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Warszawskie spotkanie to kolejna inicjatywa służąca jednoczeniu środowiska związanego zawodowo
z wydobyciem i wykorzystywaniem kruszyw. Nowością jest próba wciągnięcia do aktywnej współpracy
przedstawicieli firm, zajmujących się produkcją tzw.
kruszyw alternatywnych (sztucznych i z recyklingu). Do niedawna przedsiębiorców z tego sektora
wydobywcy i przetwórcy kruszyw naturalnych uważali raczej za niezbyt mile widzianą konkurencję,
niż sprzymierzeńców w walce o interesy grupowe.
Rynek jednak się zmienia i wymusza wspólne działania, ponieważ większość problemów jest również
wspólna. Jeśli organizatorzy Forum (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz
Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw) będą konsekwentnie kontynuować te działania, z pewnością przełamią nieufność wytwórców
„sztucznych” kruszyw, która czasem dawała o sobie
znać w konferencyjnych rozmowach.
Otwierający Forum dr Stefan Góralczyk, dyrektor IMBiGS, przedstawił najważniejsze zadania,
którym „kruszywowcy” w Polsce muszą sprostać.
Wymienił m.in.:
- dążenie do zaliczenia kruszyw do surowców podstawowych;
- określenie zasad i przepisów dotyczących dostępu do
surowców oraz ich zrównoważonego wydobycia;
- udoskonalenie prawa regulującego dostęp do
gruntów oraz opracowanie zasad działalności
wydobywczej na obszarach objętych programem
„NATURA 2000” i w ich pobliżu;
- rozwój badań geologicznych i bazy informacji
o surowcach;
- kreowanie przez urzędy centralne badań naukowych nad innowacyjnymi technologiami poszukiwawczymi i wydobywczymi, recyklingiem, zasto-
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sowaniem substytutów i surowców wtórnych,
efektywnością wykorzystania zasobów, a także
promowanie tych działań;
- opracowanie krajowej strategii surowcowej zbieżnej ze strategią europejską.
Drugim bardzo ważnym i wyraźnie zaakcentowanym tematem Forum była promocja branży.
Wybrano najlepszą z możliwych strategię działania
poprzez budowę prestiżu i dobrej marki firm kruszywowych na polskim i europejskim rynku. Oparto
ją na podkreślaniu odpowiedzialności, solidności,
uczciwości i wiarygodności podmiotów działających w branży oraz ich zaangażowaniu w działania
na rzecz ochrony środowiska, a także niezależności gospodarczej i przywiązaniu do zasad wolnego
rynku. Ponadto akcentowano rolę sektora kruszyw
w gospodarce polskiej, bogactwo złóż w pełni
zaspokajające krajowe potrzeby i dające duże możliwości zatrudnienia pracowników, nowoczesność
maszyn oraz technologii wydobycia i przeróbki,
dobrą jakość wyrobów oraz wysokie standardy BHP
(dobre praktyki).
Bardzo dobrze w ten styl wypowiedzi wpisało
się wystąpienie Andrzeja Skonecznego z firmy Tarmac Kruszywa – „Jakość kruszyw odpowiedzią na
kryzys” oraz Krzysztofa Mączki, dyrektora ds. przemysłowych Lafarge Kruszywa i Beton, pt. „Zmiany i postęp w technice oraz technologii w kopalniach skalnych górnictwa odkrywkowego w Polsce
w latach 1990 – 2009 na przykładzie kopalń koncernu Lafarge”.
Kilka referatów dotyczyło bieżących problemów
sektora: prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów, mówił o kruszywach
drogowych w kontekście wymagań technicznych
rekomendowanych przez ministra infrastruktury,

dr Stefan Góralczyk, Prezes Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Ewelina Nawara, Redaktor Naczelna
„DRÓG” i Paweł Jagusiak,
Wiceprezes Zarządu Lafarge
Kruszywa i Beton Sp. z o. o.

a Jacek Berkowski z Kopalni „Ogorzelec” przedstawił dostępność i wykorzystanie bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce. Problem ten
w skali europejskiej analizowała Corina Hebestreit
(„Sprostanie wyzwaniu dostaw surowców do 2050
r.”). Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw, omawiał
rynek kruszyw w Polsce w latach 1989 – 2008,
a swoje wystąpienie zakończył krótką prognozą na
najbliższe lata: „Potrzeby rynku lokalnego i regionalnego są takie, że w okresie do co najmniej 2012
r. popyt i podaż kruszyw będą zrównoważone, choć
w niektórych asortymentach wobec niestosowania
zasady „wystarczającej” jakości, popyt będzie przewyższał podaż. Po tym okresie nie będą następować zakłócenia w dostawach kruszyw. O równowadze na rynku kruszyw zadecyduje transport – jego
koszt i dostępność. Bez znacznego, szybkiego wzrostu ilości kruszyw przewożonych transportem kolejowym nie da się zrealizować programów budowy,
przebudowy i modernizacji dróg publicznych”.
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Kopalnia Wapienia Celiny
Kopalnia Wapienia „CELINY” k/Chmielnika należąca do Kopalni Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. rozwija się szybko i prężnie
inwestując w nowoczesne technologie produkcji. Dzięki oddanej do użytku nowej linii produkcji kruszyw łamanych i mieszanek kruszyw
łamanych zwiększyliśmy zdolność produkcyjną o 2,0 mln ton/rok. Sprzedaż roczna zapowiada się o 50 % wyższa w stosunku do
roku 2008. Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy dzięki wydajnej pracy całej załogi, bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń, Zakładowej
Kontroli Produkcji oraz odpowiedniej jakości złoża, z którego produkujemy kruszywa charakteryzujące się poniższymi parametrami:
L.p.

Joanna Strzelec-Łobodzińska,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
oraz Piotr Litwa, Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

Dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Środowiska z wielkim entuzjazmem
i optymizmem mówił o osiągnięciach swojego resortu i branży

Mariola Stefanicka, od wielu lat przewodnicząca komitetu
organizacyjnego konferencji „Kruszywa Mineralne”, odbiera nagrodę
z rąk Aleksandra Kabzińskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Związku
Pracodawców Producentów Kruszyw
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Prezes Kabziński złagodził nieco swoje wystąpienie sprzed kilku dni (9 listopada) podczas
Seminarium Polskiego Kongresu Drogowego nt.
„Bilansu zasobów polskiego budownictwa drogowego – materiały podstawowe: kruszywa, cement,
asfalt” (o Seminarium PKD piszemy na str. 92 –
93), w którym ostrzegał, że w okresie najbardziej
intensywnych prac w ramach rządowego programu
budowy dróg (czyli w latach 2011 – 2012) podaż kruszyw będzie zbyt mała, ponieważ przedsiębiorstwa
nie poradzą sobie z tak skumulowanym w czasie
zapotrzebowaniem. Radził wówczas, by firmy wykonawcze gromadziły wcześniej niezbędne zapasy, na
podobnej zasadzie, jak robił to… Bank Zbożowy
Nikodema Dyzmy. Pomysł ten wzbudził wesołość
wśród przedstawicieli inwestorów i przedsiębiorstw
realizacyjnych; komentowano, ze żadna firma nie
pozwoli sobie na długookresowe zamrażanie kapitału w surowcu, którego planowane zużycie może
być tylko szacunkowe, a jego przechowywanie na
pewno podniosłoby koszty inwestycji, czego nie
przewidują specyfikacje przetargowe. Pomysł, choć
ma małe szanse na wprowadzenie w życie, świadczy o dbałości władz PZPPK o interesy branży kruszywowej w wieloletniej perspektywie.
Miłym akcentem I Forum Producentów Kruszyw
było wręczenie medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla tego sektora gospodarki.
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Kruszywo wapienne (skała osadowa) barwy biało-cielistej, struktura
pelitowa, tekstura zbita, przełam gładki.
Intensywnie reaguje z 10% HCl. Twarde.

a mieszanki kruszyw 0–31,5 mm; 0–63 mm spełniają wymagania dla kruszywa łamanego do podbudowy zasadniczej wg PN-S-06102:1997.

Celiny, 26-020 Chmielnik
tel. 041 354 92 20, fax 041 354 90 19
e-mail: celiny@zpmhochel.pl

Aleksander Kabziński analizował jak
w ciągu ostatnich 20 lat gospodarowano
kruszywami w naszym kraju

Pamiątkowe zdjęcie
nagrodzonych z wiceminister
Joanną Strzelec-Łobodzińską
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