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- 145 ci 1,20 m pod powierzchnią ziemi. Pośrodku, na głębokości 83 cm umiesz
czone było palenisko zbudowane z kilku kamieni i dużych brył polepy. We
wnątrz paleniska znaleziono róg barani i zęby końskie. W obrębie chaty wy
stępowały licznie fragmenty naczyń glinianych ręcznie lepionych, niewiele
fragmentów ceramiki wykonanej na kole tzw. siwej, kości i zęby zwierzęce,
bryły polepy, przęślik gliniany. W planie chaty, na głębokości 100 cm wi
doczne były ślady pożaru, któremu uległ obiekt.
W odległości 2 m od obiektu mieszkalnego, odkryto 15 palenisk owal
nych lub prawie kolistych o przeciętnych wymiarach 1,20 x 1,30 m. Dna pa
lenisk dochodziły do głębokości 1,50 m. Wypełniska stanowiła smolistocżar
na ziemia, przepalone kamienie, naczynia gliniane i ich fragmenty, kości i
zęby zwierzęce, bryły polepy z odciskami liśc i i słomy. W jednym z pale
nisk znaleziono przęślik gliniany. Paleniska rozmieszczone były gęsto, nie
jednokrotnie stykały się ze sobą.
Ceramikę w większości lepioną ręcznie reprezentują naczynia o fo r
mach zaokrąglonych, niestarannie wykonane o powierzchni chropowatej lub
niestarannie gładzone, niewielka ilo ść fragmentów naczyń czarnych, lśnią ^
cych. Stosunkowo licznie występują fragmenty ceramiki siwej toczonej. Tui
przy granicy jednego z odcinków odkryto prawdopodobnie narożnik kolejnej
chaty.
Badania będą kontynuowane.
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W północnym krańcu miasta Skawiny, przy ulicy Pstrowskiego, w
miejscu planowanej budowy bazy MPGK przeprowadzono ratownicze bada
nia. Przekopano powierzchnię 230 m . Odkryto 4 jamy z okresu wpływów
rzymskich o wymiarach 140 cm x 100 cm i głębokości 80 cm, 210 cm x 100cm
i głębokości 82 cm, 295 cm x 250 cm głębokości 100 cm oraz 180 cm x 130 cm
i głębokości 98 cm.
Materiał zabytkowy reprezentowany jest przez liczne ułamki naczyń
toczonych i lepionych ręcznie, w tym kubek z taśmowatym, ornamentowym
uchem oraz szerokootwarte baniaste naczynie ze zgrubiałym brzegiem.
Poza tym wystąpiły kości zwierzęce i znaczne ilości przepalonej po
lepy.
W warstwie kulturowej natrafiono również na nieliczne fr^^menty
ceramiki neolitycznej.

