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8 krzemieni, 263 kości zwierzęcych, 8 grudek polepy, 29 żużli, siekierę krze-
mienną, 2 przęśliki i 3 przedmioty żelazne.

W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg południowej gra-
nicy stanowiska, która pokrywa się z krawędzią dna starorzecza Obry. Jest to 
stanowisko o wybitnej wartości poznawczej i muzealnej. Z tego względu wszyst-
kie prace związane z zagospodarowaniem tego terenu, które będą naruszały 
lub trwale przykrywały nawarstwienia kulturowe, powinny być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi.

•	 osada kultury pucharów lejkowaty (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

dr. Mirosława Furmanka (Uniwersytet Wrocławski) i mgr. Artura Rapińskie-
go (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony Zabytków w Opolu). Finansowane 
przez WKZ w Opolu. Drugi sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby, stanowisko jest bowiem zlokalizowane na stoku 
rozległego wyniesienia. W 2000 r. przebadano około 2,50 ara osady, odkrywając 
obiekty osadnicze. Znaleziono kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej 
i około 1000 wyrobów krzemiennych wykonanych głównie z krzemienia narzuto-
wego, ale także ze świeciechowskiego, czekoladowego i wołyńskiego. Znaleziono 
także wyroby kamienne: siekierki, toporki, żarna, rozcieracze i płyty szlifierskie.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 128-134.

•	 cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej, faza klasyczna 
(neolit, 4000-3800 cal. BC)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 23 sierp-
nia przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie  
w Chełmie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 150 m².

Badania przyniosły wynik negatywny. Granicę północną stanowiska uchwy-
cono w roku 1998. Obiektów nieruchomych nie stwierdzono. Znaleziono jedynie 
12 zabytków i nieco węgli drzewnych. Stanowisko należy uznać za rozpoznane.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 19 lipca do 29 
sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińką (autorka sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Małopolskiego WKZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 375,60 m².
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