Wydarzenia
Obrady prowadzili: dr Stefan Goralczyk, prezes IMBiGS,
Aleksander Kabziński, prezes zarządu Polskiego Związku Producentów
Kruszyw, oraz Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozmowy na stoisku IMBiGS

Dr Stefan Góralczyk, prezes IMBiGS

Podczas obrad

3. MIĘDZYNARODOWE FORUM
PRODUCENTÓW KRUSZYW
Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez przedsiębiorców,
w dniach 23 – 24 listopada 2011 r., odbyło się 3. Forum Producentów Kruszyw.
Patronami 3. Forum Producentów Kruszyw byli: Wicepremier RP, Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak,
Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju –
Henryk J. Jezierski, Minister Infrastruktury, Wojewoda
Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba oraz Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.
Gośćmi Honorowymi Forum byli: Piotr Litwa – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Eduard Duda
– Członek Rady Slovenskego Zdruzenia Vyrobcov
Kameniva, Emanuel Olšavský – Członek Rady Slovenskego Zdruzenia Vyrobcov Kameniva.
W 3. Forum wzięło udział 110 osób. Wśród gości
znaleźli się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Polskim
Związkiem Producentów Kruszyw oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, przedstawiciele mediów. Wśród uczestników
byli prezesi i dyrektorzy wiodących firm produkujących kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu
oraz dystrybutorzy maszyn.
Po raz pierwszy forum zorganizowano na terenach
targowych w Sosnowcu – przy dużym wsparciu
zarządu Centrum Wystawienniczego Expo Silesia
– podczas odbywającej się pierwszej edycji Targów
Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo Kruszywa.
Sponsorem Branżowym Forum było Komatsu Poland
Sp. z o.o. Forum wspierały NORDKALK Sp. z o.o.
i CEMEX Polska Sp. z o.o.

W ramach forum odbyły się dwie sesje plenarne, podczas których poruszano ważne dla branży tematy. Najistotniejsze z nich to jakość kruszyw
oraz zmiany dotyczące zasad oceny i dopuszczania
wyrobów budowlanych do stosowania w kontekście
obecnie obowiązujących przepisów. Drugiego dnia
forum odbyły się warsztaty, w ramach których zorganizowano bezpośrednie spotkania specjalistów
w grupach tematycznych w zakresie:
• kruszywa – podstawowy wyrób budowlany,
• dostępność i ochrona złóż kopalin do produkcji
kruszyw, logistyka i transport kruszyw.
Największym zainteresowaniem cieszył się temat:
kruszywa jako podstawowy wyrób budowlany. Został przedstawiony z dwóch pozycji: oceny
i badania kruszyw oraz nowego problemu, którego
podjęcie jest niezbędne, a który dotyczy zjawiska
reaktywności alkalicznej kruszyw. Przygotowywanie sprawozdania z obrad tego spotkania będzie na
pewno bardzo istotne dla dalszych działań Zespołu
ds. Jakości Kruszyw PZPK.
Na stronie www.forum.imbigs.pl organizatorzy
przekazują do dyspozycji zainteresowanym materiały konferencyjne i prezentacje przedstawione
w trakcie 3. Forum oraz relację fotograficzną
z forum. Znajdzie się tam też podsumowanie z ustaleniami obrad tegorocznego forum.
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