
XII WI TOKRZYSKIE SPOTKANIA PRZERÓBKI KOPALIN w KIELCACH. 

 
XII wi tokrzyskie Spotkania Przeróbki Kopalin odby y si  w dniach 23-24 czerwca br. w 

Grand Hotelu Kielce. Wydarzenie zorganizowa a firma Progress Eco S.A. – producent sit 
przemys owych we wspó pracy z producentem pomp – firm  EMM Industry. Partnerami 
wydarzenia byli: AGH w Krakowie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Stowarzyszenie In ynierów 
i Techników Górnictwa SITG oddzia  Kielce i Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin. Patronat 
medialny wydarzenia obj li: In ynieria Mineralna, In ynieria Górnicza oraz Kruszywa. 
 

Po przerwie spowodowanej pandemi  Organizatorzy powrócili z rozszerzonym zakresem 
tematycznym, który skupia  si  wokó  najistotniejszych zagadnie  z bran y górniczej. Uczestników 
Spotkania oficjalne powitali: dr in . Piotr Pasiowiec, Wiceprezes Zarz du Progress Eco S.A. oraz in . 
Marcin Filipek – w ciciel firmy EMM Industry. 

Cz  merytoryczn  konferencji rozpocz a prezentacja Daniela Sawicza z firmy PROGRESS 
SCREENS, w której przedstawi  strategi  pokonywania wyzwa  opieraj  si  na bliskiej wspó pracy i 
zaanga owanym partnerstwie. Poinformowa  jednocze nie o utworzeniu nowej dywizji pod mark  
PROGRESS TECHNOLOGY, specjalizuj cej si  w technologiach przeróbki kopalin. 
 

Nast pnie prezentacje przedstawili: 
 

 mgr in . Klaudia Ba czyk (Progress Eco S.A.) – „Wybrane realizacje PROGRESS SCREENS w 
bran y surowców skalnych i recyclingu odpadów”, 

 mgr in . Bogdan Skruch (Progress Eco S.A.) – „Pi ciopok adowy przesiewacz typu STACK 
SIZER jako skuteczne rozwi zanie klasyfikacji drobnych frakcji poni ej 0,5 mm”, 

 Tomasz Paradowski (EMM Industry) – „Oferta EMM Industry”, 
 mgr in . Piotr Rak (Polska Grupa Górnicza S.A.) – „Wyzwania zak adów przeróbczych PGG w 

dobie dynamicznych zmian na rynku w gla kamiennego”, 
 dr. in . Piotr Matusiak (KOMAG) – „Mo liwo ci odzysku koncentratu w glowego z odpadów 

pogórniczych”, 
 dr hab. Marcin Luty ski (Politechnika ska) – „Mo liwo ci produkcji sorbentu z la 

paleniskowego w gla brunatnego”, 
 prof. Barbara Tora (Akademia Górniczo Hutnicza) – „Zasoby i produkcja litu w Europie”, 
 dr hab. in . Tadeusz Olkuski,  prof. Barbara Tora, (Akademia Górniczo Hutnicza) – „20 lat 

dzia alno ci Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin”, 
 in . Marzena Bakalarz-Doropowicz (SITG oddzia  Kielce) – „Rys historyczny SITG” oraz 

zapowied  Kongresu Górnictwa Skalnego, 12-14 wrze nia 2022 r., Cedzyna k. Kielc. 
 
Ka dy z referatów wzbudza  du e zainteresowanie w ród publiczno ci a dyskusje dotycz ce 

poruszanych podczas wyst pie  tematów kontynuowano tak e po zako czeniu sesji. Referenci w 
swoich wyst pieniach zgodnie podkre lali istotn  rol  organizowania przestrzeni, takiej jak 
konferencja wi tokrzyskie Spotkania Przeróbki Kopalin, która sta a si  idealn  platform  do 
wymiany do wiadcze  zawodowych oraz informacji bran owych. 

  
Cz  wieczorn  Spotka  rozpocz a uroczysta kolacja, po której o dobre nastroje go ci 

zadba  legendarny zespó  muzyki szanty EKT Gdynia. Drugiego dnia imprezy organizatorzy zapewnili 
zainteresowanym atrakcj  w formie zwiedzania Jaskini Raj k. Kielc.  
Dynamiczna i kryzysowa sytuacja na rynku górniczym okaza a si  dobrym czasem na ponown  
organizacj  konferencji. Tre ci, z którymi zapoznali si  uczestnicy, mog  sta  si  wsparciem i 
inspiracj  ich dalszych skutecznych dzia .  


