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GC568QC
Kopalnie złota i uranu
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-03
UTM: 33U E 543699 N 5649438

N 50° 59.692 E 015° 37.362
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

(Regular)

1 Publish Listing

Short Description

Dawne kopalnie złota i uranu

Long Description
Na Wzgórzach Radomickich, pomiędzy wzniesieniem Wietrznika (482 m. n.p.m.), a górą Dziewiczą
(393 m. n.p.m.), na wysokości 340 - 440 m. n.p.m. znajduje się najwyżej położona miejscowość w
gminie. Jedna jej część schodzi ze wzgórz, stromo w kierunku doliny Pilchowickiego Potoku, a druga
wraz z strumieniem w kierunku doliny potoku Jamnej. Radomice dawniej były zwane: Marynki,
Wünschendorf, Wintschendorf, Wüntschendorff . Początki osadnictwa na tych ziemiach sięgają
wczesnego średniowiecza i mają związek z istnieniem źródeł wód termalnych i pokładów złota.
Świadczą o tym znalezione tutaj, monety z czasów Cesarstwa Konstantyna.
W 1898 r. wydano koncesję na poszukiwanie i wydobycie arsenu oraz złota, ale na szeroką skalę prace
rozpoczęto dopiero w 1922 r. Jednak złoża okazały się niewielkie. Po 1945 r. na bazie starych kopalni
Rosjanie rozpoczęli wiercenia i wydobycie uranu. Działała tu filia zakładów R1 z Kowar o nazwie
"Kopalnia Rud Metali Nieżelaznych Grupa Nr 7", jednak i te pokłady były nieopłacalne. W 1951 r.
wydobycie zakończono. Wieś znacznie się wyludniła. Nie użytkowany kościół ewangelicki popadł w
ruinę i w latach 60-tych został rozebrany.
W lipcu 2001 r. Minister Ochrony Środowiska ogłosił przetarg na nabycie prawa użytkowania
górniczego - na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota między innymi w Radomicach, jednak nie
został on rozstrzygnięty.

Additional Hints
znyn wnfxvavn mn wnfalz xnzvravrz

Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
ticks!, scenic view, hike between 1km-10km
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