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Obszar koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu 
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Wszystkie ujęcia wody pitnej są w zasięgu leja przyszłej kopalni

Lej depresji kopalni



Główne Zbiorniki Wód Podziemnych cenny skarb

Ogrodzieniec



Lej depresji kopalń cynku i ołowiu obecnie

Ogrodzieniec

Lej depresji



Zanieczyszczenie zasobów wód pitnych



Zagrożenia zdrowotne

• W złożu poza cynkiem i ołowiem jest też:

• Cd (kadm) 11,71 tysięcy ton

• Ag (srebro) 0,51 tysięcy ton

• Ge (german) 0,03 tysięcy ton

• Ga (gal) 0,13 tysięcy ton

• Tl (tal) 0,15 tysięcy ton

• As (arsen) 4,77 tysięcy ton



Zagrożenia zdrowotne

• W szlamach poflotacyjnych zostanie ok 10-12 
% całości wydobytego cynku, 10-12 % ołowiu 
oraz praktycznie 95 – 100 % pozostałych 
metali.

• Na terenie Luksemburga, w którym 
zarejestrowana jest spółka-matka inwestora 
nie ma miejsca na składowanie takich 
szlamów i jego mieszkańcy na pewno nie 
zgodzą się na zawiezienie tam tego odpadu.



Zagrożenia zdrowotne

• Tal, arsen, cynk, ołów i kadm będą jako pył 
unoszone w powietrzu a także wypłukiwane ze 
szlamów poflotacyjnych i trafią do wód 
podziemnych 

• Wykorzystanie szlamów poflotacyjnych jako 
podsadzki w kopalni, do wypełniania wyrobisk, 
też spowoduje, że szybciej trafią do wody 
podziemnej i zatruje ją nieodwracalnie

• Wodę do picia można sprowadzić z innych 
terenów, powietrza nie da się wymienić



Zagrożenia zdrowotne
• Szlamy poflotacyjne są niezwykle rozdrobnioną 

skała i rudą o rozmiarach niewidocznych okiem 
ludzkim - do 0,09 milimetra, średnio ok. 0,05 
milimetra. Kubek od herbaty zawiera około 
miliarda takich cząsteczek.

• Przez setki lat z tych cząsteczek będą przechodzić 
do wody podziemnej metale ciężkie i inne 
trucizny.

• 0,7 – 1,3 grama soli talu jest śmiertelne dla 
człowieka. 150 ton talu znajdującego się w rudzie 
z cynkiem i ołowiem to 115 milionów takich 
dawek. 
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/thallium.html 



Zagrożenia zdrowotne

• Jeśli tylko 10 % talu zostanie uwolnione w 
ciągu pierwszych 10 lat to te 15 ton talu w 
środowisku wodnym spowoduje, że miliony 
metrów sześciennych nie spełnią norm wody 
pitnej. Przy normie 2 pb koszty doczyszczania 
wody mogą drastycznie wzrosnąć.



Tal
• Prof. AGH p. Andrzej Bobrowski w swojej recenzji z lutego 

2015 potwierdza, że tal jest silną trucizną:
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Arsen

• Kancerogenny arsen trafi w 
różnej formie do powietrza, 
na składowiska, do wód 
podziemnych i do wód 
powierzchniowych. Nie ma 
sposobu wyizolowania arsenu 
z rudy przed jej obróbką.

• Arsen jest znany ze swojej 
kancerogenności i to zarówno 
gdy jest wdychany jako pył i 
wtedy gdy dostaje się drogą 
pokarmową do organizmu.
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Wartość wydobytej kopaliny a straty dla regionu (1)

• Chiny zużywają rocznie 45 % ołowiu na świecie czyli 4.8 mln ton, 
cena rynkowa czystego ołowiu to obecnie ok 2000 dolarów za 
tonę a cynku to 2400 dolarów za tonę.

• Ceny cynku wzrosły o ponad 33 % w ciągu roku (jesień 2015-
jesień 2016) z powodu zamykania niektórych kopalń.

• Planowane wydobycie łącznie przez 8 lat ok. 16 mln ton rudy co 
da szacunkowo do sprzedaży łącznie koncentrat zawierający 
713.000 ton cynku i 213.000 ton ołowiu.

• Za koncentrat cynku kopalnia Red Dog Mine na Alasce dostała w 
roku 2015 1,22 mld USD za 653 tys ton cynku w koncentracie. 
Przychody kopalni w Zawierciu za 8 lat to 1,5 mld USD.
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Wartość wydobytej kopaliny a straty dla regionu (2)

• Projekt będzie miał powiedzmy 15 % zysku przed 
opodatkowaniem więc Skarb Państwa RP dostanie być może 19 
% czyli 42 mln USD (ok 164 mln PLN). Ponadto SP dostanie opłaty 
eksploatacyjne w wysokości 1,25 zł za tonę (niezwykle niskie) 
dadzą dochód dodatkowo ok 20 mln złotych.

• Czy dla 184 mln złotych dochodu warto poświęcać przyszłość 
pokoleń ? Z tego do regionu trafi ułamek tej kwoty 
(czyli ok. 9 mln w podziale na wszystkie gminy) a większość 
zabierze rząd w Warszawie na pokrycie swojego deficytu (lub 
zmniejszy istniejące dotacje !).

• Zgoda na kopalnię oznacza zysk dla inwestora na poziomie co 
najmniej 170 mln dolarów a przy wzroście cen na kopaliny nawet 
300 mln USD czyli ok 700 – 1000 mln złotych.



16

Prawda o zatrudnieniu (1)

• Zdecydowana większość pracowników będzie musiała posiadać 
uprawnienia górnicze i nie będą to osoby z powiatu 
zawierciańskiego ale przyjezdne, tak więc podatek PIT będą 
opłacić gdzie indziej.

• Zatrudnienie w samej kopalni tego typu oraz zakładzie 
przetwórczym to maksimum  500 osób. Podobna ale znacznie 
głębsza kopalnia Tara w Irlandii zatrudnia 586 osób 
http://www.boliden.com/en-GB/Operations/Mines/Tara/

• Z turystyki w rejonie powiatu i całej Jury Krakowsko-
Częstochowskiej żyją tysiące ludzi (szacunkowo nawet 15.000 
osób ma legalne lub pośrednie zatrudnienie dzięki turystom).

http://www.boliden.com/en-GB/Operations/Mines/Tara/
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Prawda o zatrudnieniu (2)

• Zatrudnienie w takiej kopalni zależy od sytuacji na rynku 
światowym. Gdy nagle spadają ceny kopaliny (cynku czy ołowiu) 
zatrudnienie jest gwałtownie redukowane. Tak było w okresie 
2001-2003 i 2008-2009. Okresowo ceny metali spadają i wtedy 
wstrzymuje się produkcję w najgorszych kopalniach :
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Wartość nieruchomości

• Wartość nieruchomości posiadanych w  regionie Ogrodzieńca, 
Łaz czy Zawiercia (i szerzej całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej) 
może spaść nawet o połowę o ile w ogóle znajdą się chętni na ich 
kupno.

• Wartość nieruchomości zależy od ilości chętnych na ich kupno i 
podaży. Domy od dewelopera na Osiedlu Widokowym na 
Podzamczu są oferowane w cenie od 350.000 do 490.000 
złotych. Po wybudowaniu w pobliżu kopalni cynku i ołowiu 
należy liczyć się ze stratą wartości o co najmniej 40 %. Ta strata 
nastąpi nawet jeśli oddziaływanie kopalni będzie nieduże !
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Zła opinia o regonie z kopalnią w tle

Decyzja o budowie kopalni byłaby samobójstwem ekonomicznym 
dla całego regionu.

• Praca dla ludzi i dochody gmin zależą głównie  od małych i 
średnich firm inwestujących w danym regionie.

• Budowa południowej obwodnicy Zawiercia likwiduje jeden z 
problemów komunikacyjnych dla inwestorów.

• Budowa połączenia kolejowe go z Pyrzowic przez Zawiercie 
otworzy nowe możliwości inwestowania w regionie.

• W takiej sytuacji cały region dostaje unikalne szanse na rozwój  –
trzeba to tylko zręcznie wykorzystać i zachęcić inwestorów. 
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Szanse 

• Warto  policzyć wszystkie za i przeciw budowie kopalni. Wyliczyć 
czy mnie osobiście, mojej rodzinie i moim wyborcom to w ogóle 
się opłaca. A może zamiast kopalni zmodernizować i dobudować 
jednotorową linię kolejową aby szynobusy mogły dojeżdżać z 
turystami wprost do Ogrodzieńca i dalej do gminy Pilica ?


