
O kruszywach,O kruszywach,       cemencie i wapnie     
Przemysław Płonka

Wykłady, prezentacje, wystawa stoisk, zabawa podczas gali, 
pokaz maszyn, wycieczka naukowo-techniczna… Prawie 250 
osób uczestniczyło w XVI sympozjum Kruszywa Cement Wap-
no, zorganizowanym przez redakcję dwumiesięcznika „Surowce 
i Maszyny Budowlane” oraz fi rmę BMP.

Co roku sympozjum odbywa się w innym, ciekawym miejscu. Tym 
razem miastem obrad został Kraków, a konkretnie – nowoczesne cen-
trum hotelowo-konferencyjne Best Western. Z Krakowa tylko kilkanaście 
kilometrów jest do Czatkowic – to właśnie ten zakład był Gospodarzem 
tegorocznej imprezy (Południowy Koncern Energetyczny pełnił rolę 
Honorowego Gospodarza). W ostatni dzień konferencji goście mogli zo-
baczyć, jak w nowoczesny sposób wydobywa się i przerabia tam wapień. 

Gospodarzem tegorocznej edycji sympozjum była KW Czatkowice. 
Na zdjęciu: prezes fi rmy Czesław Kotowski omawia historię 
i ostatnie modernizacje przeprowadzone w zakładzie

Jerzy Duda, dyrektor ISCMOiB O/Mineralnych Materiałów Budowla-
nych w Opolu, wygłosił referat: „Agregat kogeneracyjny w cemen-
towni zintegrowany ze zgazowania biomasy”

Sympozjum towarzyszyła wystawa stoisk. Na imprezie pokazywało 
się ponad 30 fi rm

O czynnikach wpływających na efektywność pracy wiertnic mówił 
prof. Artur Bęben

Systemy oceny zgodności dla kruszyw oraz zasady znakowania 
oznaczeniem CE – ten problem przybliżyła Violetta Gładysz-Oczal-
ska, TQM Consulting s.c.
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Sytuację polskiego przemysłu cementowego w 2009 r. omówił 
Dariusz Konieczny, szef Zespołu Prawa i Techniki Stowarzyszenia 
Przemysłu Cementowego

 Jak zawsze, tak i tym razem na sympozjum spotkali się przedstawiciele 
przemysłu kruszyw oraz cementowo-wapienniczego, fi rm i uczelni związa-
nych z tymi branżami, aby porozmawiać o wspólnych sprawach, wysłuchać 
wykładów przygotowanych przez naukowców czy praktyków i zobaczyć 
prezentacje fi rm podczas poszczególnych paneli oraz na stoiskach ustawio-
nych w hollu hotelowym. Innowacją była organizacja, po raz pierwszy w 
ramach imprezy, dynamicznego pokazu maszyn dla górnictwa skalnego. 

Serdecznie dziękujemy Gospodarzowi tegorocznej edycji, KW 
Czatkowice Sp. z o.o., za pomoc przy organizacji imprezy. Dziękujemy 
fi rmom, instytucjom i stowarzyszeniom, które objęły patronat nad 
sympozjum: Ministerstwu Gospodarki, Głównemu Geologowi Kraju, 
Polskiemu Związkowi Pracodawców Producentów Kruszyw, Wyższemu 
Urzędowi Górniczemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, 
Tarmac Kruszywa Polska, Katedrze Górnictwa Odkrywkowego 
AGH, ISCMOiB O/Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. 
 Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i za życzliwą, miłą atmo-
sferę. Zapraszamy już za rok.

Łukasz Leśnik (Tarmac Kruszywa Polska) podczas prezentacji „Wielo-
letnia praktyka Tarmac – nowe szanse zastosowań produktów”

O tym, czy z kryzysem można wygrać, mówiła Magdalena Fudala z 
fi rmy doradczej FREELANCER PR

OTWARTE SPOTKANIE PRODUCENTÓW KRUSZYW poprowadził 
Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Pracodawców 
Producentów Kruszyw

Wielu gości uczestniczyło w zwiedzaniu nowoczesnego zakładu
 w Czatkowicach

więcej zdjęć na www.surowce.e-bmp.pl
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