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Część z nich uległa zniszczeniu podczas prac zlewnych związanyoh z budową drool. Dwa obiekty o dużych rozmiarach /7,60 χ 5,40 m 
oraz 6,90 χ 4,30 n/ pełniły funkcją mieszkalną, o czyo świadczą 
B.in. siady po słupach występujące w ich pobliżu* V jednym z niob odkryto paleniako zbudowane z otoczaków.

Inwentarz jam stanowiły liczne ułaaki naczyń zdobione ornament«» plastycznych llslar z odciskami paloowymi.
Na podstawie materiału zabytkowego oeadę Ή  moim datować 

na okres halsztacki kultury łużyoki*J.
Hateriał zabytkowy znajduje eię w Muzeum 3ląetea Opolskiego^
Badania będą kontynuowane »

NOWY WŁffl, gB, Mi rzec patrz
woj.kieleckie paleolit 1 meaolit
Stanowiska "RYENO*

P0LÖWKA, eat.Brzeéé Kujawski Kuzeun Arubeologioan·woj. włocławskie 1 Btnografionae w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadził еда Ryezard Grygiel.Finan- Bowalit »KZ we Włocławku, &гщй ftieeta 1 Qa»i- ny w Brześciu Kujawskla, И и м ш  Archeologicz
ne i Etno graf icz&e w Łodaii, H w w y  »«eon 
badań* Cmentarzysko kultury «ater ImllfttfCh*

Stenowieko odkryte zostało wiosną 1977 roku na terenie odkrywki łwiru. Zniszczeniu uleg£ wówczae grób ®eg*l±tyczny, którego owalną komorę o wymiarach 150*120 cm tworxylo dwanaecie dużych kamieni, zaś trzynasty, najwiękazy, nakrywał cmłoAć grobu. 
Wewnątrz spoczywał skurczony na prawym boku e«kl«let ludzki, o orientacji południe-północ, obok którego malend ono dwa naoży- 
nia, dwie siekiery krzemienne, szablę dzika 1  kośoi zwierzęce*
Od weobodu do kowory grobu przylegała obstawa z mniejszych kamieni, wewnątrz której znaleziono’ eęby zwleraęoe. ¥ odległości 
1 n na północ od opisanego grobu odsłonięto wydłużony bnat kamienny o długoloi 10 m i szerokości 2,5 a, pod kttoyft znaleziono niellcme fragmenty naczyń kultury amfor kulietyoti i tośoi zwierzęcych, zaś w centralnej części tego bruku »«obserwowano ślady spalenizny* Ponadto w odległości o i 13 m na zacbód od 
grobu Besalitycznego na głębokości 130 c* od poMlerzchnl ziemi 
odkryto dwa silnie skurczone szkielety ludzkie, spoczywające 
w jamie grobowej bez obstawy, o tym sanym układzie 1 orientacji jak szkielet w opisanym grobie megalitycznym. CałoM odkrycia stanowi ciekawy przykład, mało dotychozas znanego obrząd
ku pogrzebowego w obrębie kultury amfor kulistych.

Materiały z badań przechowywane są v HA1B w Łodzi.
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PRZEDBOJEWICE, gm.Kruszwica patrz
woj.bydgoski· okres wpływów rzymskiohStinowi»ko 1

PRZEMYŚL patrz
ul.Rycerska wczesne średniowiecze

PUŁAWY - WŁjOSTOWICE patrz
woj.lubelskie okres wpływów rzymskich
Stancwiako 2

RACZKOWICE, gm.Dąbrowa Zielona- patrzwoj,częstochowskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 3

SAHBOROWiCE, gm.Pietrowice Wielkie patrz woj.katowickie epoka brązu

SKARBIEMICE, gn.Znin Państwowe Muzeum Archeolo-woj.bydgoskie giczne w Warszawie

Badania prowadziła agr Halina Jarząb.Finansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe.

W Wenecji Górnej prowadzone były systematyczne wykopaliska, a w okolicy przeprowadzono badania powierzchniowe. Na polu S. Chruśniaka leżącym na granicy wsi Wenecja OÓrna 1 Skarbienie· na powierzchni znajdowano bardzo dużo ceramiki oraz krzewiani. Pole położone Jest na wzgórzu o ostrym skłoni· ku południowi, w odległości ок. 230 m na południowy wschód znajduje się Jezioro Weneckie, na zachód ok. 150 m płynie rzeka Gąsawka, ku północnemu zachodowi. Jezioro Gogółkowskie, na wschód zabagnione 
zagajniki.

Założono 3 sondaże. Materiał Jest bardzo przemieszany.Była to oeramika neolityczna 1 “łużycka" oraz nlellozn· odłup- ki krzemienne. Wystąpił głównie w warstwie ornej /miąższości ok, 20 ca/. Stanowisko okazało si' zniszczone całkowicie przez 
wcześniejsze wiercenia geologiczne;

Materiał złożono w ЖА.


