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Na obiekty ruchome składają się przede wszystkim ceramika (2560 egz.) 
oraz krzemienie (106 egz.), a także wyroby kamienne (11 egz., w tym dwie sie-
kierki). Istotne jest pozyskanie sporej  ilości kości (293 sztuki).

Rozpoznaną część osady można datować na przełom fazy IIIA/IIIB kultury 
pucharów lejkowatych wg chronologii A. Kośko.

Badania będą kontynuowane

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury przeworskiej (wczesny okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza ( 2 poł. XI-1 poł. XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A-4, przeprowa-
dzone pod kierunkiem dr. L. Żegadło i mgr. A. Kosickiego (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN we Wrocławiu). Przebadano powierzchnię 61 arów. Drugi se-
zon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 197-207.

patrz: nowożytność

•	 osada kultury malickiej
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej•	
osada kultury puchowskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres rzymski)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, na trasie autostrady A-4, przepro-
wadzone w części wschodniej przez Pracownię Usług Archeologicznych mgr 
Magdaleny Suchorskiej-Roli, w części zachodniej przez Pracownię Archeolo-
giczną Jerzego Okońskiego. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 253-268.

•	 osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
cmentarzysko kultury pomorskiej•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej•	

Badania prowadzone przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskie-
go w Bydgoszczy pod kierunkiem mgr Jolanty Szałkowskiej-Łoś i mgr. Józefa 
Łosia. Finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

Badania o charakterze ratowniczym podjęto w związku z zagrożeniem sta-
nowiska polegającym na nielegalnym wydobywaniu piasku. Wykopy zakładano 
w najbardziej zagrożonej części wzgórza. Przebadano obszar 3,50 ara, odkry-
to 72 obiekty, w tym 46 grobów. W wykopie 11 zlokalizowanym w szczytowej 
partii wzgórza wystąpiły obiekty neolityczne. Odkryto grób skrzyniowy kultu-
ry pomorskiej z 4 urnami, w tym 3 popielnicami twarzowymi i przystawkami. 
Cmentarzysko z okresu rzymskiego zawierało pochówki zarówno szkieletowe, 
jak i ciałopalne (popielnicowe obsypane stosem, jamowe).

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury malickiej
osada grupy pleszowskiej kultury lendzielskiej•	
ślady osadnicze z okresu wczesnej epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem mgr 
Adama Kuleszy i  mgr. Pawła Jaśkowiaka. Przebadano powierzchnię 46,65 ara.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie  2001-2002”, s. 247-152.
Badania będą kontynuowane.
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