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„Projekt OLZA”
„Projekt OLZA” to inicjatywa firmy Rathdowney Polska
Sp. z o.o., należącej do kanadyjskiej firmy Rathdowney Resources Ltd. Głównym celem projektu jest
dokładne zbadanie i udokumentowanie złóż metali,
znajdujących się na terenie Polski Południowej,
województwa Śląskiego i Małopolskiego. Firma
Rathdowney Resources Ltd. należy do Grupy Hunter
Dickinson Inc. (HDI), międzynarodowego koncernu z
branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych. Nasze projekty prowadzone są zgodnie z bardzo
wymagającymi zasadami odpowiedzialności za lokalną
społeczność i środowisko naturalne. Na terenie Polski
projekt prowadzi zespół wysoce wykwalifikowanych
specjalistów, których wspierają światowej klasy konsultanci z wieloletnim doświadczeniem.

Nasze działania
Rathdowney Polska Sp. z o.o. złożyła wnioski do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie koncesji na prowadzenie
geologi * cznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na terenie powiatu zawierciańskiego i olkuskiego, o łącznej
powierzchni około 150 km2. Obszar ten obejmuje liczne opisane i niezagospodarowane złoża cynku i ołowiu, jak również
tereny wysoce perspektywiczne złożowo. Jest to jednocześnie region posiadający doskonałą infrastrukturę oraz rozwinięty
przemysł, w tym nowoczesne zakłady przetwórcze rud cynku i ołowiu. Projekt zaplanowanych badań geologicznych został
przez nas nazwany „OLZA” – od pierwszych liter w nazwie miast, wytyczających obszar działania: Olkusz – Zawiercie.
W ramach procedury ubiegania się o koncesje geologiczne, Rathdowney Polska przedstawiła Ministerstwu szczegółowy
projekt planowanych prac geologicznych, uwzględniający wiele istotnych aspektów, takich jak: istniejące plany
zagospodarowania przestrzennego, formy ochrony przyrody oraz prawa własności do nieruchomości, na których zostały
wstępnie zaplanowane prace badawcze. W trakcie procedur koncesyjnych właściciele nieruchomości są informowani
o projektowanych pracach geologicznych, a ich opinia jest zawsze brana pod uwagę.
Przyznanie przez Ministerstwo Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oznacza zgodę na prowadzenie
badań geologicznych, nie daje jednak firmie Rathdowney Polska praw do ich eksploatacji. Badania pozwolą na stwierdzenie,
czy na danym terenie występują złoża rud metali oraz na określenie ich zasobności, a zatem będą źródłem cennych
informacji dla lokalnej społeczności i władz samorządowych. Pomogą także w podjęciu decyzji o kierunkach rozwoju
infrastruktury transportowej i lokalnej oraz obiektach użyteczności publicznej, w przypadku ewentualnego wydobycia.
Pragniemy zaznaczyć, że do przyznania ewentualnej koncesji na eksploatację złóż konieczna jest uprzednia zgoda władz
lokalnych i jej mieszkańców, a także przeprowadzenie szczegółowych badań, dotyczących wpływu takiego przedsięwzięcia
na lokalną społeczność, środowisko naturalne oraz gospodarkę regionu.
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Prace geologiczne
Rathdowney Polska zaplanowała przeprowadzenie prac
geologicznych na koniec 2010 roku i pierwsze półrocze
2011. W pierwszym etapie badań prowadzone będą
prace obejmujące powierzchniowe badania geofizyczne,
natomiast w drugim planowane jest wykonanie odwiertów
geologicznych.
Badania geofizyczne są nowoczesną metodą wstępnej
lokalizacji rud metali pod powierzchnią ziemi. Jest to
metoda całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna i niemająca
wpływu na środowisko naturalne. Wiercenia geologiczne
polegają na wierceniu w skałach otworów o małej średnicy
oraz pobieraniu próbek, pozwalających na uzyskanie
pełnego obrazu budowy geologicznej. Otrzymane w ten
sposób próbki skał, zwane rdzeniami wiertniczymi, są
następnie opisywane przez geologów i analizowane w
laboratorium pod kątem obecności minerałów rudnych i
zawartości metali. Celem tych badań jest poszerzenie stanu
wiedzy o już udokumentowanych złożach, jak również
wyznaczenie obszarów perspektywicznych do dalszych
badań. Przy wykonywaniu prac geologicznych Rathdowney
Polska korzysta z doświadczenia lokalnych ekspertów,
mających wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu i
wydobywaniu rud cynku i ołowiu w tym regionie.
Obszar prac geologicznych zaplanowanych przez
Rathdowney Polska obejmuje głównie tereny leśne, łąki,

różnego rodzaju tereny rolnicze, i tylko w niewielkim
stopniu - zurbanizowane. Mimo, że część tego obszaru
została w znacznym stopniu przekształcona przez
działalność rolniczą, a lokalnie nawet przemysłową,
występują na nim także różne formy ochrony środowiska
naturalnego, których lokalizacja jest uwzględniana przy
projektowaniu prac badawczych.
Rathdowney Polska pragnie zapewnić, że prace geologiczne
będą prowadzone z dużą dbałością o środowisko naturalne
i w taki sposób, aby nie zakłócać codziennego życia
mieszkańców. Bezpośrednio skontaktujemy się
z właścicielami nieruchomości, na których realizowane
będą prace geologiczne, celem ustalenia warunków
wykonania prac geologicznych. Pragniemy współpracować
z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi, w celu
jak najlepszego wyjaśnienia sposobu prowadzonych badań
i udzielenia jasnych oraz precyzyjnych odpowiedzi na
pojawiające się pytania. Przykładamy ogromną wagę do
budowania pozytywnych relacji, które - mamy nadzieję
- zaowocują wzajemnym zaufaniem i dobrą współpracą.
Jesteśmy przekonani, że poszukiwania złóż surowców
mineralnych, a w dalszej perspektywie ich ewentualne
wydobycie, może przebiegać zgodnie z zasadami
ścisłej ochrony środowiska i mieć pozytywny wpływ na
społeczność lokalną i na gospodarkę regionu.
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Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi
Firma Rathdowney Polska Sp. z o.o. kieruje się zasadą odpowiedzialnego prowadzenia prac poszukiwawczych, w zgodzie i z szacunkiem
dla środowiska i społeczności lokalnej. Przestrzegamy przepisów
dotyczących ochrony środowiska obowiązujących nie tylko w Polsce
i w Unii Europejskiej, działamy również zgodnie z postanowieniami
wymagających, kanadyjskich „Zasad Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi” (Principles of Responsible Mineral
Development). Niniejsze zasady zobowiązują naszych pracowników
i podwykonawców do ochrony środowiska naturalnego i działania w
poszanowaniu interesów okolicznych mieszkańców oraz brania pod
uwagę opinii wszystkich stron zainteresowanych Projektem OLZA.
W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się poniższymi zasadami:
Zdrowie i bezpieczeństwo

Działamy w sposób odpowiedzialny, podejmując czynności gwarantujące
bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę zdrowia naszych pracowników, pod
wykonawców oraz całej społeczność lokalnej, na terenie której działamy

Partnerskie współuczestnictwo

Ściśle współpracujemy z instytucjami państwowymi, lokalnym samorządem,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi reprezentantami danej społeczności.
Swoje działania opieramy na wzajemnym szacunku, przejrzystości i uczciwości,
na pierwszym miejscu stawiając stałe uczestnictwo i konsultacje z naszymi
partnerami.

Rozwój lokalnej społeczności

Współpracujemy z kluczowymi przedstawicielami społeczności na rzecz
zrównoważonego rozwoju danego regionu, poprzez wspieranie lokalnych
inicjatyw, uwzględniających priorytety i aspiracje mieszkańców.

Środowisko i społeczeństwo

Zarówno na etapie planowania naszych działań, jak również ich realizacji, wykorzystujemy najlepsze doświadczenia w dziedzinie zarządzania
środowiskiem naturalnym i współpracy ze społecznością lokalną. Od momentu
poszukiwań geologicznych aż do zakończenia eksploatacji, nie tylko stosujemy
obowiązujące w kraju normy prawne, ale również wykraczamy poza ich zapisy,
wprowadzając dodatkowe wysokie standardy ekologiczne i społeczne.

Wykorzystanie zasobów

Szanujemy wszystkie zasoby naturalne, począwszy od złóż surowców
stanowiących źródło energii dla przemysłu, aż po wodę i powietrze niezbędną
do życia ludzi i zwierząt. Korzystamy z tych zasobów w sposób zrównoważony
i odpowiedzialny. Na każdym kroku dążymy do zagwarantowania integralności
i różnorodności ekosystemów i stosowania zintegrowanego podejścia do
wykorzystywanych terenów.

Prawa człowieka

Respektujemy prawa człowieka, działamy w poszanowania dla religii i wartości
moralnych oraz kultury i zwyczajów społeczności lokalnej, naszych pracowników
i wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych z naszymi działaniami.

Warunki pracy

W relacjach pomiędzy naszymi pracownikami i partnerami kierujemy się
zasadami uczciwości, sprawiedliwego traktowania, wystrzegania się wszelkiej
dyskryminacji i stosowania zasad równych szans. Działamy w ramach prawa
pracy obowiązującego w danym kraju. Nieustannie dążymy do utrzymania
doskonałych relacji pomiędzy kierownictwem firmy, a naszymi pracownikami.

Hunter Dickinson Inc.

Rathdowney Resources Limited

Hunter Dickinson Inc. (HDI) jest międzynarodowym
koncernem wydobywczym, o zróżnicowanym profilu
działalności, posiadającym 25-letnie doświadczenie
w skutecznym gospodarowaniu surowcami mineralnymi.
Ze swojej głównej siedziby w Vancouver w Kanadzie,
HDI wykorzystuje swój potencjał i wyjątkowe
możliwości pozwalające na pozyskiwanie, rozwijanie,
eksploatowanie i spieniężanie zarządzanych złóż
surowców mineralnych, zapewniając w ten sposób
swoim akcjonariuszom stałą i możliwie najwyższą stopę
zwrotu z realizowanych inwestycji.

Rathdowney Resources Limited jest prywatnym
przedsiębiorstwem zajmującym się poszukiwaniem
i udostępnianiem złóż metali podstawowych,
zlokalizowanych w światowej klasy obszarach rudonośnych
na terenie Polski i Irlandii. Rathdowney jest częścią
międzynarodowego koncernu wydobywczego HDI.

Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej
firmy i prowadzonych projektów, zapraszamy na stronę
internetową: www.projektolza.com
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny
za pośrednictwem naszej infolinii: +48 530-999-770 (od
poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 18:00) lub kontakt mailowy: office.pl@rathdowneyresources.com.

Adres korespondencyjny:
Rathdowney Polska Sp. z o.o.
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
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