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Trzuskawica. Jakość potwierdzona doświadczeniem.
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postęp
Napędzamy

Najwyższe domy… najbardziej wytrzymałe mury… najdłuższe mosty… To efekt pracy wielu ekspertów

Spis
treści

Napędzamy postęp
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wykorzystujących najlepsze dostępne materiały oraz technikę doskonaloną przez lata. Tak właśnie

Poznaj nas

6

działa postęp. Jest wpisany w tożsamość Trzuskawicy. Możemy być dumni, że jesteśmy jego częścią.

Nasze wartości
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Działania społeczne i środowiskowe
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Wspieramy kluczowe sektory przemysłu w dynamicznym rozwoju. Napędzamy je do działania.
Jesteśmy liderem na rynku krajowym w wydobyciu kamienia wapiennego i w produkcji wapna.
Nasze produkty wykorzystywane są w projektach budowlanych, ochronie środowiska, rolnictwie,
przemyśle oraz drogownictwie.

Umożliwiamy tworzenie rzeczy wielkich.
Napędzamy postęp.

Trzuskawica.
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Trzuskawica
Nasza firma posiada trzy zakłady. Jeden z nich, w którym mieści się centrala, zlokalizowany jest w Sitkówce koło Kielc. To region słynący z bardzo
bogatej tradycji wydobycia i produkcji kamienia wapiennego. Drugi zakład
ma siedzibę na Kujawach, które znane są z rolnictwa oraz sadownictwa.
Dzięki temu świetnie rozumiemy potrzeby klientów z tych sektorów. Trze-

Poznaj
nas

cia z naszych siedzib, Kopalnia Bazaltu „Targowica”, znajduje się na Dolnym
Śląsku, którego górniczych tradycji nie trzeba nikomu przedstawiać.

Od 2003 roku jesteśmy częścią koncernu CRH, który jest jednym z czołowych producentów materiałów budowlanych na świecie. CRH zatrudnia
85 000 pracowników i posiada ponad 3600 zakładów w kilkudziesięciu
państwach na kilku kontynentach. Dzięki temu możemy również korzystać
z wiedzy naszych kolegów i koleżanek z innych krajów i wymieniać się doświadczeniami. Pozwala nam to na stosowanie najlepszych światowych
rozwiązań i dopasowywanie ich do lokalnych warunków i potrzeb.

O nas.
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Nasze
wartości

Jakość

Dbamy o to, aby nasze produkty, usługi oraz procesy operacyjne
odznaczały się najwyższą jakością. Stawiamy na innowacyjność,
wydajność i stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań.

Relacje

Doświadczenie

Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie stabil-

Nasza firma działa od 1910 roku, mamy więc za sobą ponad

nych i przyjaznych relacji z najlepszymi firmami na rynku. Na-

100 lat doświadczenia w wydobyciu i produkcji kamienia wa-

sza współpraca z partnerami zawsze opiera się na zaufaniu,

piennego. Zatrudniamy najlepszych ekspertów branżowych,

wsparciu i zrozumieniu wzajemnych oczekiwań, a jej celem

a w codziennej pracy łączymy tradycję z innowacyjnością.

jest osiąganie długotrwałych, obopólnych korzyści.

Ludzie

Odpowiedzialność

Bezpieczeństwo zaczyna się ode mnie – ta idea przyświeca

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dbałość o śro-

są na trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników. Dokłada-

nam od lat. Nasze działania ukierunkowane są na przestrzega-

dowisko uznajemy za nasz podstawowy obowiązek, a zrów-

my wszelkich starań, aby zapewnić im bezwypadkowe środo-

nie zasad bezpieczeństwa i edukację naszych pracowników

noważony rozwój za jedną z kluczowych wartości. Naszą

wisko pracy. Doceniamy ich zaangażowanie i odpowiedzialne

oraz podwykonawców w tym zakresie. Dzięki temu możemy

działalność rozwijamy w oparciu o budowanie dobrych relacji

podejście do wykonywanych obowiązków oraz zapewniamy

pochwalić się m.in. otrzymaniem tytułu „Bezpiecznej Kopalni”.

z lokalną społecznością.

Nasze wartości.

Sercem każdej firmy są ludzie, dlatego nasze działania skupione

przyjazne miejsce pracy i możliwość rozwoju zawodowego.
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Bezpieczeństwo
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Rolnictwo

Jednocześnie

produkty

wapiennicze

znajdują

zastosowanie w hodowli zwierząt – na przykład
jako

składnik

pasz.

Wspomagają

też

proces

sanityzacji i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt.

Bez wapna trudno również wyobrazić sobie sadownictwo,
leśnictwo

ogrodnictwo.

Ten

naturalny

surowiec

od

Produkty wapiennicze mają niebagatelne znaczenie dla

dawna idealnie współgra z sektorami bliskimi naturze. Trzeba

rozwoju rolnictwa – zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i hodowlę

tylko wiedzieć, jaki produkt wybrać, i jak efektywnie go

zwierząt.

wykorzystywać.

z najważniejszych jest odpowiednie dbanie o glebę. Tutaj kluczowy jest właśnie proces
wapnowania, dzięki któremu wpływa się na żyzność i urodzajność gleby.

Wspieramy udane plony.

Uzyskanie dobrych i wysokich plonów zależy od wielu czynników, ale jednym
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czy
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Zastosowania wapna w rolnictwie:

Podłoże dla zwierząt

Zalety wapna dostępnego w ofercie Trzuskawicy:

właściwości antybakteryjne – stosowanie wapna
hydratyzowanego pomaga w sanityzacji i dezyn-

Wapno hydratyzowane znajduje zastosowanie w wyściółkach dla zwieNawozy
Wapno nawozowe tlenkowe stosuje się do obniżenia kwasowości gleby.

rząt, np. bydła. Neutralizuje i dezynfekuje podłoże oraz wpływa na podniesienie komfortu inwentarza.

Jego działanie jest bardzo szybkie. Świetnie sprawdza się przede wszystkim w przypadku gleb ciężkich i zbitych, które wymagają intensywnego
działania. Takie wapno należy wysiewać na suchą glebę i od razu po wysianiu wymieszać je z glebą. Proces wapnowania użyźnia glebę, wpływa

fekcji pomieszczeń gospodarczych np. obór, kurnijakość i efektywność – wapno nawozowe tlenkowe skutecznie

ków, chłodni itp.;

obniża kwasowość gleby, co wpływa na poprawę i utrwalenie
jej żyzności i urodzajności;

Bielenie ścian w pomieszczeniach gospodarczych

zdrowie – kreda pastewna jako składnik pasz wpływa korzystnie na utrzymanie zdrowia zwierząt.

Ze względu na działanie antybakteryjne wapna hydratyzowanego używa

szybkość – wykorzystanie wapna nawozowego tlenkowego

się w profesjonalnych chłodniach do przechowywania owoców.

w bardzo krótkim czasie przynosi pożądane efekty;

Sadownictwo

oszczędność – używanie wapna nawozowego tlenkowego

na jej właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne, a finalnie poprawia
jakość i wysokość plonów.

optymalizuje środowisko dla rozwoju roślin i przyczynia się do
Pasze dla zwierząt

Poza zastosowaniem do przechowywania owoców w chłodni wapno
hydratyzowane jest również szeroko stosowane w sadownictwie. Służy

Kredy pastewne są wykorzystywane jako składnik pasz. Dzięki zawartości
wapnia mają pozytywny wpływ na układ kostny i nerwowy oraz regulują
pH układu pokarmowego zwierząt.
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m.in. do bielenia pni drzew owocowych – tym samym chroni je przed szkodnikami, ale też zapobiega pękaniu pni i ich zbytniemu nagrzewaniu się.

naturalność – wykorzystywanie wapna czy kredy pastewnej,
czyli naturalnych surowców, wspiera zrównoważone rolnictwo;

Wspieramy udane plony.

ograniczenia stosowania innych nawozów mineralnych;
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Właściwości naszych produktów, tj. kamienia wapiennego, mączek wapiennych oraz wapna

Dlaczego wybrać Trzuskawicę?

znajdują się w kartach produktów na stronie www.trzuskawica.pl.

Dlaczego postawić na produkty przeznaczone dla rolnictwa od Trzuskawicy?
Wapno z Trzuskawicy spełnia wymagania Ustawy o nawozach i naW naszej ofercie posiadamy zarówno wapno nawozowe tlenkowe, jak i kredę pastewną oraz wapno hydratyzowane.

wożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U.07.147.1033) oraz Rozporządze-

Nasz flagowy produkt dla rolnictwa, który jest dostępny w kilku odmianach – Agrobielik – od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klien-

nia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.

tów. Idealnie sprawdza się w nawożeniu wymagających gleb – cięższych i zbitych.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy.

Nasza kreda pastewna posiada nadany przez powiatowego lekarza weterynarii w Kielcach

Kreda pastewna pochodząca z naszych zakładów to pro-

weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 2604032p decyzją nr 1/2013 z dnia 25 kwietnia 2013

dukt naturalny i nie zawiera żadnych dodatków chemicz-

roku. Produkt spełnia wymagania Ustawy z dnia 22.07.2006 r. o paszach (Dz.U. Nr 144, poz.

nych. Jest regularnie badana w laboratoriach i spełnia

1045 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

wszelkie niezbędne wymagania normowe, dzięki czemu

nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku.

mamy pewność, że to produkt w pełni zdrowy i bezpieczny.

dzo dobrze sprawdza się w przypadku bielenia pomieszczeń gospodarczych,
jak również w wyściółkach dla zwierząt czy w sadownictwie. Wspomaga procesy sanityzacji i dezynfekcji i ma szerokie zastosowanie – zarówno w rolnictwie,

Posiadamy Certyfikat GMP+B2

Wspieramy udane plony.

Z kolei nasze wapno hydratyzowane o właściwościach antybakteryjnych bar-

jak i sadownictwie czy ogrodnictwie.
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Rolnictwo

Poznaj Agrobielik

Surowiec
wapno nawozowe w formie tlenkowej produkowa-

Chcesz mieć dobre, wysokie i zdrowe plony? Dążysz

ne jest w procesie wypału i obróbki mechanicznej

do poprawy jakości gleby? Oczekujesz rozwiązania,

wyselekcjonowanych złóż skał.

który zadziała szybko i skutecznie? Wybierz nasz flagowy produkt przeznaczony dla rolnictwa – Agrobielik.

Zastosowanie
nawóz wapniowy (zwłaszcza dla gleb ciężkich i zbitych).

Główne korzyści

poprawia właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleb;
szybko i skutecznie obniża kwasowość gleby (pH);

i Gleboznawstwa.

Wapno nawozowe
Karty charakterystyki produktu:

trzuskawica.pl/karty/agrobielik

Wspieramy udane plony.

posiada pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia
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Działania CSR
Działania CSR
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Działania społeczne
i środowiskowe
Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego

Kultura dialogu

Lokalne inicjatywy

Odpowiedzialni Partnerzy

Stawiamy na dialog oraz wzajemne zrozumienie, dlatego zawsze

Od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju projekty sportowe,

Stawiamy przed sobą wysokie wymagania i tego samego oczekuje-

jesteśmy otwarci na rozmowy z pracownikami, lokalną społeczno-

kulturalne i edukacyjne, które adresowane są do dzieci i młodzieży

my od naszych partnerów. Współpracujemy z firmami, które – podob-

ścią oraz władzami samorządowymi. Działamy w pełnym posza-

oraz lokalnej społeczności. Wspieramy drużyny sportowe, współ-

nie jak my – rozumieją istotę społecznej odpowiedzialności i wdrażają

nowaniu oczekiwań i potrzeb naszych rozmówców oraz staramy

pracujemy z instytucjami kultury oraz ze szkołami i uczelniami

w swoich organizacjach najwyższe standardy.

się uwzględniać ich punkt widzenia, podejmując wszelkie działania.

wyższymi. Cieszymy się, że w taki sposób możemy przyczynić się
do rozwoju młodych ludzi – to dla nas powód do dumy.

realizujemy liczne działania wspierające
naszych pracowników, lokalną społeczność oraz ochronę środowiska.

Rozwój pracowników
Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, bo wiemy, jak bar-

Tak samo jak w przypadku podnoszenia jakości naszych produktów – również w zakresie działań CSR (corporate social

nia jeszcze lepszych efektów.

liczne kursy i szkolenia oraz zapewniamy czas na zespołową integrację. Żadna organizacja nie jest w stanie istnieć bez ludzi, dlatego dobro naszych pracowników jest naszym priorytetem.

Szanujemy środowisko naturalne, dlatego ograniczamy emisję gazów i pyłów oraz stale ją monitorujemy. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami.
Ograniczamy też emisję hałasu. Wiemy, jak ważna jest otaczająca
nas przyroda, dlatego stale szukamy rozwiązań, które w jeszcze
większym stopniu pozwalają nam o nią dbać.
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Działania CSR

responsibility) dążymy do nieustannego rozwoju oraz osiąga-

dzo on procentuje – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Oferujemy

Ochrona środowiska

21

Sitkówka 24, 26-052 Nowiny
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