obejmowały Ш  wykopów o łącz
nej powierzchni 21,5 ara, rozmieśzczonych na całym obszarze stanowiska. Wyeksplorowano łącznie 36 
obiektów archeologicznych wiążących się z osadami z okresu neolitu /schyłek cyklu kultur kręgu nad- 
dunajakiego, kultura amfor kulistych/, wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej, wczesnego średnio
wiecza.

Materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum w Gło^ 
gowie, ośrodku Ar cheologlcz no—Konserwa top »kim.

Na obszarze stanowiska przystąpiono do kopania wykopów pod fundamenty domów i prace archeolo
giczne z konieczności ograniczą etę do kontroli wykopów oraz doraźnych interwencji w przypadku nisz
czenia obiektów archeologicznych*

NOMY MŁYN Muzeum Archeologtcze i Etnograficzne
woj. włocławskie w Ebdzi
Stanowisko 6

sadania prowadził dr Ryszard Grygiel, Finansowali; nkz 
we Włocławku, Urząd Miasta 1 aminy w Brześciu Kujawskim 
oraz Muzeom Archeologiczne 1 Etnograficzne w lodzi. Czwar
ty sezon badań* Osada fazy wiórecklej grupy- wschodniej kul
tury pucharów lejkowatych, êlady osadnictwa z wczesnej 
epoki brązu*

Kontynuowano badania drugiego skupiska obiektów 1 materiałów, odkrytych w 1966 r. Przebada
no dalsze 34Û и2 osady /ogółem w- ciągu czterech sezonów 160G n2/. Uchwycono czytelne granice zasię
gu tej drugiej koncentracji w kierunkach północnym i zachodnim. Na badanym odcinku materiały cera
miczne i krzemienne występowały już nielicznie i prawie w całości zostały odkryte w pobliżu trzech 
jam. Z wypełniska jam pochodzą fragmenty naczyń, z których zrekonstruowano dotąd puchar t misę. 
Pozyskano też próbki węgli drzewnych do badań radiowęglowych.,

Ustalono granice pełnego zasięgu materiałów z wczesnej epoki brązu, odkrytych w 1966 r. Sku-
2plsko ceramiki i krzemieni /wyłącznie i surowca świec lachowskiego/ nie przekraczało wielkością 25 m 

i leżało poza zasięgiem opisanego skupiska materiałów i obiektów kultury pucharów lejkowatych.

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach MAlE w Łodzi.

Badania będą kontynuowane*


