
STOWARZYSZENIE NIE DLA KOPALNI CYNKU I OŁOWIU 
powstało, żeby informować mieszkańców o zagrożeniach 
związanych z budową kopalni cynku i ołowiu. 

DLACZEGO KOPALNIA 
NIE POWINNA POWSTAĆ?

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 
SPOWODOWANE ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ 

TRUJĄCEGO PYŁU 
W PROMIENIU WIELU KILOMETRÓW

DRASTYCZNE POGORSZENIE SIĘ 
JAKOŚCI WODY I WZROST JEJ CENY

DRASTYCZNY SPADEK CEN NIERUCHOMOŚCI
W SKUTEK OBNIŻENIA SIĘ RUCHU TURYSTYCZ-

NEGO POPRZEZ ZANIECZYSZCZENIA WODY 
I POWIETRZA

POWSTANIE LEJA DEPRESYJNEGO 
SPOWODOWANE WYDOBYCIEM CYNKU I OŁOWIU, 

CO ZAGRAŻA RUROCIĄGOM, DROGOM 
I WIĘKSZYM BUDYNKOM

POKRYCIE WYDATKÓW NA DOSTARCZENIE 
CZYSTEJ WODY POPRZEZ GMINY KOSZTEM 

INNYCH INWESTYCJI

Nie dajmy się WKOPAĆ
W KOPALNIĘ

NIE ZAJMUJEMY SIĘ CYNKIEM,
NIE JESTEŚMY ZWIĄZANI Z BRANŻĄ WYDOBYWCZĄ.

JESTEŚMY OD ZARABIANIA PIENIĘDZY.
POD KONIEC DNIA WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ

DO ZARABIANIA PIENIĘDZY

Półtora roku rozmawia Rathdowney z Nadleśnictwem Sie-
wierz o wydzierżawieniu terenów pod kopalnię cynku i oło-
wiu w Łazach. Firma nie informuje o tym mieszkańców i pod 
groźbą kary zabrania o tym mówić leśnikom. Wynajęty  przez 
nią pracownik AGH przedstawia się jako profesor i ekspert 
uczelni, podnosząc swój prestiż. Uczelnia twierdzi, że nie jest 
on profesorem, tylko doktorem habilitowanym, a informacje 
o kopalni w Łazach to jego prywatne opinie, a nie stanowi-
sko Akademii Górniczo – Hutniczej. Ministerstwo Rozwoju 
nie potwierdza oficjalnie pisma wspierającego inwestycję 
Rathdowney, podpisanego przez byłego podsekretarza sta-
nu w tym Ministerstwie. Nie jest to stanowisko rządu, a pry-
watna opinia jednego z wysokich urzędników ministerstwa. 
Rathdowney rozsyła ten list do władz województwa, powiatu, 
gmin, sugerując, że rząd wspiera budowę kopalni. 

To tylko niektóre przykłady manipulacji opinią publicz-
ną, nieujawniania prawdy lub przekazywania półprawdy. 
W „Kurierze Zawierciańskim” ukazał się artykuł redaktora 
Jarosława Mazanka pt. „Jeżeli kopalnia to w Łazach”. Tam 
także znalazło się wiele nieścisłości w wypowiedziach 
przedstawicieli Rathdowney. Nasze Stowarzyszenie zo-
stało w tym materiale wywołane do tablicy. Postanowili-
śmy odnieść się do zawartych tam informacji.

Przeciwnicy rozwoju 
powiatu zawierciańskiego
W poniedziałek Rada Miasta i Gminy Łazy podjęła uchwałę 
przeciw budowie kopalni. Kilka dni wcześniej prezes Rath-
downey Robert Koński wysłał pismo do burmistrza Łaz 
sugerując, aby władze gminy tego nie robiły, bo „niesie to 
negatywne przesłanie dla inwestorów, co do przyszłości 
rozwoju projektu”. Pismo kończy słowami: „Apelujemy, 
aby gospodarze miasta Łazy nie padli ofiarą taniego po-
pulizmu ani oszczerczej kampanii informacyjnej rozpęta-
nej przez przeciwników rozwoju powiatu zawierciańskie-
go”. Można te słowa odnieść do naszego Stowarzyszenia, 
ale do owych „przeciwników” trzeba też zaliczyć radnych 
i prezydenta Zawiercia, burmistrzów i radnych w Porębie, 
Ogrodzieńcu i Łazach oraz posłów, którzy nie chcą budo-
wy kopalni. Jest to też ogromna grupa mieszkańców po-
wiatu zawierciańskiego. Wszyscy, którzy podpisali protest 
przeciw budowie kopalni, zamieszczony w internecie

(https://www.petycjeonline.com/protest_wobec_pla-
now_budowy_kopalni_cynku_i_oowiu_w_powiecie_za-
wierciaskim?fbclid=IwAR3CwRLVLA6J42U85hxrkQ-Rt9Z-
KAr_if37QM9kN6mHdSBNfBEMOGjUvqyA ), jak i ci, którzy 

złożyli podpisy bezpośrednio pod listem protestacyjnym. 
Zbieramy je podczas spotkań z mieszkańcami powiatu 
zawierciańskiego. Jest to ponad 4 tysiące osób. To także 
uczestnicy spotkania w Łazach, które odbyło się 3 paź-
dziernika Było tam prawie 300 osób i z siedziby MOK-
-u spotkanie trzeba było przenieść do hali sportowej. Po 
tym wydarzeniu Rathdowney odwołał zaplanowane spo-
tkania konsultacyjne w Ogrodzieńcu, Porębie i Zawierciu. 

Kto stoi za 
Stowarzyszeniem?
Artykuł sugeruje, że w Stowarzyszeniu działają tylko lu-
dzie powiązani z CMC Poland w Zawierciu. To prawda, że 
część członków tam pracuje, bo to największy pracodaw-
ca w regionie. Są to jednak przede wszystkim mieszkańcy 
powiatu zawierciańskiego, a wśród nich przedsiębiorcy, 
inżynierowie ochrony środowiska,  ekolog, metalurdzy, 
prawnicy, górnicy, hydrogeolog, chemik. To oni interpre-
tują techniczne raporty Rathdowney, jej sprawozdania 
finansowe, prezentacje i wystąpienia do akcjonariuszy 

w Kanadzie. Swoją wiedzę opieramy na tych źródłach, bo 
firma rzetelnie i prawdziwie przedstawia informacje kana-
dyjskim akcjonariuszom z Giełdy w Toronto, ale w Polsce 
wiele ważnych danych pomija. Za Stowarzyszeniem sto-
ją ludzie zbulwersowani pomysłem zniszczenia terenów 
Jury, pracodawcy obawiający się skutków wydobycia rud 
cynku i ołowiu ze względu na lej depresji, zaburzenie obec-
nych warunków wodnych. 

Pan Jarosław Mazanek wyraził zainteresowanie, skąd Sto-
warzyszenie bierze środki na swoją działalność. Przede 
wszystkim jest to wkład pracy członków Stowarzyszenia 
i osób, które nas wspierają. Nikt z nas nie pobiera za tę 
pracę wynagrodzenia. W okresie od marca 2016 do wrze-
śnia 2019 Stowarzyszenie pozyskało od darczyńców 
ok. 30 tys zł, co w przeliczeniu na miesiące daje średnio 
kwotę ok. 700 zł. Darczyńcami są przedsiębiorcy z powia-
tu zawierciańskiego, a także osoby prywatne. Stowarzy-
szenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Sale i miej-
sca w terenie na spotkania z mieszkańcami udostępniane 
nam są bezpłatnie. Siedzibę użycza nam bez opłat Cen-
trum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu.

Dlaczego jesteśmy 
przeciw? 
Chcąc w pełni opisać nasze obawy związane z wydoby-
ciem rud cynku i ołowiu musielibyśmy wypełnić wszystkie 
strony „Kuriera Zawierciańskiego”. Dlatego przedstawia-
my trzy najbardziej bulwersujące  powody sprzeciwu:

Woda
W raporcie technicznym przygotowanym na zlecenie Rath-
downey przez niezależną firmę konsultingową autorzy 
twierdzą, że rocznie, aby dostać się do pokładów rud cyn-
ku i ołowiu kopalnia będzie wypompowywać spod ziemi 
60 mln m3 wody. Na spotkaniu w Łazach prezes R.Koński 
mówił, że będzie to ilość 24 mln m3 wody. Cały powiat za-
wierciański, wszystkie przedsiębiorstwa i mieszkańcy zu-
żywają rocznie 12 mln m3 wody. A zatem kolejne 12 mln m3 
wody będzie zrzucane do rzek, zostanie bezpowrotnie 
utracona. Jakość wody z podziemnego zbiornika GZWP 
454 uchodzi za jedną z najlepszych w kraju. W obliczu po-
stępujących zmian klimatu i suszy, która nawiedza Polskę, 
ktoś planuje roztrwonić wodę, która zaopatrzyłaby rocznie 
120 tysięczne miasto, np. wszystkich mieszkańców Dą-
browy Górniczej. Nasz kraj ma mniejsze zasoby wodne niż 
Egipt. Dla zysku kanadyjskiej firmy będziemy tracić bez-
sensownie wodę, która dziś już nie jest surowcem, ale jed-
nym z najważniejszych bogactw na Ziemi. Już ten jeden 
powód powinien wybić komukolwiek z głowy chęć grzeba-
nia w Ziemi Zawierciańskiej i wydobywania czegokolwiek, 
choćby to nawet było złoto czy diamenty.

Trujące pierwiastki
Kopalnia spowoduje uwolnienie pierwiastków zagrażają-
cych zdrowiu i zatruwających glebę, wodę oraz powietrze: 
cynk, ołów, arsen, german, tal, kadm, gal, co szczegóło-
wo opisane zostało we wcześniejszej części artykułu. To 
kolejny argument przemawiający za tym, że kopalnia nie 
może powstać!!!!

Miejsca pracy
Prezes Koński w piśmie do burmistrza Łaz pisze, że stwo-
rzy 400-600 miejsc pracy „w olbrzymiej większości dla 
mieszkańców terenu, gdzie kopalnia będzie funkcjono-
wać”. W artykule Gazety Krakowskiej ze stycznia 2019 r., 
prezes ZGH Bolesław, opowiada o wygaszaniu kopalni 
„Pomorzany” w Olkuszu i co się stanie z 1000 jej pracow-
ników. Stwierdza, że „od kilku lat rozpoznawane jest nowe 
złoże zlokalizowane na zachód od kopalni Olkusz-Po-
morzany. Inwestycja dałaby zatrudnienie dla 300 osób”. 
https://gazetakrakowska.pl/kopalnia-olkusz-pomorza-
ny-za-dwa-lata-przestanie-istniec-gornicy-beda-musieli-
-szukac-pracy-w-sasiednich-kopalniach/ar/c3-13800123 
Z pewnością nie są to „w olbrzymiej większości” miesz-
kańcy Łaz i okolic. 

LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

 SZLAM POKOPALNIANY

POCZĄTKOWE ODPADY 
Z KOPALNI

MAGAZYN WODY
ZAKŁAD PRZERÓBCZY

SKŁAD RUDY

WEJŚCIE DO KOPALNI 
(UPADOWA)

 MAGAZYNY, BUDYNKI 
POWIERZCHNIOWE

PARKING DLA 
PRACOWNIKÓW

LINIA KOLEJOWA

Co będzie w Łazach?
Kopalnia ma zająć około 230 ha terenu. Znajdzie się tam oprócz wspomnianych w artykule: zakładu górniczego, dróg 
dojazdowych, parkingu czy pochylni upadowej, zakład przeróbczy, mielący rudy cynku i ołowiu do mikroskopijnych 
rozmiarów pyłu i staw poflotacyjny o powierzchni ok. 120 ha. Gromadzony w nim szlam (to, co wydobyte zostanie z 
ziemi, a nie jest potrzebne) będzie zawierał cynk, ołów, arsen, german, tal, kadm, gal. Pierwiastki zagrażające zdrowiu 
ludzi i zatruwające glebę, wodę oraz powietrze. Tak wynika z raportu przygotowanego przez niezależną firmę dla Rath-
downey w 2014 roku. Nie wspomina o tym Bartosz Władymirow (przedstawiciel Rathdowney) w rozmowie z redakto-
rem „Kuriera Zawierciańskiego”, bo to niewygodne fakty. Firma we wrześniu tego roku przygotowała prezentację dla 

kanadyjskich inwestorów (można 
ją zobaczyć w internecie pod tym 
adresem: http://www.rathdowney-
resources.com/i/pdf/rth/2019-
09-rth-cp.pdf,). Z lokalizacji tam 
wskazanej wynika, że staw poflo-
tacyjny znajdzie się 1,5 km od naj-
większego osiedla mieszkaniowe-
go w Łazach.

Wizualizacja kopalni cynku 
i ołowiu we wrześniowej pre-
zentacji Rathdowney

Niech te słowa dadzą nam wszystkim do myślenia. 
D.Whittington potwierdził, że kopalnia nie powstanie, 
aby nam żyło się lepiej, a region rozwijał się, ale po to, 
żeby firma kanadyjska dobrze zarobiła niezależnie od 
konsekwencji. Dlatego nie dajmy się wkopać w kopal-
nię na Jurze.

Na jednym ze slajdów wrześniowej prezentacji firmy 
Rathdowney prezes Dick Whittington, który w firmo-
wej hierarchii stoi wyżej niż prezes polskiej spółki 
córki R.Koński, z rozbrajającą szczerością przyznał 
(str. 29 prezentacji), że


