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Na (zciagdln* uwagq la.Ioguj* pozostała pochAAŁ za vzglgflu na swoja rdinorodnoii.
Grób 19 - popielnica i ml te przykryta byłe fragmentami ceramiki z klosza* N popielnicy znajdo

wała tlę żelazna bransoleta.
Grób 20 - to typowy pochówek tej kultury, gdzie klosz nosił ślady celowego łamania.
Grób 21 - wyposażenie którego skłedeło się % misy, popielnicy i podkładki z fragmentów ceramiki.
Grób 24 - w jenie grobowej ne dużym fragmencie klosza złożone były kości*
Grób 25 - składał się t popielnicy złożonej ne boku w jamie.
Grób 26 - to jedyny grób zwierzęcy, wyekaplorowany z dużej, okrągłej jemy.

Grobom na cmentarzysku towarzyszyły liczne różnej wielkości jemy* większość z nich nie
zawierała jednak żadnego materiału ceramicznego, mimo to należy zapewne wiązać część z nich
z okresem funkcjonowania cmentarzyska.

Dużym utrudnieniem w rekonstrukcji przynajmniej części naczyń jest ogólnie słaby ich wy
pał, .powodujący pękanie i łuszczenie się ceramiki.

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UMCS.

Badania nie będą kontynuowane z uwagi na przekopanie całego stanowiska,
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Stanowisko usytuowane na prawym brzegu Radomkl, w odległości ok. 5ûû m na południe od 
młyna, jest w znacznej części zniszczone na skutek wydobywania plasku,

objęto badaniami obszar o powierzchni ok, 2 arów. Odsłonięto 4 groby popielicowe /w tym 
jeden obłożony fragmentami kilku naczyń/ oraz 3 obiekty kloszowe. Jeden z nich był grobem wie- 
lopochówkowym, zawierającym trzy stojące blisko siebie popielnice nakryte klcszaml. W jednym 
г grobów kloszowych znaleziono żelazną szpilę i nóż,

Na stanowisku występowała również ceramika kultury trzclnleckiej i kultury przeworskiej 
Oraz nieliczny materiał krzemienny, związany z osadnictwem me zol i tycznym.

Badania będą kontynuowane.

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Radomiu,
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