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KIM JESTEŚMY?
Rathdowney Polska jest polską firmą związaną z kanadyjską
grupą Hunter Dickinson, która prace wydobywcze na całym
świecie prowadzi od ponad 30 lat. Celem działającej od 2010
roku w Polsce spółki jest odkrywanie, a także wydobycie złóż
mineralnych. Działania firmy skupione są w powiecie zawierciańskim i obejmują gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Zawiercie
i Poręba.
W ramach projektu Olza, Rathdowney Polska prowadzi
prace geologiczne w obrębie trzech koncesji wydanych przez
Ministerstwo Środowiska. Ostatecznym celem projektu jest
budowa nowoczesnej, przyjaznej środowisku oraz odpowiedzialnej społecznie kopalni cynku i ołowiu. Inwestycja

może w znaczący sposób przyczynić się do
ekonomicznego rozwoju regionu przez ponad 20 lat.

Geologiczne ukształtowanie terenu objętego Projektem
Olza umożliwia przeprowadzenie zakładanych prac wydobywczych w sposób bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i dla
mieszkańców regionu. Aby mogło to mieć miejsce, firma przeprowadza dogłębne analizy środowiskowe, geologiczne i hydrologiczne, jak również badania inżynieryjne, które umożliwią
przygotowanie nowoczesnego projektu wydobycia zgodnego
z najbardziej restrykcyjnymi europejskimi i polskimi regulacjami środowiskowymi. Te rozległe prace badawcze prowadzone
są przez grupę wysokiej klasy profesjonalistów w oparciu zarówno o zagraniczne, jak i polskie ekspertyzy z zakresu rozwiązań technicznych, ochrony środowiska i rozwoju społecznego.
Pomagają między innymi eksperci z uznanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

i ołowiu jest obiecująca i może stanowić podstawę do projektowania i budowy nowoczesnej kopalni w ramach naszego
projektu.
Na długo przed uzyskaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz przed rozpoczęciem wierceń, przedstawiciele naszej firmy rozpoczęli dialog z władzami lokalnymi gmin
Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie i Klucze w celu przedstawienia firmy Rathdowney oraz przedyskutowania planów
w zakresie projektu poszukiwawczo - rozpoznawczego.
Na wczesnym etapie projektu nasi przedstawiciele firmy
kontaktowali się także z właścicielami gruntów potencjalnie
narażonych na czasowe skutki wierceń geologicznych. Omawiano z nimi plany działań oraz prezentowano podejście firmy do
ochrony środowiska. Kontakt z właścicielami działek utrzymywany był na każdym etapie prac poszukiwawczych. Mając na
uwadze ewentualne niedogodności związane z prowadzonymi
pracami, firma Rathdowney zapłaciła wszystkim właścicielom
działek za udzielenie czasowej dzierżawy.
Od początku projektu firma Rathdowney zapewniała społeczności lokalnej łatwy dostęp do informacji o bieżących i planowanych działaniach. Firma uruchomiła biuro informacyjne
w Zawierciu, stronę internetową projektu w języku polskim,
wydała szereg broszur i zamieściła materiały informacyjne
w lokalnych gazetach, aby zapoznać mieszkańców z projektem
i jego działaniami.
Wszystkie praktyki stosowane przez firmę Rathdowney
zostały poddane przeglądowi i zostały zatwierdzone przez
właściwe władze. Wszelkie działania firmy Rathdowney są
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie mają
negatywnego wpływu na środowisko, a zwłaszcza na wody
podziemne. Po skończonych wierceniach teren został przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
Postępując w sposób odpowiedzialny, firma Rathdowney
wdrożyła wiele programów i procedur dla ochrony wszystkich
pracowników i całej społeczności lokalnej zamieszkującej oko-

W czerwcu 2011r. firma Rathdowney rozpoczęła realizację pro- lice prowadzenia wierceń.
gramu wierceń w oparciu o koncesje na poszukiwanie i rozpoObecnie działalność firmy skoncentrowana jest na analiznanie rud cynku i ołowiu przyznane przez Ministra Środowiska. zach inżynieryjnych, środowiskowych i społecznych.
Firma Rathdowney ustaliła, że istniejąca mineralizacja cynku
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PLANY NA 2017/2018 R.
Rathdowney jest na etapie planowania i uzyskiwania pozwoleń. Po sfinalizowaniu procesu uzyskiwania zezwoleń, budowa
kopalni będzie trwać dwa lata.
Firma Rathdowney przeprowadza również obecnie badania inżynieryjne i środowiskowe by określić najlepszy sposób
w jaki mogłaby być wybudowana kopalnia uwzględniająca
stanowiska i postulaty mieszkańców, funkcjonująca przy zminimalizowaniu wpływu na środowisko oraz przynosząca niewątpliwe korzyści społecznościom lokalnym. W zakresie tych
badań znajdują się:
• badania inżynieryjne
• poznanie i lepsze zrozumienie lokalnej fauny i flory
• analiza jakości i zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych
• analiza warunków klimatycznych i jakości powietrza
• badania warunków glebowych na obszarze objętym
projektem
Społeczność lokalna będzie na bieżąco informowana o postępach prac poprzez naszą stronę internetową, w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz podczas dyżurów informacyjnych.

Będziemy kontynuować udzielanie wsparcia społecznościom lokalnym na poziomie dostosowanym do poszczególnych
przyszłych etapów projektu.

KORZYŚCI EKONOMICZNE
Jeżeli projekt nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie kopalni zostanie zrealizowany, doprowadzi do znacznego wkładu
w rozwój regionu na ponad 20 kolejnych lat. Inwestycja może
umożliwić bezpośrednie, stabilne i dobrze płatne zatrudnienie
dla 450 osób, a dodatkowo, pośrednio, nawet dla 5000 osób.
Korzyści ekonomiczne dla społeczności to m.in:
• dobrze płatne miejsca pracy
• możliwości szkoleń i kształcenia zawodowego
• wsparcie rozwoju społeczności lokalnej
• lokalne możliwości biznesowe
• inwestycje w regionie – pobudzenie gospodarki
• znaczące wpływy z podatków do budżetu gmin
• potencjalna poprawa infrastruktury

WSPIERANIE ROZWOJU
LOKALNEGO
Firma Rathdowney planuje kontynuować w Polsce inwestycje
mające na celu rozwój Projektu Olza w sposób uwzględniający
ochronę istotnych zasobów naturalnych, poszanowanie lokalnych wartości i obaw oraz przynoszący znaczące korzyści dla
społeczności lokalnych.
Od początku rozpoczęcia wierceń w 2011 r., firma Rathdowney wsparła ponad 500 lokalnych inicjatyw poprawiających
jakość życia mieszkańców w różnych obszarach życia: edukacji,
zdrowia, sportu, rekreacji. Beneficjentami tych ini-

cjatyw są dzieci, szpitale oraz organizacje
wspierające rozwój społeczno-kulturalny
w regionie.
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ZOBOWIĄZANIE DO ZAANGAŻOWANIA ZAINTERESOWANYCH
STRON
Rathdowney przywiązuje dużą wagę do współpracy ze spo- broszury i zamieszcza materiały informacyjne w lokalnych gazełecznościami lokalnymi i wszystkimi partnerami, którzy tach, aby zapoznać mieszkańców z projektem i jego działaniami.
w jakikolwiek sposób mogą być związani z naszą działalnością.
Wierzymy, że najlepszym sposobem zapew- Spotkania z mieszkańcami
nienia powodzenia projektu jest współpraca Rathdowney Polska prowadzi regularne dyżury informacyjne,
z lokalną społecznością na wszystkich jego w trakcie których przedstawiciele firmy wraz zaproszonymi
etapach. Z naszego doświadczenia wiemy, że takie part- ekspertami odpowiadają na pytania mieszkańców. Punkty innerstwo pomaga realizować projekt w sposób zgodny z lokal- formacyjne działają zgodnie z następującym harmonogramem:
nymi interesami i przynoszący realne korzyści dla społeczności Łazy: sala konferencyjna Miejskiego Domu Kultury, ul. Kościuszlokalnych.
ki 5, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 16:00
Przedstawiciele firmy przeprowadzili ponad 2000 spotkań – 18:00
z właścicielami gruntów i kluczowymi zainteresowanymi stro- Zawiercie: biuro informacyjne projektu w Zawierciu, ul. Siennami, w tym władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi, kiewicza 16, w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach
w celu omówienia zaawansowania prac i planów projektu oraz 16:00 – 18:00
w celu zrozumienia interesów i obaw mieszkańców.
Ogrodzieniec: sala konferencyjna Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury, Plac Wolności 24, w każdy trzeci czwartek miesiąca,
Biuro Informacyjne
w godzinach 16:00 – 18:00
Od samego początku naszego zaangażowania jednym z ele- Poręba: sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury, ul.
mentów programu angażowania zainteresowanych stron było Mickiewicza 2, w każdy czwarty czwartek miesiąca, w godziotwarcie biura informacyjnego w Zawierciu w celu zapewnienia nach 16:00 – 18:00
mieszkańcom łatwego dostępu do informacji dotyczących Pro- Podany harmonogram będzie okresowo zmieniany, w zależnojektu Olza. Ponadto firma prowadzi stronę internetową, wydaje ści od poziomu zainteresowania.
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Czy w ramach Projektu Olza zostanie zbudowana kopalnia?
Firma Rathdowney jest zachęcona pozytywnymi wynikami
dotychczasowych prac geologicznych. Rezultaty przeprowadzonych badań pomogły nam ustalić, że istnieje potencjał na
wieloletnie działanie nowoczesnej, niezagrażającej środowisku,
odpowiedzialnej społecznie kopalni. Firma Rathdowney będzie
kontynuować dialog ze społecznością lokalną i konsultować
dalsze działania dotyczące jej budowy.
Kiedy kopalnia rozpocznie działalność?
Kopalnia zacznie działać po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń,
a następnie budowie, która może potrwać dwa lata.

tylko przez regulatorów, ale również przez społeczność lokalną
i władze lokalne.
Czy kopalnia będzie miała wpływ na zanieczyszczenie
powietrza?
W nowoczesnych kopalniach cynku i ołowiu wstępne procesy przeróbcze są realizowane pod ziemią. Oznacza to, że jakikolwiek wpływ działalności kopalni na jakość powietrza jest
zminimalizowany w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców.

Jakie etapy projektu zostały dotychczas zrealizowane?
Dotychczas przeprowadzone badania środowiskowe i prace
koncepcyjne obejmują:
• potwierdzenie występowania bogatych zasobów złoża
• charakterystykę istniejących warunków środowiskowych
i społecznych
• zebranie informacji niezbędnych do szczegółowej oceny
skutków projektu i zaplanowania środków zmierzających
do minimalizacji wpływu na środowisko
• zebranie dokumentacji niezbędnej do przygotowywania
wniosków o pozwolenia i koncesje wydawane przez odpowiednie władze
Jakie zapewnienia otrzyma społeczność lokalna odnośnie
ochrony zdrowia mieszkańców w przypadku decyzji o budowie kopalni w ramach Projektu Olza?
Firma Rathdowney nie będzie się angażować w budowę jakiejkolwiek kopalni, która będzie wywierać negatywny wpływ na
zdrowie społeczności lokalnej.
Należy wspomnieć, że zgodnie z polskimi przepisami, wszelkie inwestycje mogące mieć znaczący wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi wymagają otrzymania decyzji środowiskowej.
Taka procedura obejmuje konsultacje społeczne. W wypadku
jakiegokolwiek negatywnego wpływu działalności górniczej na
zdrowie, firma nie uzyskakałaby niezbędnych pozwoleń. Nasza
firma stosuje się do tych wymagań. Oznacza to, że rozwiązania
środowiskowe są poddawane przeglądom i kontrolowane nie
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Czy działalność wydobywcza może doprowadzić do uszkodzenia terenów powierzchniowych?
Ze względu na wymogi technologiczne obecne w polskim prawie od 1995 roku ryzyko uszkodzenia obiektów powierzchnio- •
wych jest teraz znacznie ograniczone. Ponadto, w wyniku zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych takie •
ryzyko jest zminimalizowane w największym możliwym stopniu,
gwarantującym brak odczuwalnego wpływu na powierzchnię.
Czy kopalnia będzie miała negatywy wpływ na środowisko
wodne?
Kopalnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Na badanym obszarze występuje
kompleks tzw. iłów kajprowych, który stanowi nieprzepuszczalną warstwę gwarantującą naturalną barierę i ochronę przed
występowaniem niekorzystnych zjawisk. Ponadto w przypadku
budowy kopalni zastosowane zostaną nowoczesne technologie,
które zagwarantują, że jakość wody nie ulegnie zmianie.
Czy społeczności lokalne otrzymają bezpośrednie korzyści
z budowy kopalni w ramach Projektu Olza?
Odpowiedzialne i nowoczesne górnictwo przynosi znaczące
korzyści ekonomiczne społecznościom lokalnym poprzez:
• dobrze płatne miejsca pracy – firma Rathdowney stosuje
politykę zatrudniania na szczeblu lokalnym, w ramach której mieszkańcy i firmy lokalne znajdujące się w obszarze
projektu mają pierwszeństwo w zatrudnieniu i możliwościach zawarcia kontraktu w oparciu o kwalifikacje i zasługi;
• możliwości biznesowe – firm Rathdowney stosuje politykę
zakupową na szczeblu lokalnym, w ramach której firmy
lokalne mają pierwszeństwo w pozyskiwaniu kontraktów
i w możliwościach sprzedażowych
• wieloaspektowy rozwój społeczności - kopalnia stanowi
koło napędowe dla lokalnego rozwoju
• firma Rathdowney jest zaangażowana w udzielanie wsparcia organizacjom i inicjatywom lokalnym w obszarze ob-

a także sztuki, kultury i sportu. Firma Rathdowney będzie
kontynuować udzielanie wsparcia społeczności lokalnej
w miarę postępu prac projektowych
dopływ środków finansowych z podatków do budżetów
zaangażowanych gmin
usprawnienia lokalnej infrastuktury

KONTAKT Z NAMI
Oprócz aktualnych informacji o działaniach prowadzonych
w ramach projektu będziemy także przybliżać mieszkańcom
informacje na temat procesu funkcjonowania nowoczesnych
kopalń, jak również odpowiadać na pytania, które otrzymujemy
podczas naszych częstych spotkań.
Zaangażowanie władz samorządowych oraz mieszkańców
będzie nadal jednym z najważniejszych aspektów działań firmy
Rathdowney Polska w miarę postępu prac projektowych.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panem Bartoszem
Władimirowem, Kierownikiem Biura Informacyjnego: bwladimirow@rathdowneyresources.com oraz do odwiedzania
naszej strony internetowej www.projektolza.com.

jętym projektem. Udzielamy wsparcia programom, które
koncentrują się na zapewnieniu korzyści społecznych i ekonomicznych, czyli polepszeniu życia społeczności, szczególnie w obszarach edukacji, zdrowia, ochrony środowiska,
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Informacje o projekcie: 796 070 382
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 18:00)
Email: office.pl@rathdowneyresources.com

