
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

Informator Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”

RATHDOWNEY MA NOWĄ KONCESJĘ

Wydaje się, że ministerstwo ma za nic opinie ludzi, 
którzy tu mieszkają i  zapomina o  złożonych wcze-
śniej obietnicach. W  2019 roku podczas spotkania 
przedwyborczego w  Sosnowcu przedstawiciele PiS 
deklarowali, że obecny rząd RP nie dopuści do wy-
budowania kopalni na tym terenie. Tylko bowiem 
dziecko może uwierzyć, że Rathdowney stara się 
o  koncesję jedynie po to, żeby zbadać złoża cynku 
i ołowiu, a nie po to, żeby uzyskać koncesję na ich 
wydobycie. Wątpliwości rozwiewają informacje Ra-
thdowney przekazywane akcjonariuszom na kana-
dyjskiej giełdzie. Na portalu www.yahoo.com w mar-
cu tego roku Rathdowney napisał: 

Wydanie nowej koncesji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska musiało być – zgodnie z prawem – po-
przedzone konsultacjami. MKiŚ zwrócił się o opinię w tej sprawie do przedstawicieli gmin: Zawiercie, 
Ogrodzieniec i Łazy. Wszystkie gminy wyraziły negatywne stanowisko. 

Prezydent Zawiercia stwierdził, że planowanie jakiegokolwiek wydobycia złóż cynku i  ołowiu jest 
sprzeczne z przyjętymi przez radnych dokumentami planistycznymi, w których nie ma miejsca dla tego 
typu inwestycji. Ponadto wykazał, że ważniejsza od kopalni cynku i ołowiu jest ochrona wód podziem-
nych. Przedsięwzięcie jest poważnym zagrożeniem dla tych wód, ich jakości i możliwości wykorzystania 
przez mieszkańców. Co więcej, Rada Miasta Zawiercie kilkukrotnie już podejmowała negatywne stano-
wisko w sprawie wydobycia rud cynku i ołowiu, przyjmując w tej sprawie uchwały w 2008, 2010, 2015 
i 2019 roku.

Również burmistrz Ogrodzieńca zauważyła, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go, który został przyjęty przez Radę Miasta uchwałą w dniu 24 sierpnia 2021 roku, nie jest planowa-
na na terenie tej gminy budowa kopalni. Takie przedsięwzięcie jest całkowicie sprzeczne z przyjętymi 
w Ogrodzieńcu kierunkami rozwoju. Są one związane przede wszystkim z turystyką oraz budownictwem 

Pomimo protestów mieszkańców, 
sprzeciwu zawierciańskich gmin: 
Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, 
Włodowice, jak również Starostwa 
Powiatowego w  Zawierciu, a  także 
Śląskiego Sejmiku Samorządowego, 
Ministerstwo Klimatu i  Środowiska 
przyznało firmie Rathdowney kolejną 
koncesję na badania złóż cynku 
i ołowiu w  regionie zawierciańskim. 
Nowa koncesja została rozszerzona 
o  tereny, które znajdowały się 
w  innej koncesji (26/2010/p), której 
w  2020  roku ówczesny Minister 
Środowiska nie przedłużył. 

fot. Stowarzyszenie nie dla kopalni cynku i ołowiu

SAMORZĄDY NIC NIE ZNACZĄ

„Spółka nadal koncentruje się na 
dążeniu do uzyskania koncesji na 
wydobycie dla swojego 100%-owego 
Projektu Olza, proponowanego 
cynkowo-ołowiowo-srebrowego 
projektu podziemnego w dobrze 
usytuowanym Górnośląskim Okręgu 
Górniczym w Polsce”.

ciąg dalszy na str. 2
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fot. Stowarzyszenie nie dla kopalni cynku i ołowiu

Rathdowney Polska należy w 100% do Rathdowney Rescours z Luxemburga, która z kolei w 100% należy do Hunter 
Dickinson Inc. Ta ostatnia firma na biznesowej stronie bloomberg.com opisana jest jako „zdywersyfikowana grupa 
wydobywcza. Spółka nabywa, rozwija, eksploatuje i sprzedaje nieruchomości mineralne (kopalnie) w celu zwięk-
szenia wartości dla akcjonariuszy. Hunter Dickinson świadczy usługi zarządcze i techniczne dla portfela spółek 
górniczych i nieruchomości na całym świecie. Firma ma siedzibę w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie”. W zasadzie 
do każdego projektu Hunter Dickinson Inc. (HDI) tworzy inną firmę. W 2004 roku należąca do HDI firma Continen-
tal Minerals Corporation połączyła się z  Great China Mining i rozpoczęła badania złóż położonych w Tybecie 
w okolicach Xietongmen, autonomicznym regionie Chin. W 2007 roku po wykonaniu studium wykonalności nie 
rozpoczęła jednak wydobycia, ale sprzedała ten projekt firmie Jinchuan Mining Group – chińskiemu przedsię-
biorstwu państwowemu, w którym udziały ma prowincja Gansu. Inna spółka należąca do HDI Inc. czyli Reckless 
Pebble Partnership od lat próbuje wybudować kopalnię na Alasce. Tej inwestycji sprzeciwił się zarówno Donald 
Trump, jak i Joe Biden.

W artykule „Like a Zombie, Reckless Pebble Mine Terrorizes Bristol Bay”( Jak zombie, Reckless Pebble Mine 
terroryzuje Bristol Bay) z  lipca 2020 r. autor pisze, że od dziesięcioleci ludzie mieszkający w  Bristol Bay 
na Alasce deklarują, że nie chcą kopalni Pebble. Również 62% mieszkańców całego stanu (według sonda-

żu opublikowanego w  lipcu 2020 r) jest przeciwne 
tej inwestycji. Agencja Ochrony Środowiska Stanów 
Zjednoczonych („EPA”) ustaliła, iż   nawet jedna szó-
sta kopalni o  wielkości proponowanej przez Pebble 
Mine może spowodować katastrofalne szkody w  re-
gionie i  zagrożenie dla światowej klasy łowisk dzi-
kiego łososia. Projekt wydobywczy Pebble okazał się 
kontrowersyjny i sprzeczny z interesem społecznym. 
W  rzeczywistości nie ma sensu: ekonomicznego, 
technicznego, społecznego, środowiskowego, praw-
nego ani moralnego.

W Kongresie USA przedstawiciel United Tribes of Bri-
stol Bay, który reprezentuje 80 procent mieszkańców 
regionu powiedział, że „Pebble Partnership i  jego 
macierzysta Northern Dynast (spółki należące – po-
dobnie jak Rathdowney – do Hunter Dickinson Inc.) 
w  przeszłości ignorowała lokalne społeczności, ła-
mała obietnice i próbowała podzielić region poprzez 
próby przekupstwa. Firmy próbowały stwarzać iluzję 
dla wsparcia lokalnych mieszkańców. Obiecywały po-
tencjalne przyszłe dywidendy od firmy, która nie jest 
w stanie dotrzymać swoich pustych obietnic. Samo-
rządy lokalne uznały takie działanie za „drapieżne”, 
ponieważ była to ewidentnie próba wykorzystania 
miejscowej ludności, dotkniętej ekonomicznie kry-
zysem zdrowotnym COVID, bez prawdziwych i  reali-
stycznych planów, nadających się do zrealizowania. 
Samą spółkę organizującą projekt nazwano „małą 
kanadyjską firmą z  problemami finansowymi, której 
grozi bankructwo”.

To samo można powiedzieć o Rathdowney. Kanadyjscy 
akcjonariusze na portalu SwingTradeBot, który poma-

PEŁNE ZAUFANIE DLA NIEPEWNEJ FIRMY

Do tego projektu 
w najpiękniejszym 
miejscu Alaski 
przymierzały się cztery 
największe światowe 
firmy wydobywcze. Ale 
wszystkie zrezygnowały. 
Dla światowych liderów 
górniczych: Mitsubishi 
(2011), Anglo American 
(2013), Rio Tinto (2014) 
i First Quantum Minerals 
(2018), projekt był zbyt 
ryzykowny ze względu na 
zdecydowany sprzeciw 
lokalnej społeczności 
ale także z powodu 
założeń finansowych 
i technicznych.

mieszkaniowym w rejonie, który na Śląsku i Zagłębiu uchodzi za jeden z najbardziej urokliwych. Budowa 
kopalni w takim miejscu pasuje jak pięść do nosa. Władze Ogrodzieńca – podobnie jak władze Zawiercia 
– widzą w kopalni zagrożenie dla wód podziemnych, obniżenie się ich zwierciadła i trudności w zaopa-
trzeniu mieszkańców w wodę. 

Burmistrz Łaz zakwestionował formalną możliwość zmiany koncesji, która polega na zwiększeniu obsza-
ru i zakresu prac geologicznych. Podobnie jak w Zawierciu i Ogrodzieńcu, również w Łazach miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 
2016 oraz studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 
z 23 lutego 2017 roku nie przewidują prowadzenia działalności związanej z  wydobywaniem kopalin. Bur-
mistrz stwierdził też, że zmiana koncesji i ewentualne kolejne jej zmiany w zakresie powierzchniowych 
badań geofizycznych wprowadzają niepewność mieszkańców gminy, co może doprowadzić do braku 
zaufania do władz publicznych. Wprowadzona zmiana koncesji wpływa na utratę atrakcyjności terenów 
wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz mieszkaniowych gminy Łazy.

Żadna z tych samorządowych opinii nie została wzięta pod uwagę przez Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska. W sumie nie bardzo wiadomo czemu miały one służyć? Polskie prawo jest tutaj precyzyjne, rząd 
powinien wysłuchać tych opinii i brać je pod uwagę w procesie decyzyjnym.



ciąg dalszy na str. 4

3

Urzędnicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie do-
strzegają tych faktów. Zachowują się podobnie jak In-
dianie, którym konkwistadorzy pomachali przed oczami 
różnymi błyskotkami, a później zagarnęli bogactwa ich 
terenów, a ich samych zniewolili.

Niesprawdzona firma, która nie ma kapitału, aby zbudo-
wać kopalnię, po raz któryś z kolei (od kolejnego rządu) 
dostaje koncesję na badanie złóż. A „bada” je już ponad 
10 lat. Czy na pewno bada? Jakoś nie widać żadnych 
efektów tych badań. W  przypadku Rathdowney gene-
ralnie nic nie widać. Rozmowy z Lasami Państwowymi 
na temat wydzierżawienia gruntów pomiędzy Łazami 
i  Zawierciem firma prowadziła w  głębokiej tajemnicy 
i groziła karami za ich ujawnienie. Sąd jednak, po dzia-

łaniu Stowarzyszenia, nakazał Nadleśnictwu Siewierz 
ujawnienie tych ustaleń. Obecnie wniosek o  koncesję 
też jest utajniony, na co władze koncesyjne zgodziły 
się. Tym samym mieszkańcy naszego regionu nie znają 
przyczyn, dla których po raz kolejny na następne kilka 
lat Rathdowney otrzymał zgodę na zbadanie czegoś, co 
już dawno było zbadane – dane o tych złożach są zna-
ne od lat 70-tych i są w archiwach PIG. A przecież nie 
chodzi o jakieś inwestycje szczególnie istotne dla bez-
pieczeństwa państwa ani o projekt militarny. Chodzi tak 
naprawdę o to, żeby wyrabować z Ziemi Zawierciańskiej 
jakieś surowce i dobrze na tym zarobić. Póki co, Rath-
downey ma na to szanse. Tylko nie bardzo wiadomo, 
jakimi „błyskotkami” pomachał przed oczami polskich 
urzędników, którzy na to się ciągle zgadzają. 

fot. https://www.kitco.com/leadgen/
companies/contminerals/

»

ga grającym na giełdzie podejmować 
właściwe decyzje w  sprawie zakupu 
lub sprzedaży akcji, napisał 31 sierp-
nia 2022 roku „W  związku z  silnym 
trendem spadkowym akcje (Rathdow-
ney) mogą przez jakiś czas pozostać 
w wyprzedaży”. Kondycję firmy Rath-
downey można poznać bezpośrednio 
na stronie https://canada.swingtrade-
bot.com/equities/RTH:TSXV#/ .

„BŁYSKOTKI”
fot. http://projektolza.com/s/Aktualnosci.asp.html

19 sierpnia 2018 
– Gminne Dożynki 2018 w Turzy

Z MOTYKĄ 
NA 

KOPALNIĘ
Ile kosztuje budowa kopalni? 
W  archiwalnych wypowiedziach 
byłego już prezesa Rathdowney to 
koszt ok. 240 - 300 mln dolarów czyli 
ok. 1,2 do 1,5 mld. zł. Potwierdza 
takie wyliczenia prezes JSW, który 
twierdzi, że kopalnia Bzie-Dębina to 
inwestycja na 3 mld zł. Z kolei kilka 
lat temu pojawiła się informacja, 
że ewentualna budowa kopalni 
w Przeciszowie to 1,7 mld zł. Wynika 
z  tego, że koszty przedsięwzięcia 
szacowane przez kanadyjską firmę 
są zgodne z  realiami. Powstaje 
jednak pytanie czy dla Rathdowney 
są one osiągalne?

 To nie zadyszka
Jaka jest naprawdę sytuacja finansowa spółki, która 
pięć lat temu mówiła o  budowie kopalni za minimum 
1,5 mld zł w regionie zawierciańskim? Dziś ceny poszły 
drastycznie w górę i prawdopodobnie to już nie 1,5 a na-
wet 2 – 2,5 mld zł. To pytanie jest istotne, chociażby 
ze względu na przepisy prawa. Ustawa Prawo Górnicze 
i Geologiczne (Art. 24, ust. 1, pkt. 4) wymaga żeby inwe-
stor określił: „środki, jakimi wnioskodawca dysponuje 
w  celu zapewnienia prawidłowego wykonywania 
zamierzonej działalności”. Czym dysponuje Rathdow-
ney Resources LTD.? Odpowiedź znajduje się w  spra-
wozdaniach finansowych tej firmy. Warto przytoczyć 
choć jedno z wielu, które można znaleźć w Condensed 
Consolidated Interim Financial Statements  For The 
Three And Nine  Months Ended September 30, 2021 and 
2020  (Expressed in Canadian dollars, unless otherwise 
stated) (Unaudited). 

Oto ważniejsze informacje:

 Średni kurs akcji za 6 miesięcy – 0,0150 dolarów kana-
dyjskich 

 Narastające straty - 74 mln dolarów kanadyjskich
 Strata za 9 miesięcy 2021 roku - 1,74 mln. dolarów kana-

dyjskich
 Długi wobec podmiotów powiązanych - 9,2 mln dolarów 

kanadyjskich
 Inne długi -  1,83 mln dolarów kanadyjskich
 Razem długi - około 11,2 mln dolarów kanadyjskich

Sołectwo Turza było gospodarzem tegorocznych dożynek gminy 
Łazy. Uroczystości 19 sierpnia rozpoczęły się Mszą świętą polową, 
następnie wręczone zostały tradycyjne wieńce dożynkowe i chleby. 
Podczas Gminnego Święta Plonów tradycyjnie uhonorowani 
zostali rolnicy oraz inne branże związane z rolnictwem i ziemią. 
W obchody po raz kolejny włączyła się firma Rathdowney Polska 
wspierając organizację święta dożynkowego.
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„Nie zajmujemy się cynkiem, 
nie jesteśmy w branży 
wydobywczej. Jesteśmy 
w branży przepływów 
pieniężnych. Pod koniec dnia 
wszystko sprowadza się do 
przepływów pieniężnych”.

Kto, jak kto, ale organ koncesyjny czyli Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zna wspomniany powyżej przepis 
prawny, ale na próżno gdziekolwiek szukać informacji 
o  kontroli finansów firmy, której ministerstwo już po 
raz trzeci przedłużyło koncesję na badanie złóż cynku 
i ołowiu w regionie zawierciańskim. Wygląda na to, że 
na ulicy Wawelskiej w Warszawie nikt się nie przejmuje 
faktem, że ma do czynienia z firmą, która nie ma kapi-
tału na realizację działań, do których koncesja ją zobo-
wiązuje, jest zadłużona u nieznanych podmiotów i nie 
wiadomo przez kogo jest kontrolowana.

Analiza techniczna

Budowa kopalni to przedsięwzięcie obciążone ogromny-
mi szkodami w zakresie emisji do powietrza, wody, grun-
tu substancji toksycznych: ołowiu, talu, arsenu, strontu. 
To kwestia magazynowania dziesiątków milionów ton 
osadów poflotacyjnych, powstania szkód górniczych 
w obiektach budowlanych i  liniowych oraz  obszarach 
chronionych. Już dziś można przypuszczać, że wystę-
pują w naszym regionie szkody wynikające z wiercenia 
otworów przez poziomy wodonośne, z których korzysta 
miejscowa ludność, podmioty gospodarcze i rolnictwo. 

Wykres ze strony www.investing.com

Rathdowney nie stać na pokrycie kosztów tych szkód. 
Przynajmniej nie z tym kapitałem, który posiada. A jego 
akcje od 2011 roku wciąż spadają. 

Rathdowney nie ma chwilowej zadyszki finansowej. Ci, 
którzy powołali tę firmę do życia, od początku zdawali 
sobie sprawę, że taka „wydmuszka” jest im potrzebna, 
aby przejść proces koncesyjny od badań po uzyskanie 
koncesji do wydobycia. Firma badająca dane złoża ma 
bowiem pierwszeństwo w  jej uzyskaniu. Ale nie o  bu-
dowę i  eksploatację kopalni stara się Rathdowney. Tę 
firmę stworzyła inna firma kanadyjska Hunter Dickinson 
Inc., która tak działa na całym świecie. Chodzi o to, aby 
zdobyć koncesję na wydobycie i  ją sprzedać komukol-
wiek, kto będzie zainteresowany. Czy to będą Rosjanie 
czy Chińczycy czy kapitał z Indii czy oligarchowie z Azji 
Centralnej, dla Kanadyjczyków nie ma znaczenia. Na 
tym po prostu można zarobić. Urzędnicy reprezentujący 
polskie państwo dają się wodzić za nos, traktując Ra-
thdowney jako poważnego inwestora. W rzeczywistości 
to sprytnie utkana sieć biznesowa. Świadomie czy nie 
potwierdził to były już prezes Rathdowney Dick Whit-
tington. Z rozbrajającą szczerością w jednej z prezenta-
cji promującej Projekt OLZA stwierdził, że: 

companies” (młodszych firm górniczych) i zarabianiu 
poprzez ich sprzedaż, kiedy uzyskają w  jakimś kra-
ju koncesję na wydobycie. HDI całkowicie zarządza 
Rathdowney. To mała junior mining company, która 
każdego dnia może zniknąć. Ma w zasadzie tylko pre-
zesa, umowę  z kancelarią prawną a reszta „firmy” to 
ludzie z firmy HDI lub lojalni wobec HDI. Potwierdza 
to też wyłożony na giełdzie w  Toronto w  czerwcu 
2022 spis zarobków kadry tej firmy.

Trzy wymienione osoby to menadżerowie firmy Rath-
downey Rescource, którzy decydują obecnie o działa-
niach podejmowanych w ramach Projektu OLZA w Pol-
sce. Są też zatrudnienie w Hunter Dickinson Inc.: David 
J. Coopeland jest tam dyrektorem, Andrew Ing – Wice-
prezesem ds. rozwoju korporacyjnego, Lena Bromme-
land to wiceprezes wykonawczy ds. projektów. 

Hunter Dickinson Incorporated (HDI) to firma stojąca 
między innymi za Northern Dynasty i projektowaną ko-
palnią Pebble Mine na Alasce. Eksperci zalecają ewen-
tualnym akcjonariuszom sprawdzenie informacji opu-
blikowanych przez Northern Dynasty Minerals  na temat 
firmy Hunter Dickinson Incorporated i jej spółek zależ-
nych. Istnieją bowiem poważne rozbieżności pomiędzy 
informacjami zawartymi w  dokumentach składanych 
przez spółkę do organów nadzoru papierów wartościo-
wych a  informacjami dostarczanymi opinii publicznej 
przez Northern Dynasty i  HDI. Eksternalizacja kosz-
tów (inżynieria finansowa polegająca na przerzucaniu 
kosztów firmy na osoby trzecie) na pożyczkodawców, 
społeczności i  organy regulacyjne mogą przewyższać 
korzyści ekonomiczne projektu wydobywczego. Ogólnie 
rzecz biorąc, długoterminowe wyniki finansowe projek-
tów HDI nie stanowią dobrych wiadomości dla wierzy-
cieli HDI.

Od połowy lat osiemdziesiątych HDI zakładało spółki 
publiczne, takie jak Northern Dynasty (i  Rathdowney), 
aby realizować projekty eksploracyjne (górnicze). Na-
stępnie powoływano dyrektorów i kluczowe kierownic-
two w tych firmach spośród wąskiej grupy osób związa-
nych bezpośrednio z HDI. 

Dyrektorzy i  menedżerowie HDI są dobrze wynagra-
dzani za swoje zaangażowanie, nawet jeśli firma w rze-
czywistości niewiele produkuje dla akcjonariuszy, nie 
ma przychodów dla rządów i tworzy katastrofalne wy-
zwania dla społeczności, na które ma wpływ jej dzia-
łalność.

 Protest
60% mieszkańców Alaski jest przeciwna budowie kopal-
ni przez  Northern Dynasty, spółki należącej, podobnie 
jak Rathdowney do firmy Hunter Dickinson Inc.

Jakie są „osiągnięcia” HDI na świecie?

 HDI jest powiązana tylko z  jedną działającą kopalnią: 
Gibraltar Mine koło Williams Lake w Kanadzie. To mar-
ginalna kopalnia porfiru miedziowo-molibdenowego 
eksploatowana przez Taseko Mines Ltd. Kopalnia działa 
przy znacznym wsparciu rządowym, ale jest obciążona 
zadłużeniem, z niedofinansowaną kaucją rekultywacyj-
ną i bieżącą pomocą rządową.

 Inne kopalnie, które były filiami HDI, nie odniosły sukce-
su na dłuższą metę (Bokoni, Tirisano, Campo Morada, 
Burnstone, Hollister).

Na stronie www.investing.com akcjonariusze mogą pozyskać 
informacje na temat akcji poszczególnych firm. „Mocne sprze-
daj” oznacza, że akcje danej spółki mocno spadają w dół i należy 
się ich pozbyć.

»

 Kto za tym stoi?
Firma Rathdowney Polska sp. o.o. jest własnością 
firmy z Luksemburga (100 %). Ta z kolei należy do fir-
my z Kanady (Rathdowney Rescourse). Jest ona cał-
kowicie zależna od Hunter Dickinson Inc. (HDI). HDI 
to większa firma, ale nie notowana na giełdzie. O jej 
właścicielach nic nie wiadomo. Może to być kapitał 
kanadyjski ale może to też być kapitał rosyjski, 
chiński, australijski, hinduski czy kolumbijski. 
HDI specjalizuje się w  zakładaniu „junior mining 

1 akcja Rathdowney Rescource w 2011 roku kosztowała 
0,0346 dolara kanadyjskiego. 1 września 2022 cena 1 akcji 

spadła do 0,0140 dolara kanadyjskiego.
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fot. https://www.tu.org/magazine/conservation/pebble-mine-stopped/
Protesty mieszkańców Alaski, którzy nie chcą niszczenia ich stanu i zasobów łososia

Spośród 19 kopalni, w przypadku których HDI twierdzi, 
że są im przynależne i odnoszą sukcesy:

 Cztery zostały objęte postępowaniem upadłościowym, 
gdy ceny towarów spadły, pozostawiając wierzycieli na 
lodzie (kopalnie Hollister, Burnstone Mine, Bokoni Mine 
i aluwialne kopalnie Rockwell Diamonds).

 Cztery są w stanie zaciekłej walki z dotkniętymi przez 
nie społecznościami (Ike, Sisson, Florence Copper 
i Pebble). Jeśli uwzględnimy kopalnię New Prosperity, 
jest ich pięć.

 Spośród obecnych projektów HDI cztery wydają się nie-
ekonomiczne przy obecnych cenach surowców (Sisson, 
Ni-Black, Olza w Polsce i Ike).

 Pebble Mine nie posiada studium wykonalności. Wcze-
śniej próbowali tę kopalnię stworzyć potentaci w branży 
górniczej, ale zrezygnowali. Firma Anglo-American po-
rzuciła ten projekt po wydaniu 595 milionów dolarów na 
studium wykonalności. Z  projektu zrezygnował także 
Rio Tinto, a  wcześniej Mitsubishi. Planowana umowa 
opcyjna z First Quantum Minerals na Pebble, jeśli zosta-
nie zawarta, sprzeda 50% projektu spółce zależnej FM 

Wartość akcji RTH  osiągnęła 
w sierpniu 2022 roku 
rekordowo niski poziom 
0,0150 dolara kanadyjskiego. 
Prawdopodobnie wynika 
to z faktu, że od ponad 10 
lat tzw. projekt OLZA stoi 
w miejscu. Przedłuża jednak 
koncesje na badania, żeby 
znaleźć sposób na odzyskanie 
utopionych w rejonie 
zawierciańskim pieniędzy 
poprzez jakieś wyimaginowane 
odszkodowania od państwa 
polskiego. 

Informacje ze strony Rathdowney Resources Ltd 
oraz Giełdy w Toronto wskazują, że aktywa tej firmy 
w żaden sposób nie pozwalają na finansowanie bu-
dowy kopalni za ponad 1,5 – 2,0 mld. zł. Potwierdza 
to przypuszczenie, że firma  zajmuje się przygotowa-
niem projektów górniczych w  celu ich korzystnego 
zbycia – a prawdziwy inwestor będzie kiedyś płacił 
Rathdowney „za załatwienie” projektu. 

za 1,5 mld USD, znacznie mniej niż potrzeba na rozwój 
projektu. (w 2020 roku rząd amerykański odmówił zgo-
dy na realizację tej inwestycji)

 Inwestorzy w Gibraltar Mine i Florence Copper w Tase-
ko mają duże niedofinansowane zobowiązania z tytułu 
potencjalnych katastrofalnych awarii technologii zwią-
zanych z odpadami przeróbczymi, podobnie jak w przy-
padku kopalni Sisson w Northcliff.

 W czterech innych przypadkach firmy, które kupiły pro-
jekt HDI, poniosły na nich poważne straty już kilka lat 
po zakupie (Golden Bear, Mt. Milligan, Bokoni, Campo 
Morado)

Firmy powiązane z HDI przynoszą nadzwyczaj skumu-
lowane straty. Większość z nich można przypisać Nor-
thern Dynasty (NDM). Deficyt NDM na koniec trzeciego 
kwartału 2017 r. wyniósł 459 mln dolarów kanadyjskich, 
pozostawiając całkowity kapitał na poziomie 144 mln 
USD z ponad 304 mln wyemitowanych akcji.  

Polski organ koncesyjny przedłużył i rozszerzył konce-
sję podmiotowi, którego wiarygodność finansowa budzi 
wątpliwości. W swojej procedurze w ogóle nie zajmował 
się sprawdzeniem, kto naprawdę jest właścicielem fir-
my Hunter Dickinson. Małe stowarzyszenie z Zawiercia 
zrobiło to za niego i w każdej chwili może udostępnić te 
materiały. Stowarzyszenie Nie dla kopalni cynku i oło-
wiu przekazało wszystkie te informacje Ministerstwu 
Klimatu i Środowiska i mamy potwierdzenie, iż materia-
ły te tam są. Minister nie może zatem zaprzeczać, że 
„nie wiedział” o tej sytuacji.

Co dalej?
Przysłowiowym „gwoździem do trumny” tej inwestycji są 
nowe technologie i zmieniająca się na świecie mentalność. 
Dziś główny nacisk kładzie się nie na wydobycie surowców, 
ale wielokrotne wykorzystanie tych, które już są w obrocie. 
Doskonały przykład takich działań znajduje się kilkanaście 
kilometrów od Zawiercia. Kopalnia cynku i ołowiu „Pomo-
rzany” przestała istnieć. Nie oznacza to jednak zakończe-
nia działalności znajdującej się w tym rejonie huty. Ostatni 
bilans złóż olkuskich wskazuje na ok. 34 mln ton rud bilan-
sowych i pozabilansowych. Mimo to zlikwidowano kopal-
nię. Kombinat  wykorzystuje do produkcji w 50% odpady 
zgromadzone na stawach poflotacyjnych. To jest przykład 
do naśladowania na miarę XXI wieku. Istnieje w  Polsce 
i na świecie wiele firm zajmujących się recyklingiem cyn-
ku. W  przybliżeniu, ponad 30% rocznego zużycia cynku 
na naszym kontynencie stanowi cynk wtórny. Głównymi 
jego źródłami są m.in. odpady z procesu cynkowania, stare 
pokrycia dachowe i  inne materiały z blachy cienkiej, nie-

https://www.wnp.pl/hutnictwo/zgh-boleslaw-swiatowym-liderem-recy-
klingu-cynku,238455.html

Na portalu www.wnp.pl pojawił się artykuł pt. „ZGH Bolesław światowym 
liderem recyklingu cynku”, ponieważ firma jako pierwszy producent 

cynku na świecie uzyskał udział materiału z recyklingu we wsadzie do 
produkcji cynku metodą elektrolityczną na poziomie 30 proc

żelazne elementy złomowanych samochodów oraz pyły 
z wytwarzania stopów miedzi. 

Jeszcze prostsza jest kwestia odzyskiwania ołowiu, któ-
ry posiada jeden z najwyższych wskaźników recyklingu 
spośród wszystkich materiałów, będących w powszech-
nym użyciu. Niektóre kraje szczycą się 100% wskaźni-
kiem recyklingu, a  w  pozostałych taki wskaźnik jest 
faktycznie możliwy do osiągnięcia. Około 90% ołowiu 
używa się w produkcji przedmiotów poddawanych recy-
klingowi, z czego niemal całość poddaje się wtórnemu 
przetwarzaniu. Recykling ołowiu przynosi liczne korzyści 
dla przemysłu i społeczeństwa, zwłaszcza w takich ob-
szarach jak: zużycie energii, ograniczenie emisji węgla, 
ochrona zasobów, utrzymanie zatrudnienie i ogranicze-
nie kosztów. Recykling zużytych produktów wykonanych 
z ołowiu wymaga tylko jednej trzeciej wartości energii 
wykorzystywanej do wydobycia ołowiu z rudy, czego re-
zultatem jest duża oszczędność energii i niższa emisja 
węgla.

Jednym słowem wydobycie rud cynku i ołowiu jest we 
współczesnych czasach passe. Na topie jest recykling 
metali nieżelaznych. Tym bardziej w  kraju takim, jak 
Polska, który chce należeć do grupy państw wysokoro-
zwiniętych. W takich krajach główny nacisk kładzie się 
na rozwój myśli technologicznej. Jedynie kraje trzeciego 
świata nie mają wyjścia i godzą się na wykorzystywanie 
i  eksploatowanie surowców. Działania firmy Rathdow-
ney chcą sprowadzić nasz kraj do takiej roli, a region za-
wierciański w szczególności. W tej sytuacji nie jest waż-
ne czego chce kanadyjska firma, ale jak postąpią i w jaki 
sposób nas ochronią przed taką wizją państwowe insty-
tucje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na czele. 
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Regularnie się odnawiają i uzupełniają. Dla wszystkich, 
którzy mieszkają zarówno w  tym rejonie, jak i  w  ca-
łym województwie śląskim ma to ogromne znaczenie, 
zwłaszcza w perspektywie następnych lat, kiedy zmiany 
klimatyczne będą się niestety pogłębiać. Dziśwysychają 
rzeki i jeziora w Polsce i na całym świecie. Obniżenie się 
poziomu Odry spowodowało tragiczne w skutkach efek-
ty, ponieważ do rzeki na całej jej długości zrzucane są 
ścieki. W bazie Wód Polskich znajduje się 429 pozwo-
leń na wpuszczanie ścieków do Odry i jej dopływów. Zi-
dentyfikowano również 282 nielegalne wyloty do rzeki. 
Mówi się, że wiele z tych zrzutów to wody pokopalniane 
z różnych kopalni, poczynając od województwa śląskie-
go a na Lubuskiem kończąc. Czy w takiej sytuacji interes 
firmy, która chce wydobywać cynk i ołów (który można 
przy obecnych technologiach pozyskiwać z recyklingu) 
jest ważniejszy niż ochrona wód w regionie zawierciań-
skim? Pytanie jest retoryczne.

 Przykład po sąsiedzku
Kopalnia „Pomorzany” w  Bukownie zakończyła dzia-
łalność i  zaprzestała odpompowywać wodę z  kopalni. 
Skutkuje to zanikaniem trzech rzek: Baby, Białej i Sztoły.

Rzeka Sztoła praktycznie z dnia na dzień przestała pły-
nąć po wyłączeniu pomp odprowadzających wodę z li-
kwidowanej kopalni. Podobny los spotkał niewielkie rze-
ki - Białą i Babę. Likwidacja kopalni przez jej zatopienie 
daje właśnie takie efekty na okres kilkunastu lat lub dłu-
żej. W październiku 2021 roku woda z kopalni przestała 
płynąć i zasilać rzeki Sztołę, Babę i Białą. Sztoła prak-
tycznie wyschła, a poziom wody w Białej Przemszy jest 
o kilkadziesiąt procent mniejszy. Na te działania wyraził 
aprobatę m.in. Okręgowy Urząd Górniczy, który zatwier-
dził plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego.

Brak wody w Sztole nie tylko zagroził środowisku, całej 
faunie i  florze w  pobliżu rzeki, ale także ma wpływ na 
życie mieszkańców. Między innymi sprawił, że znacznie 
spadła wydajność elektrowni wodnej, która powstała 
w  1934  roku i  dotąd funkcjonuje w  Okradzionowie. Jej 
właściciel twierdzi, że kiedyś elektrownia pracowała 
24 godziny na dobę w trybie automatycznym. Teraz trze-
ba ją zatrzymywać i zbierać wodę, by  produkować prąd. 

Społecznicy ze Zawiązku Stowarzyszeń „Zielony Ring 
Przemszy”, złożyli zawiadomienie o  popełnieniu prze-
stępstwa przez lokalną firmę i  instytucje państwowe, 
które są gospodarzami tych rzek. Urzędnicy nic nie zro-
bili, by zapobiec tej katastrofie. Winę ponoszą także ci, 
którzy zatwierdzili sposób likwidacji kopalni przez jej 
szybkie zatopienie. 

RDOŚ w Katowicach twierdzi, że zamykanie kopalni nie 
wymaga uzyskania decyzji środowiskowej lub przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na środowisko a jest to 
sprzeczne z prawem unijnym – to interpretacja „wymy-
ślona” dla ochrony firmy a nie środowiska. W związku 
z tym RDOŚ nie czuł się zobowiązany do zajęcia stano-
wiska w tej sprawie.

Również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
stwierdził, że likwidacja zakładów górniczych odbywa 
się w oparciu o przepisy ustawy Prawo Górnicze i Geo-
logiczne i Wody Polskie nie brały udziału w tym postę-
powaniu – zatem postępowanie było prowadzone wa-
dliwie i decyzje są obarczone błędami, które pozwalają 
je unieważnić.  Nie miały w związku z tym możliwości 
wskazania warunków dla likwidacji zakładu górniczego. 
Jedyne, co zrobiły, to sprawdziły czy na rzekach uzależ-
nionych od kopalni znajdują się ujęcia wody służące do 
zaopatrzenia w nią ludności. Takich ujęć nie było, więc 
dla Wód Polskich nie było też sprawy. 

Prezes firmy wypowiadał się w mediach, że likwidacja 
kopalni nastąpiła przez jej zatopienie. Pompownie, któ-
re odprowadzały wodę z kopalni do rzek, zostały zalane. 
Nie ma więc szans, by odpompowywać tę wodę tak, jak 
dotychczas. Trzeba zbudować pompy głębinowe i  in-
stalacje oczyszczające wodę ze studni głębinowych, bo 
jest ona zanieczyszczona.

Woda w Sztole, Białej i Babie prawdopodobnie zniknie 
na 10-15 lat wraz z całą fauną i florą. Po tym czasie być 
może natura odtworzy swój dobrostan. Co gorsza, likwi-
dacja kopalni w Bukownie może mieć wpływ negatywny 

na cały zbiornik wód podziemnych GZWP 454, który jest 
zbiornikiem strategicznym nie tylko dla regionu zawier-
ciańskiego, ale także dla większej części województwa 
śląskiegoIstnieje ryzyko, iż zanieczyszczenia z tego re-
jonu przepłyną także na północ, a odpowiednich badań 
nie zrobiono.

CO Z TĄ WODĄ?
Zmiany klimatyczne na świecie stały się faktem. Przedłużają się okresy 
suszy, które są podzielone krótkimi okresami gwałtownych deszczy. 
Ostatnie powodzie w  Sudanie wystąpiły na pustyni. W  Pakistanie 
mieszkańcy również byli zszokowani, ponieważpowódź pojawiłą się na 
terenach, gdzie zawsze było sucho. Z  tego powodu duże podziemne 
zasoby wody w rejonie Jury na Ziemi Zawierciańskiej stanowią niezwykle 
cenne źródło. 

Fot. https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosno-
wiec/5,93867,27982741.html 

Rzeka Sztoła po zamknięciu kopalni

Kopania „Pomorzany” w Bukownie, zzeka Sztoła przed zamknięciem 
kopalni (fot. https://olkusz.naszemiasto.pl/kopalnia-olkusz-pomorzany-

zamknieta-trwa-proces-likwidacji/ga/c15-8318526/zd/62712444 )

fot. Pixabay

Woda – Energia życia
Powyższy przykład pokazuje, że przedkładanie su-
rowców metali nad surowiec życia, jakim jest woda, 
powoduje tragiczne następstwa. Tym bardziej, że in-
stytucje powołane do ochrony wody działają z opie-
szałością. Pokazuje to przykład Bukowna, ale także 
tragedia na Odrze.

Dziś w efekcie agresji Rosji na Ukrainę i rezygnacji ze 
źródeł energii pochodzących z Rosji, Polska i Europa 
musi się zmierzyć z najgorszą zimą w historii. Przez lata 
zaniedbywano kwestię bezpieczeństwa energetyczne-
go w Polsce. Wybierano najprostsze rozwiązania czyli 
import węgla i gazu ze wschodnich kierunków, zamiast 
tworzyć alternatywy i  inwestować w OZE, energetykę 
jądrową, pozyskiwać kontrakty na dostawę surowców 
energetycznych z  innych niż Wschód kierunków. Mą-
drej polityki energetycznej nie było w Polsce od połowy 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Wydaje się, że podobna sytuacja jest, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo wodne. Chaos, brak decyzyjności 
i  podejmowania szybkich decyzji w  przypadku np. 
Odry to wierzchołek góry lodowej. Brakuje w naszym 
kraju strategii zarządzania wodą bez której po prostu 
nie można żyć. Dlatego tak ważne jest, aby w kon-
tekście starań firmy Rathdowney o  budowę kopal-
ni cynku i ołowiu w miejscu, w którym znajduje się 
podziemny zbiornik wody GZWP 454, zrobić wszyst-
ko, aby tę wodę uchronić. Zarówno przed skutkami, 
z którymi muszą się teraz mierzyć mieszkańcy Olku-
sza i okolic, jak i przed jakimkolwiek zanieczyszcze-
niem tego zbiornika. Bo woda to po prostu energia 
życia dla naszego regionu i dla regionów sąsiednich, 
które już niedługo będą zainteresowani tą wodą, bo 
w źródłach, z których teraz korzystają, jej zabraknie.    
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Projekt zmiany ustawy PGG z  13 maja 2022 roku to 
dzieło Głównego Geologa Kraju i podległych mu służb. 
Widać tu także mocne naciski sektora wydobywczego, 
który coraz częściej spotyka się ze społecznym veto 
wobec inwestycji górniczych. Ludzie po prostu zaczę-
li inaczej myśleć. Widzą efekty zmian klimatycznych. 
Wiedzą, że cały świat ogranicza wydobycie wszelkich 
surowców i skupia się na ich recyklingu wszędzie tam, 
gdzie to jest tylko możliwe. A czasem po prostu nie chcą 
żyć w  pobliżu górniczych zakładów przeróbczych lub 
stawów poflotacyjnych. Niejednokrotnie samorządy na 
danym terenie mają określoną wizję regionu, w którym 
nie ma miejsca na hałdy, leje depresji czy zanieczysz-
czanie wód naziemnych i  podziemnych. Trzeba było 
znaleźć sposób, żeby tym wszystkim przeciwnikom za-
mknąć usta. Czy jednak takie zapisy w nowelizacji usta-
wy są zgodne z prawem i Konstytucją RP?

W jej 5 artykule możemy przeczytać, że  „Znaczenie sku-
tecznej i kompleksowej ochrony złóż kopalin, rozumiemy 
jako oszczędne nimi gospodarowanie z wykorzystaniem 
wytwarzanych/składowanych odpadów oraz importo-
wanych surowców, żeby zgodnie z  zasadami zrówno-
ważonego rozwoju potrzeby obecnego pokolenia móc 
zaspakajać bez umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich zaspokojenie.” Zamiast właśnie myśleć o  przy-
szłych pokoleniach projekt ustawy odziera samorządy 
z  ich praw nabytych w zakresie gospodarowania i pla-
nowania przestrzennego, co przecież wynika z ustawy 
o samorządzie gminnym (art. 7.1). Brak konsultacji spo-
łecznych to już po prostu jawna kpina z mieszkańców 
terenów, gdzie jakaś firma lub jednoosobowa instytucja 
głównego geologa kraju wymyśli sobie kopalnię. 

Skupienie tak wielkiej władzy w jednym ręku, w sytuacji, 
gdy w  grę wchodzą milionowe a  nawet miliardowe in-
westycje jest bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim 
nie ma nic wspólnego z samorządnością i demokracją. 
Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, będzie można 
rozpocząć procedurę uzyskania koncesji na wydobycie 
nie oglądając się w ogóle na zapisy miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Główny geolog 
kraju będzie mógł jednym podpisem zablokować plany 
przestrzenne gmin, które nie chcą na swoim terenie ko-
palni. Co więcej, ta sama osoba może stwierdzić, że ja-
kieś złoże ma znaczenie strategiczne. Wtedy samorząd 
nie tylko nie będzie miał nic do powiedzenia, ale wręcz 
będzie musiał zmienić plany rozwoju gminy. Nad złożem 
uznanym za strategiczne nie można bowiem niczego 
budować. Główny geolog kraju będzie mógł w nieskoń-
czoność blokować takie tereny, aż w końcu pojawi się 
ktoś, kto zbuduje sobie w tym miejscu kopalnię.

Przekonać jedną osobę jest o wiele łatwiej niż kilkadzie-
siąt lub kilkaset tysięcy. Odczuł to na własnej skórze 
Rathdowney, któremu wszystkie gminy i zdecydowana 
większość mieszkańców Łaz, Ogrodzieńca, Poręby i Za-
wiercia powiedziała „NIE – nie chcemy tu żadnej kopal-
ni”. Po planowanych zmianach w ustawie taki sprzeciw 
nie będzie wart funta kłaków. Jakiś koncern górniczy 
będzie miał za to bardzo ułatwione zadanie. 

NIEBEZPIECZNE ZMIANY W PRAWIE 
GÓRNICZYM I GEOLOGICZNYM
Projekt zmian w ustawie prawo 
geologiczne i górnicze może 
zjeżyć włos na głowie. Trudno 
powiedzieć, kto wpadł na pomysł, 
by wytrącić samorządom możliwość 
wstrzymania budowy kopalni na ich 
terenie. Jednak takie propozycje 
pojawiły się. Ograniczenie władzy 
samorządu w zakresie planowania 
przestrzennego i wyeliminowanie 
konsultacji społecznych z procesu 
wyznaczania ochrony złóż kopalin. 
Tak można najkrócej określić wnioski 
z projektowanej nowelizacji ustawy.  

fot. https://gdo.org.pl/konstytucja-rzeczpospolitej-polskiej-gw
arantuje-kazdemu-obywatelowi-ochrone-prawa-wlasnosci/

fot. Pixabay.com

Kilkaset tysięcy czy kilka milionów złotych to dla ko-
goś nastawionego na miliardowe zyski z  wydobycia 
surowców pikuś. Może być i tak, że zdecydują względy 
polityczne. Partia rządząca, niezależnie która, może 
zechcieć „ukarać” jakiś region, w którym żyje więcej jej 
przeciwników niż zwolenników i tak po prostu na złość 
wydać zgodę na budowę kopalni. I uczyni to ręką swoje-
go głównego geologa kraju.

CO NA TO PRAWO?

Wpływ na decyzję jednej 
osoby może być bardzo 
różny. Ludzie są przecież 
niedoskonali. Na przykład 
obietnica wsparcia 
kampanii wyborczej 
partii, która jest u władzy, 
może spowodować, że 
na jakąś spółkę górniczą 
partyjny urzędnik spojrzy 
łaskawszym okiem.

Jeśli proponowane zmiany w  ustawie o  prawie gór-
niczym i  geologicznym wejdą w  życie, oprócz insty-
tucji państwowych nie będzie nikogo, kto mógłby 
się skutecznie sprzeciwić budowie kopalni choćby 
w centrum Zakopanego lub po sąsiedzku obok zamku 
w Ogrodzieńcu. Stowarzyszenie Nie dla kopalni cynku 
i ołowiu wystosowało pismo do Minister Anny Moskwy 
oraz Głównego Geologa Piotra Dziadzio z  wnioskiem 
o wycofanie projektu zmian ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw z  dnia 13 maja 
2022 r. z dalszego procedowania ze względu na sprzecz-
ność z krajową i UE  legislacją oraz szkody, jakie może 
spowodować dla rozwoju regionów jej wprowadzenie 
w proponowanej formie.

fot. Pixabay.com



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

Stowarzyszenie „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”
ul. Zaparkowa 23, Zawiercie 

e-mail: stowarzyszenie@niedlakopalni.org
www.niedlakopalni.org
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19 października 2022 roku z  inicjatywy Starostwa Za-
wierciańskiego oraz Stowarzyszenia Nie dla kopalni 
cynku i ołowiu odbędzie się konferencja: ZRÓWNOWA-
ŻONY ROZWÓJ REGIONU ZAWIERCIAŃSKIEGO I SKUT-
KI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ DLA PRZYSZŁYCH 
POKOLEŃ. Będzie ona dotyczyła przyszłości regionu 
zawierciańskiego w kontekście globalnych wyzwań. 

Celem konferencji jest poszukiwanie rozwiązań, które 
będą odpowiedzią na współczesne wyzwania. Rosyj-
ska agresja na Ukrainę, a  także postępujące zmiany 
klimatyczne wymagają reakcji zarówno na poziomie 
międzynarodowym, europejskim, krajowym, ale także 
lokalnym. Konferencja będzie emitowana w internecie, 
a jednocześnie do bezpośredniego uczestnictwa w niej 
zaproszeni zostaną eksperci, lokalni decydentów, przed-
stawiciele samorządów, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, dziennikarze. 

Stowarzyszenie Nie dla kopalni cynku i ołowiu sprze-
ciwia się budowie kopalni cynku i  ołowiu na terenie 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jednak jest to tyl-
ko jeden z negatywnych – naszym zdaniem – elemen-
tów działalności, który może pogorszyć warunki życia 

w naszym regionie na wiele lat. Dlatego we współpracy 
ze Starostwem Zawierciańskim zamierzamy określić 
kierunki rozwoju powiatu, które jednocześnie pozwo-
lą przeciwdziałać takim decyzjom i  zjawiskom, które 
mogą pogłębić problemy wynikające z  globalnej rze-
czywistości.

W RAMACH KONFERENCJI ZORGANIZOWANE 
ZOSTANĄ CZTERY PANELE DYSKUSYJNE.

 Woda – najważniejszy surowiec XXI wieku.
To panel poświęcony środowisku, ale przede wszystkim 
sposobom ochrony wody, jej zasobom w  regionie za-
wierciańskim i efektywnym zasadom jej wykorzystania.

 Rozwój regionu tak, ale jaki? – wyzwania dla zawier-
ciańskich samorządów
Chcemy porozmawiać o  zrównoważonym rozwoju, 
o wykorzystaniu możliwości wynikających z lokalizacji 
powiatu zawierciańskiego i  jego mocnych stronach. 
Jednocześnie chcemy określić, w którą stronę ten roz-
wój na pewno nie powinien się odbywać. Dzięki uczest-
nictwu samorządowców w tym panelu liczymy na wy-
znaczenie strategicznych kierunków rozwoju dla gmin 
powiatu zawierciańskiego.

 Biznes – TAK! Ale jaki? 
W tym panelu przedstawiciele przedsiębiorców przed-
stawią realne możliwości prowadzenia swojej działal-
ności w symbiozie ze środowiskiem (wykorzystanie no-
woczesnych technologii i OZE), a także odpowiedzą na 
pytanie czy możliwe jest budowanie biznesu na naszym 
obszarze z wykorzystaniem obecnych tu bogactw natu-
ralnych czy też kierunków rozwoju przedsiębiorczości.  

 Co po nas zostanie? – skutki działań gospodarczych 
dla przyszłych pokoleń
Będziemy chcieli omówić konsekwencje podejmowa-
nych obecnie decyzji lub ich braku w długiej perspek-
tywie czasowej. Ile mogą one kosztować przyszłe 
pokolenia w wymiernym kontekście finansowym, jak 
i  w  kontekście warunków do życia naszych dzieci 
i wnuków.

KONFERENCJA 
O PRZYSZŁOŚCI 
POWIATU 
ZAWIERCIAŃSKIEGO

fot. Pixabay.com

Ze względu na ponadpartyjny charakter zagadnień po-
ruszanych podczas konferencji, nie będziemy w nią an-
gażować polityków. Nie chcemy, żeby było to miejsce 
dla wygłaszania przemówień wpisujących się w  jakie-
kolwiek kampanie wyborcze. Chcemy natomiast na pod-
stawie wniosków, które pojawią się podczas konferencji, 
przygotować dokument, który może stać się bazowym 
dla prac na poziomie gminy, powiatu, województwa lub 
polskiego Parlamentu. Chcemy w ten sposób zbliżyć się 
do podstawowego celu, jakim jest dla nas wyznaczenie 
kierunków działania, dzięki którym przyszłe pokolenia 
mieszkańców powiatu zawierciańskiego będą mogły 
normalnie funkcjonować i  nie obwiniać poprzedników 
za brak rozwagi i perspektywicznego myślenia.

Zapraszamy do śledzenia dyskusji 19 października 
2022 roku podczas konferencji w internecie. Szczegóło-
we informacje na ten temat znajdziecie na Facebooku: 
„Nie dla kopalni cynku i  ołowiu” oraz „Powiat Zawier-
ciański”.

W  jaki sposób działania 
podejmowane dziś mogą 
wpływać na przyszłe pokolenia? 
Czym skutkuje podjęcie decyzji 
np. o budowie kopalni w powiecie 
zawierciańskim w perspektywie 
kolejnych kilkudziesięciu lat? 
Jakie rozwiązania powinniśmy 
stosować, żeby nasze dzieci 
i  wnuki nie powiedziały nam, 
że z  naszej winy nie mogą 
normalnie żyć? 


