Kopalnia Dolomitu
Radkowice
– Kopalnia Radkowice, Kopalnia Kowala Mała

72

zatrudnione osoby

KOPALNIA DZIAŁA OD 1946 R.
OD 1998 R. NALEŻY DO LAFARGE
W POLSCE.

L AFARG E W PO L SCE

KO PALN IA DO LO M ITU R AD KOWI CE

KRUSZYWO
DROBNE

KRUSZYWO
GRUBE

KRUSZYWO
O CIĄGŁYM
UZIARNIENIU

– 7 RODZAJÓW

NAWÓZ
RADKOWIT
PREMIUM

** za lata 2017-2018

w trosce
o biznes

Co produkujemy?

– 2 RODZAJE

»»

Certyfikat zgodności Zakładowej
Kontroli Produkcji 1454-CPR-0197

»»

System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z wymaganiami normy ISO
14001:2015

»»

EN 13242:2002+A1:2007

»»

EN 13450:2002+AC:2004

(w ramach systemu 2+)

»»

EN 12620:2002+A1:2008
Kruszywa do betonu

»»

EN 13043:2002+AC:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwiązanych i związanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

1

Kików-Przysucha-Szydłowiec na terenie gminy

2

Chlewiska, województwo mazowieckie

w trosce
o ludzi

podatek od nieruchomości dla gmin
Sitkówka-Nowiny i Morawica**

opłata eksploatacyjna dla gminy
Sitkówka-Nowiny**

175 988 h

44

przepracowali nasi podwykonawcy,
co oznacza

pełne, bezpośrednio wygenerowane przez nas
dodatkowe etaty w firmach podwykonawcach**

Współpracujemy z 27 firmami podwykonawcami, w tym 13 firmami lokalnymi

19 ha

POWIERZCHNIA
KOPALNI DOLOMITU
RADKOWICE

Kruszywa na podsypkę kolejową

Jakie inwestycje w regionie powstały
przy użyciu naszych produktów?
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji

2 595 640 zł

w trosce
o planetę

Posiadamy normy i certyfikaty

2 680 422 zł

POWIERZCHNIA
KOPALNI KOWALA
MAŁA

Przeprowadzamy rekultywacje
W roku 2018 rozpoczęliśmy rekultywację nieczynnego wyrobiska Radkowice-Podwole. Teren

Budowa dwujezdniowej drogi

zajmuje blisko 29 ha (19 ha wyrobiska oraz 10 ha terenów okalających). Wyrobisko w sposób

ekspresowej S7 na odcinku

naturalny wypełnia się wodą, a dodatkowo prowadzone są prace związane z nasadzeniem

Chęciny-Jędrzejów

drzew i krzewów.

641 DNI BEZ WYPADKU*

Inwestycje w ochronę środowiska

w latach 2017-2018
1.

Działamy na rzecz społeczności w regionie
z udziałem władz gmin Morawica i Sitkówka-Nowiny
oraz Fundacji WSPÓLNIE

* stan na 31.12.2018 r.

24 ha

Plac zabaw

Siłownia

Doposażenie placu zabaw

w przedszkolu
w Brzezinach

w Woli Murowanej

we wsi Łabędziów. Nasi wolontariusze wraz
z mieszkańcami posprzątali teren placu zabaw
oraz zamontowali dwie huśtawki.

W listopadzie 2018 r.

Warsztaty

Zakręceni w Przestrzeni

zorganizowaliśmy warsztaty
architektoniczne w Woli Murowanej,
w których wzięło udział 15 dzieci wraz
z rodzicami.

z zakresu ochrony
środowiska dla dzieci
ze szkoły podstawowej
w Kowali.

– konkurs edukacyjny dla szkół. Jedną
z laureatek została uczennica ze szkoły
podstawowej w Kowali.

Jesteśmy otwarci na dialog
Regularnie przeprowadzamy sesje dialogu społecznego, aby poznać potrzeby lokalnej społeczności.
Podczas dwóch ostatnich spotkań gościliśmy 17 interesariuszy, którzy zgłosili 24 oczekiwania.

Zamontowanie osłon klimatycznych na przenośnikach taśmowych (zadaszenie
przenośników) w celu eliminacji zapylenia

2.

Zabudowa przesypów oraz ich hermetyzacja

3.

Wybudowanie systemu zraszania dróg technologicznych

4.

Optymalizacja pracy systemu zraszania urobku z kopalni poprzez zamontowanie
dodatkowych zaworów zdalnie sterowanych

5.

Wykonanie muru przy stożku pośrednim w celu eliminacji zapylenia

6.

Hermetyzacja przesiewaczy

7.

Montaż rękawów na zrzucie materiału o drobnej frakcji

8.

Modernizacja systemów przechwytywania zanieczyszczeń
oraz wymiana filtrów w węźle separacji kruszywa

9.

Nasadzenia zieleni wokół obszarów prowadzenia robót przeróbczych i otwartych
składów magazynowych materiałów sypkich (sadzenie drzew, obsiewanie trawą
nieużywanych terenów narażonych na wywiewanie)

10. Zraszanie pryzm materiałów sypkich (zraszanie produktów gotowych,
wykonanie wiaty do magazynowania najdrobniejszej frakcji)

Lafarge w Polsce
Jesteśmy jednym z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu oraz liderem rozwiązań na polskim
rynku budowlanym. Lafarge w Polsce działa od 1995 r. Obecnie zatrudniamy blisko 1500 pracowników.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

WWW.LAFARGE.PL

JAKO

CEMENTOWNIA
MAŁOGOSZCZ,
CEMENTOWNIA
KUJAWY

9 KOPALNI KRUSZYW,
5 ŻWIROWNI,
3 PRZEŁADOWNIE
KRUSZYW

LAFARGE POLSKA

PONAD 40 WYTWÓRNI
BETONU (34 WĘZŁY
STACJONARNE
I 8 MOBILNYCH)
Wejherowo

Słupsk

Gliśno
Gdańsk
Sępolno
Wielkie
Człuchów
Ostrowite

Biuro Zarządu
Cementownie

Chojna
Gorzów
Wielkopolski

Kopalnie

Bydgoszcz
Kujawy
Warszawa

Poznań

Żwirownie

Zielona Góra

Góra Kalwaria

Gryżyce

Przeładownie
Wytwórnie betonu

Piła

Sulików

- stacjonarne

Lubień
Dubie

Stary Jawor

Chrzanów
Świętochłowice
Tychy
Oświęcim
Czernichów
BielskoBiała

Małogoszcz
Radkowice
Rudawa
Kraków

Mielec
Dolina Łętowska

Klikuszowa
Tenczyn

Rzeszów

Porąbka

wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje
mieszkańców do podejmowania inicjatyw mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości ich życia.
Działania WSPÓLNIE to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce.

to program skierowany do społeczności lokalnych
w bliskim sąsiedztwie zakładów Lafarge. Wspiera
inicjatywy lokalne. Zwycięskie projekty otrzymują
dofinansowanie od 3000 do 15 000 zł.

to program wolontariatu pracowniczego, w ramach
którego pracownicy mogą zgłaszać swoje projekty,
m.in na rzecz społeczności lokalnych, i uzyskać
dofinansowanie do 3000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI
WWW.FUNDACJAWSPOLNIE.PL

FACEBOOK/FUNDACJAWSPOLNIE

