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ekiego i przepalony tłuczek z otoczaka krzemiennego. Znaleziska te
łączyć można z kulturą ceram iki wstęgowej rytej i z kulturą lendzielską.
Znaleziono też fragmenty kubka kultury Chłopice-Vesele, zaś
w warstwie kulturowej ułamki ceram iki tajże kultury, kultury m ierzą nowlckiej i bardzo dużą ilość charakterystycznych ułamków naczyń
/głównie garnków/ kultury trzcin leckiej. Wymienić też należy sercowaty grocik z krzem ienia wołyńskiego, sierp z krzem ienia świeCiechow
skiego i kilka kamiennych tłuków i ro zc ie ra c zy.
Ze względu na wielką wartość poznawczą /jedyna jak dotychczas
systematycznie badana osada wczesnobrązowa w dorzeczu Wisłoka/ sta
nowisko powinno być poddane badaniom ratowniczym w latach następnych.
M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w R zeszow ie.
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Badania prowadził m gr Wojciech B lajer, Finan
sowało Muzeum Okręgowe w R zeszow ie, P ierw szy
sezon badań. Osada wielokulturowa z epoki neoli
tu i wczesnej epoki brązu.

Stanowisko położone je st w północno-zachodniej części miasta
na Osiedlu Baranówka XV A, na lewobrzeżnej, północnej terasie nadzalewowej rzek i P rzyrw y. Jest to ro zle g ły cypel terasy, nachylony ku
wschodowi, południowi i zachodowi oddalony około 150 m na wschód
od cypla, na którym znajduje się stanowisko 88, a oddzielony natural
nym obniżeniem terenu,
W czasie badań ratowniczych przebadano 1 częściowo zniszczo
ną jam ę kultury trzcinieckiej /nieckowatą w przekroju/ i 2 skupiska
polepy i ceram iki /neolityczne ? /, zaś na ścianach wykopów budowla
nych zinwentaryzowano 3 częściow o zniszczone jam y neolityczne.
Wśród zabytków neolitycznych na uwagę zasługują ułamki m is
na pustej nóżce, z wyraźnym załomem na brzuścu, sugerujące p rzypi
sywanie znalezisk kulturze lendzielskiej, a także uszkodzone dłutko
z łupku i zębaty zbrojnik z krzem ienia wołyńskiego.
Stanowisko powinno być poddane dalszym badaniom ratowniczym
stosownie do stanu zaawansowania i potrzeb prac budowlanych.
M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w R zeszow ie.
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