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FP Pracownie Konserwacji Zabytków Pracownia Aroheologica- 
no - Konserwatorska 
Zakład w Łodsi

prowadził mgr Zbigniew Leohowloa. Plsaasowała Okręgów* Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej - Kraków. Pierwszy ееson badań* Pleeowisko dyraaxkow· с okresu spływów 
nyvskleb / II - III w. ne /.

Stanowisko EoaJ<ktf· *1* tta Alewysokla cyplu II tarasu wchodaqeego w dolin« salewową Свате j Hidy. Boakopano obszar o powieraehnl 62,5 «2, aarejeatrowano 4la4y trr̂ -oo ciągów kotlinek dyaarakioh i kilku palenisk. Obiekty zachowane w 
eseifol dolnej, górna »a«iÓ snisaesoaa głęboką orką.

Matarlałr przechowywane są w «agaaynaeh PAK - Zakład 
w Łodzi.

1ШК0Ш. ga.ŁoobÓW Państwowe Museum Areheolo-woj.siedleckie giasne w Warszawie

Badania prowadeiła «gr Anna Urbańska. Plaansowało РШ w Wansasie. Piemsay seson badań* Oaentaraysko płaskie в póinego okresu wpływów rsyasklob.

0«entar*y»ko usytuowane Jest na niewielki« piasscsy- aty* wzniesieniu, około 300 я na południowy wschód od wsi 
Sadkole i 500 в na północny wschód od reeki Liwieo, przy drodM Wadkole - Owisdały* Badania alały charakter ratow- niosy.

Odsłonięto 10 oiałopalnyoh grobów jasaowyoh nawierają- 
oych fr«e**nty oeraeikl, epraąosek brą*owych, trójwaretwo- 
wych grsebleni в popr>ecsnymi brą*owymi nltasl. basowe oku- ole kodoa pasa, 2 taksowate okuoia lelasne i pra«2llkl.

MOSTY, gm.Chęciny 
woj *kieleckie Stanowisko XI



Wetepna anallaa nabytków epeojalnyoh /okuola kodoa pa** typu J XI 3-4, apreaoaki ее ekuwkaai о półkolietyoh ramoh, trojweretwowe grzebienie /, * taki* form oeranlkl /puoharek n* ndioe, fragment n s o m U  głedkofolennego в oruoititio ohropo- weoonyob trójkątów /poewala n* wiąaanie odkrytyoh grobów а woseeną fasą kultury wielbarekieJ, datowną na woaeeną fny okreau późnoreymekiego, najprawdopodobniej na fa*f B2/C1 wg chronologii K. dodłowaklego.
Prawdopodobni· oeentarisywko w Hadkolu etanowi kontynua- 

o jf  chronologio sną. ueytuowanego nieopodal onentariyeka w Ka- 
adeńoByku, woj· Oatrołeka. Priebadanle dalaBej, nieenlesosonej 
ezffe l omantareyaka w Nadkolu. * n t  в równooeeenya kontymiowa- 
n les badań w Kamleńoayku, uaoeliwl roseeersenle wladoaoiol в 
eakreeu rmian kulturowyoh na półnoonoweebodnln Mazowaeu w ty * 
okreale. -

Materiały en*Jdują a l«  w FIU.
Badania będą kontynuowana.

ЖШШУВКА, gm.Pr*emy4l patr вwoJ*praenyekie wcxeane érednlowleoeeStanowleko 1

KOTA HUTA - Pleasów woj,krakowekle 
Stanowleko 17

KOVA НОТА - Pleestfw woj.krakowekle 
Stanowleko 19

patr·neolit

lfuseua Archeologiotne w Krakowie
Oddział w Вowej Huole

Badania protfedslll mgr Oxysalda Kalka- Toboł* 1 mgr ladeueB Wójoik. Plnaneowało Mticeua Aroheologlosne w Krakowie. Drugi 
еевоп badań. Oeada kultury preaworeklej i okreeu wpływów reymakioh ora· oeadnlo- 
two woMaaorfrednlowleosne*

Wykopalieka nawiązywały do badań ratowniczych prowadio- nyoh w 1954 r.w który oh trakole odkryto kilkanaście obiektów


