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Badani* były kontynoao ją s lat ubiegłyoh, miały oharakter 
ratownlosy, a* wsglądu na doda sagrodonl* stanowiska popraas 
roboty budowlana.

Omawiano stanowisko jest oblokton wielokulturowym* wystę
puje nań oaada noolltyosna oraa wososnodrodnlowloosna. W  roku 
biodąoyn odkryto 23 jamy: 7 naolltyosnyoh* 16 wososnośrodnlo- 
wloosnyoh.

Jamy noolltyosna* w ktdryoh odkryto tylko ooranlką naloiy 
wląsaó a kulturą ooraniki rytej oraa kulturą lsndsielską.

Wdrdd jam wcseanodredniowieosnyoh odkryto 3 slomlankl nio- 
sskalno aa dladaml palenisk, powstałe spełniały funkoją jam 
saaobowyoh lub odpadkowych. Oprdoa osramlkl datowanej na Tli - 
XII wiok* po ras plorwaay analoaiono w więkssęj llośol prsed- 
Mioty dalaenoi 13 noty* fragment sierpa oraa gllniamy prsądlik.

RZUOOf* pow. Prsyauoha Zakład Arobeologll Woseano-
drednlowleoaaej IHKM PAK w 
Peresowi* i Muatum Regio
nalne w Radomiu

Badania prowadaili mgr Bwa Klarskowska 1 mgr 
Wojoieoh Twardowski, finansował IHKM PAK.
Plorwaay seson badań. Orodaieko woaosnodrad- 
niowieoene. •

Orodsisko lody na wysokim brasgu bsalmlonnogo strumienia 
wpadającego do raekl Jabłonloy. W ramaoh prao ratownloayob na—

/TII-HII w./ i i okresu neolitu.
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rysowano przekrój poprzeozny wału, rozebranego częśoiowo na bu
dowę drogi. Stwierdzono, że wał grodziska usypany był z piasku 
i kamieni. Siady spalenizny w górnej partii wału 1 na skłonie 
wskazywałyby na istnienie konstrukcji drewnianej. Na powierzch
ni grodziska znaleziono kilka fragmentów oeramikl z XI - XII w.

Wykonano pomiar sytuaoyjno-wysokośoiowy. Zabezpieozono te
ren grodziska przed dalszym niszczeniem.

8AND0MIERZ - m. Pracownia Archeologiezno-
Konserwatorska PKZ - Oddział 
w Krakowie

Badania prowadzili: mgr mgr Halina Ginter, Ozesława 
Sluaarozyk, Teofil Dębowski. Finansował WKZ w Kiel
cach. Pierwszy sezon badań. Osadniotwo wczesnośred
niowieczne, średniowieczne i nowożytne. Siady z 
okresu neolitu.

Zakres badań obejmował nadzór archeologiczny przy wykony
waniu wszelkich wykopów oraz prac ziemnych przy zabespieozaniu 
budynków Starego Miasta. Większość nadzorowanych wykopów prze
cina jedynie warstwy nowożytne, nie doclerajso do caloa. Wyją
tek etanowi wykop na Zamku, gdzie odkryto zniszczone groby sz
kieletowe z ceramiką z XIV wieku, oraz wykop przy ulicy Kate
dralnej z widocznymi w profilu jamami z oeramika średniowiecz
ną i wczesnośredniowieczną. W czasie prao przy zabezpieczaniu 
budynków prowadzonyoh przez górników odkryto: w budynku Rynek 
30 - zniszczoną jamę neolityczną, w budynku Rynek f - zespół 
naozyń z XVI wieku, przy budynku na ulicy 1 Maja 1 - jamę /?/


