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Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro
sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi
bą w Świdnicy), z udziałem mgr. mgr. Krzysztofa Garbacza i Roberta Lemińskiego. Finanso
wane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 1,5 ha (łącznie po dwóch sezonach około 4 ha).

Zewidencjonowano relikty 26 obiektów — 23 jam, 3 palenisk i 4 skupisk ceramiki. Na 
okres halsztacki (grupa bialowicka) datować należy pozostałości 4 jam i jedno skupisko cera
miki. Z wczesnym średniowieczem związane były pozostałości 13 jam, jednego paleniska 
i trzech skupisk ceramiki. Można je datować od V/V1 po XIII w., przy czym dwie jamy do
starczyły przemieszanych materiałów wczesno- i późnośredniowiecznych oraz nowożytnych. 
Dwa paleniska pochodziły z późnego średniowiecza. Cztery obiekty nie zawierały w wypetni- 
skach ceramiki, toteż ich przynależność kulturowa i chronologiczna pozostaje w sferze do
mysłów. Ogółem z warstwy kulturowej i obiektów zebrano ponad 1500 fragmentów ceramiki. 
W  sumie w ciągu dwóch sezonów odkryto i zadokumentowano 115 obiektów i 4 skupiska 
ceramiki.

Badania zakończono — teren został przeznaczony pod budowę terminalu odpraw celnych 
w Gubinku-Sękowicach i część obwodnicy Gubina.

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada wczesno- i późnośredniowieczna

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro
sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi
bą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza Roberta Lemińskiego i M. Lew
czuk. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy 
i ostatni sezon badań. Rozpoznano północną część osady o powierzchni około 5 arów.

Odkryto 2 obiekty — wczesnośredniowieczny i o nieokreślonej chronologii. Zawartość 
wypełnisk była przemieszana — znaleziono fragmenty ceramiki kultury łużyckiej oraz wczeso- 
i późnośredniowiecznej. Z warstwy kulturowej zebrano ułamki ceramiki o takiej samej chro
nologii. Średniowieczna, owalna w planie jama dostarczyła 125 fragmentów ceramiki, frag
menty polepy i ułamki prażnicy. Ceramika wykazywała ślady obtaczania przykrawężnego, 
charakteryzowała się stosunkowo grubą domieszką i brakiem dekoracji, co pozwala ją łączyć 
z wczesnymi fazami wczesnego średniowiecza. Badania zakończono.

miasto wczesno- i późnośredniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę Kufel-Dzierzgowską 

(Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i PSOZ. 
Odkryto m.in. drewniane elementy zabudowy i bruk kamienny.

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego
osada kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej i kultury pucharów lejko

watych (neolit)
grodzisko wczesnośredniowieczne
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Andrzeja Rozwałkę. Finansowane przez
PSOZ.

Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 0,60 ara. Cały obiekt 
wzdłuż osi wschód-zachód przecięto linią 37 odwiertów w odstępach 10 m.

Zespół grodowy (gród, podgrodzie, osady podgrodowe i cmentarzysko kurhanowe) jest 
położony w północnej części Działów Grabowieckich. Stanowisko nr 1 (gród i podgrodzie) 
w Skibicach usytuowane jest na stromo opadającym ku dolinie rzeki Kalinówki cyplu wierz
chowiny lessowej. Grodzisko jest stale uprawiane rolniczo i ulega permanentnemu niszczeniu 
i obniżaniu. Badaniami objęto strefę północno-wschodnią (relikty wałów i części przywało- 
wej podgrodzia) oraz południowo-zachodnią, w miejscu potencjalnego przebiegu linii umoc
nień grodu. Zidentyfikowano i przebadano 5 obiektów: jeden był średniowieczną jamą gro
szkowatą, pozostałe obiektami kultury pucharów lejkowatych (1 mieszkalny i 3 gospodar
cze). We wschodniej części stanowiska uchwycono zarysy dwóch fos, dziś nieczytelnych na
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