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ce instalacyjno-budowlane na obszarze „Ogrodu Botanicznego” zaplanowane są na kolejne 2 lata, 
w związku z czym należy kontynuować badania ratownicze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Mierzyn, st. 30 (stanowisko w granicach administracyjnych Szczecina), woj. zachodniopomorskie, 
AZP 30-05/45 – patrz: wczesne średniowiecze

Mikulice, st. 4, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie, AZP 104-80/132 – patrz: wczesne średniowiecze

NIENADOWA, st. 3, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/38
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 10 do 15 września przez 
Beatę Rokitowską (autorka sprawozdania, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prze-
myślu). Finansował Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. Przebadano powierzchnię 80 m².

Stanowisko zostało zlokalizowane w czasie badań M. Parczewskiego w ramach AZP w 1986 
roku.

Podczas ratowniczych badań wyprzedzających znaleziono 23 fragmenty ceramiki prahistorycz-
nej, z których jedna nie została określona; pozostałe pochodzą z grupy tarnobrzeskiej kultury łużyc-
kiej i odkryto je w centralnej części stanowiska.

Nie uchwycono obiektów o charakterze archeologicznym na badanym odcinku.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.

NIENADOWA, st. 4, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/39
osada z okresu neolitu?•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 6 do 18 września przez 
Beatę Rokitowską (autorka sprawozdania, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prze-
myślu). Finansował Zakład Telekomunikacji S.A. w Przemyślu. Przebadano powierzchnię 236 m².

W 1986 roku w ramach badań AZP (M. Parczewski) odkryto stanowisko osadnicze, z którego 
zebrano 22 fragmenty naczyń z epoki brązu (grupa tarnobrzeska) oraz jeden zabytek z radiolarytu 
(epoka kamienia – epoka brązu).

W czasie badań ratowniczych w 1999 r. uchwycono w pasie badanego stanowiska cztery obiekty, 
z których trzy zawierały materiał archeologiczny: ceramikę oraz drobne fragmenty węgla i polepy. 
Obiekty znajdujące się w południowo-zachodniej części badanego odcinka były znacznie większe od 
obiektów z jego północno-wschodniej części i różniły się kształtem, wielkością oraz rodzajem wy-
pełniska; największy miał wymiary 220 x 198 cm, z niego także pochodzi największa ilość materiału 
archeologicznego. Wydaje się, że zbadane obiekty miały charakter zespołu osadniczego (trzy jamy 
i dołek posłupowy?). Znaleziono także około 200 fragmentów ceramiki (grupa tarnobrzeska, neolit – 
kilka fragmentów, 1 fragment nieokreślony) oraz narzędzie krzemienne (na wiórze).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ w Przemyślu.
Badania nie będą kontynuowane.


