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Drodzy Czytelnicy!
Przełom roku to czas, kiedy wszyscy zwalniamy tempo i oddajemy się za-
służonemu odpoczynkowi w świątecznej atmosferze. To także doskonały 
moment na podsumowania i wyznaczanie sobie celów zarówno w sferze 
osobistej, jak i zawodowej. 

Drodzy Czytelnicy!

Za nami kolejny, pełen wyzwań i nieła-
twy dla branży budowlanej rok, w ostat-
nich miesiącach zdominowany przez 
słowo „kryzys”. Do równie ważnych 
czynników w skali makro, determinują-
cych działalność branży producentów 
materiałów budowlanych trzeba zali-
czyć m.in. kwestię ograniczonych limi-
tów CO2 oraz przygotowania do Euro 
2012 dla Polski i Ukrainy.
Dla Cementowni Warta rok 2008 był 
szczególny pod wieloma względami. 
Przede wszystkim realizowaliśmy plan 
inwestycyjny, polegający na rozbudo-
wie linii technologicznej do produkcji 
klinkieru pieca numer 6 oraz szereg za-
dań mających na celu poprawę procesu 
technologicznego. Jest to nasza inwe-
stycja w teraz i jutro – umocniliśmy po-
zycję na rynku i będziemy mogli spro-
stać jego wymaganiom w następnych 
latach. 
Co ważne, sprostaliśmy wyzwaniom 
pod względem jakości produktów, ob-
sługi klienta i logistyki, co owocuje zna-
komitymi relacjami z naszymi klientami 
i partnerami.
Wdrożyliśmy nowe usługi dla pracowni-
ków, kontynuowaliśmy proces wsparcia 
rozwoju zawodowego oraz udoskonali-
liśmy struktury organizacyjne. Wszystkie 
osiągnięcia minionego roku były moż-
liwe dzięki ogromnemu wysiłkowi i za-

angażowaniu załogi każdego szczebla 
Cementowni Warta, za co szczególnie 
dziękujemy!
Jakie zadania ma do zrealizowania Ce-
mentownia Warta w 2009 roku? Naszym 
największym wyzwaniem będzie spro-
stanie niełatwym warunkom rynkowym. 
Będzie to rok dalszego inwestowania 
w technologię i poprawę efektywności 
oraz w rozwój ludzi. Chcemy poprawiać 
warunki pracy oraz zapewniać bezpie-
czeństwo na stanowiskach pracy. Bę-
dziemy podnosić poziom obsługi klien-
ta. Słowem – jak zwykle ambitne plany, 
ale godne zaangażowanej i wykwalifiko-
wanej kadry.
Ze swojej strony chciałabym Państwu 
podziękować za to, że sięgacie po „Naszą 
Wartę” i dajecie nam powody, by prezen-
tować ludzi i wydarzenia, które tworzą tę 
firmę. Zachęcam wszystkie osoby, które 
łączy Warta do tworzenia naszego biule-
tynu – zgłaszajcie do redakcji swoje po-
mysły i sugestie, z chęcią wykorzystamy 
je przy redagowaniu kolejnych nume-
rów.
Już dzisiaj zapraszam Czytelników do 
lektury najnowszego wydania „Naszej 
Warty”. Polecam szczególnie artykuł do-
tyczący postępu inwestycji w Warcie II, 
trzecią część historii naszego zakładu, 
interesującą relację ze spotkań z part-
nerami handlowymi i dostawcami oraz 
prezentacje naszych pracowników. Miłej 
lektury!

Ewa Gibas

W 2009 roku wszystkim Czytelnikom „Naszej Warty” samych sukcesów 
i powodzenia w osiąganiu najśmielszych celów,
a przede wszystkim miłej lektury naszej gazety

życzy
Zespół Redakcyjny
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Aktualności
Hałas a środowisko
W dniu 26 września w Łodzi odbyła się 
XXX Międzynarodowa Konferencja Eko-
logiczna „Hałas a środowisko”. Wśród 
podmiotów patronujących spotkaniu 
znalazła się Cementownia Warta oraz 
wiele innych, zaangażowanych w zgłę-
bianie tematu przedsiębiorstw.  
Wygłoszono referaty obrazujące m.in. 
problemy ochrony przed hałasem 
w województwie łódzkim, sposoby re-
dukcji hałasu w środowisku i programy 
ochrony przed nim.  

e-faktury w Cementowni Warta
W dniu 1 grudnia 2008 r. Cementow-
nia Warta wprowadziła elektroniczny 
system wysyłania faktur do klientów. 
System ten skróci czas obiegu doku-
mentów finansowych pomiędzy ce-
mentownią a Partnerami Handlowymi.

Cementownia Warta firmą Fair Play 
5 grudnia 2008 r. w Sali Kongresowej Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie pod-
czas Wielkiej Gali „Przedsiębiorstwa Fair 
Play” odbyło się oficjalne ogłoszenie wy-
ników całorocznej weryfikacji wszyst-
kich firm zgłoszonych do uzyskania ty-
tułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” 2008.

Poszerzenie oferty handlowej 
Cementowni Warta
W drugiej połowie roku 2008 do oferty 
handlowej Cementowni Warta wpro-
wadzono ponownie dwa gatunki ce-
mentów – cement portlandzki miesza-
ny CEM II/B-M (V-LL) 32,5R sprzedawany 
luzem oraz CEM I 32,5 R-NA sprzedawa-
ny w workach. Ponadto w ofercie han-
dlowej cementowni znajduje się ce-
ment w big-bagach a‘ 1,5 tony. Cement 
w takim opakowaniu sprzedawany jest 
głównie na rynki zagraniczne. Mamy 
nadzieję, iż taka forma konfekcjonowa-
nia znajdzie zwolenników na rynku kra-
jowym.

Nowe certyfikaty 
Cementownia Warta uzyskała dwa no-
we certyfikaty: rosyjskiego instytutu Ka-
liningrad Strojcertyfikacja (Rosja) oraz 
białoruskiego instytutu RUP Strojtech-
norm Mińsk (Białoruś). Dokumenty te 
umożliwią nam wzrost sprzedaży ce-
mentu na rynki wschodnie.

Wśród laureatów znalazła się również 
Cementownia Warta, której kolejny raz 
przyznano tytuł „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”. 
Nagrodzone firmy to takie, które działa-
ją zgodnie z zasadami fair play, wyzna-
ją zasady jasnego postępowania oraz 
prowadzą działalność w myśl szeroko 
pojętej etyki. W imieniu Zarządu Ce-
mentowni Warta certyfikat odebrał Sła-
womir Kaźmierczak. 
W następnej edycji „Naszej Warty” za-
prezentujemy więcej informacji związa-
nych z posiadanym przez Cementow-
nię certyfikatem Fair Play.

Nasz cement 
na prestiżowych budowach
Drogi i mosty
Zakończone zostały dostawy cementu na 
budowę Autostrady A1 na odcinku Gdańsk 
– Grudziądz, na budowę nawierzchni be-
tonowej Autostrady 4 na odcinku Zgorze-
lec – Wykroty oraz na budowę mostów 
i wiaduktów na tym odcinku. 
Nasz cement jest dostarczany na budowę 
wiaduktów i mostów na Autostradzie A1 
na odcinku Gorzyczki - Gliwice Sośnica, 
na największy w Polsce węzeł komunika-
cyjny – skrzyżowanie Autostrady A4 z Au-
tostradą A1 w Gliwicach Sośnica. 
Realizujemy również dostawy cementu 
na budowę najdłuższego mostu na rze-
ce Dunajec w Starym Sączu.  Z naszego 
cementu budowane są również wiaduk-
ty i mosty w Poznaniu, na drodze S11 na 
odcinku Poznań – Kórnik, na drodze eks-
presowej S3 oraz S69.
W listopadzie rozpoczęliśmy dostawy ce-
mentu na budowę pierwszego w Polsce 
tunelu górskiego w Lalikach koło Zwar-
donia o długości 670 m.

Lotniska
Zakończyliśmy dostawy cementu na mo-
dernizację nawierzchni na Lotnisku w Mi-
rosławcu obecnie dostarczamy cement 
na modernizację lotniska w Powidzu.

Wielki format
Cementownia Warta zakończyła wielko-
formatowe zmiany wynikające ze zmie-
nionej identyfikacji wizualnej. Od wrze-
śnia mieszkańcy Działoszyna widzą nową 
szatę graficzną zakładu.   
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Umiarkowany optymizm w 2009 roku

Paulina Borkowska: Rozmawiamy 
pod koniec 2008 roku. Jaki on był dla 
Cementowni Warta? Jak podsumu-
je Pan ten rok funkcjonowania ce-
mentowni na tle branży cementowej 
w Polsce?
Dariusz Gawlak: Rozmowa pod koniec 
października daje nam prawo oceny roku 
2008 z dużym prawdopodobieństwem, 
że będzie ona prawidłowa, chociaż dy-
namika zmian w rynku jest tak wysoka, że 
to co było prawdą w minionym tygodniu 
dziś prawdą już nie musi być. 
Rok 2008 (na dwa miesiące przed koń-
cem) powinien okazać się jeszcze lep-

szym sprzedażowo niż rok 2007, co 
oznacza osiągnięcie kolejnego rekordu 
sprzedaży na rynku krajowym. 
Działania inwestycyjne podjęte w 2008 
roku pozwoliły nam nie utracić dystansu 
do naszej konkurencji. Daleko zaawan-
sowane inwestycje okupione wielkim 
nakładem pracy naszych pracowników 
i partnerów oznaczają, że wciąż tworzy-
my twarde, mocne podstawy dla dalszej 
działalności cementowni. 

P.B.: Jak ocenia Pan perspektywy roz-
woju branży cementowej w Polsce?
D.G.: Opieramy się dzisiaj o szeroki ma-
teriał informacyjny próbujący oceniać 
przyszłość, choć to prawie nieprzewidy-
walne. 
Trzeba przyjąć jednak punkty bazo-
we. Uważam, że takim punktem jest 

umiarkowanie optymistyczne patrze-
nie w przyszłość. Polska gospodarka ma 
mocne fundamenty oraz możliwości 
asymilowania bardzo dużych środków 
pomocowych z Unii Europejskiej, co po-
winno nam pozwolić utrzymać poziom 
roku 2008 i nie wejść w fazę spadku. 
Z takim optymistycznym spojrzeniem 
patrzymy na rok 2009. Pomimo nowych, 
ogromnych problemów, z którymi bę-
dziemy musieli się zmagać - wraca pro-
blem wypłacalności partnerów, paniki 
i wycofywania się z inwestycji, proble-
mów z kredytowaniem inwestycji - pod-
pisujemy kontrakty inwestycyjne na rok 
2009 współfinansowane ze środków 
unijnych. Takie działania powinny po-
zwolić utrzymać dotychczasowy poziom 
konsumpcji cementu w Polsce, a co za 
tym idzie sprzedaż.

O sukcesach i wyzwaniach pod-
jętych przez Zarząd Cementowni 
Warta w 2008 roku oraz o pla-
nach na rok 2009 mówi Prezes 
Zarządu Dariusz Gawlak.  
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P.B.: Zarząd cementowni zdecydował 
jednak zaciągnąć kredyt na nową in-
westycję… 
D.G.: Musimy otwarcie powiedzieć, że 
znaczna część środków na moderniza-
cje i inwestycje pochodzi z zaciągnięte-
go kredytu bankowego, dlatego musimy 
wykazać się znacznie większą czujnością 
w planowanych działaniach. 

P.B.: Jak kryzys finansowy odbił się 
na kondycji cementowni?
D.G.: W kontekście dzisiejszych wydarzeń 
(kryzys na rynkach finansowych) to był 
ostatni dobry rok. Kryzys finansowy odbi-
ja się na nas dzień po dniu coraz ostrzej. 
Nasz standing finansowy nie podlega 
pogorszeniu, ale koszty utrzymania te-
go poziomu zostają. Podjęliśmy starania 
zabezpieczające nas przed kryzysem: 
wprowadziliśmy ubezpieczenia należ-
ności, płatności, bo trzeba wyjaśnić, że 
dzisiejszy kryzys jest kryzysem zaufania 
i płynności finansowej. 
Największe problemy ze spadkami swo-
jej wartości mają światowe koncerny, 
również w branży cementowej. My jed-
nak mamy mocne podłoże, nigdy nie 
robiliśmy operacji spekulacyjnych, nasza 
wypłacalność jest w dalszym ciągu wy-
soko oceniana przez partnerów, którzy 
nas kredytują i nie tworzy to zagrożenia 
dla realizacji naszych planów inwesty-
cyjnych na rok 2009 i następne. 

Bardzo trudno przestawić się z okre-
su dobrobytu do okresu kryzysu, choć 
szczęśliwie mieliśmy szanse przygoto-
wać się na jego przyjście. Dzisiaj, kiedy 
kryzys nadszedł musimy podjąć działa-
nia w ramach tego, czego się nauczy-
liśmy przygotowując się do jego prze-
trwania.

P.B.: Nawiązując jeszcze do spraw 
strategicznych, proszę przybliżyć 
stanowisko Zarządu Cementowni 
Warta wobec kwestii alokacji dwu-
tlenku węgla. 
D.G.: Do dziś nie ma ostatecznego roz-
strzygnięcia w sprawie emisji dwutlen-
ku węgla, choć prawdopodobnie polski 
rząd wbrew unijnemu stanowisku pod-
pisze pakiet CO2 w obecnej - niekorzyst-
nej dla Cementowni Warta wersji. 
Jeżeli taki scenariusz się ziści, będziemy 
podejmowali dalsze działania prawne 
by zmienić obowiązujący, krzywdzący 
nas, podział emisji. W funkcjonującej 
obecnie formie spowoduje on ograni-
czenie produkcji w Cementowni Warta 
stając się zagrożeniem dla naszej kon-
kurencyjności na tle zakładów w branży 
oraz wobec podmiotów zagranicznych.

P.B.: Jakie plany związane z działalno-
ścią Cementowni Warta ma Pan na rok 
2009 i jak w kontekście powyższych 
faktów widzi Pan ich realizację?  
D.G.: Daję absolutnie zielone światło dla 
działań mających poprawić efektyw-
ność, zwłaszcza dla inwestycji o krótkim 

okresie zwrotu. Przedsięwzięcia tego ty-
pu umożliwiają kontynuowanie planów, 
do których przygotowywaliśmy się przez 
ostatnie lata. 
Planujemy dalsze wprowadzanie ele-
mentów związanych z ochroną środowi-
ska naturalnego, kontynuowanie dobrej 
współpracy z otoczeniem poprzez wy-
pracowane w ostatnich latach projekty. 
Stale otwieramy się na społeczeństwo 
lokalne, dlatego planujemy kolejne Dni 
Otwarte i inne inicjatywy poprawiające 
wiedzę na temt funkcjonowania zakładu 
oraz świadomość naszej społecznej od-
powiedzialności.
Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, 
by w obecnych warunkach zachowywać 
się racjonalnie i szukać nowych rozwią-
zań oraz modyfikować formuły już istnie-
jących, sprawdzonych pomysłów. 
Ostrożnie będziemy planować inwesty-
cje długofalowe, których ryzyko związa-
ne jest z długim okresem zwrotu i wy-
datki na dobra luksusowe. 

P.B.: Koniec roku to także czas ży-
czeń…
D.G.: Chciałbym podziękować wszystkim 
pracownikom cementowni oraz naszym 
partnerom biznesowym: firmom remon-
towym, dostawcom surowców, usług lo-
gistycznych oraz partnerom handlowym 
za dobrą współpracę i przyczynienie się do 
tego, że mijający rok 2008 był tak udany.  
Wszystkim życzę w 2009 roku zdrowia 
i racjonalnego optymizmu. 
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Być blisko klienta

Przebieg kariery zawodowej:
1992 – 2000 - Górażdże Cement SA, 

ostatnio zajmowane stano-
wisko Główny Specjalista ds. 
Inicjatyw i Badań,

2001 – 2005 - Cemex Polska Sp. z o.o. 
ostatnio zajmowane stano-
wisko Dyrektor Działu Mar-
ketingu Technicznego,

XII. 2005 do dziś - Cementownia War-
ta SA, Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu.

Zainteresowania: 
Grecja i wszystko co z nią związane 
(mitologia, walory turystyczne i przy-
rodnicze, obyczaje), historia Anglii - 
okres panowania dynastii Tudorów 
oraz Windsorów, ponadto – turysty-
ka – zwiedzanie ciekawych miejsc, 
wycieczki górskie.  
Rodzina: 
Mężatka, 26 letni syn Sebastian.

Struktura Pionu zarządzanego przez 
Panią Dyrektor Ewę Gibas została ufor-
mowana tak, by być blisko klienta, wy-
chodzić naprzeciw jego wymaganiom 
i oferować mu spektrum stosownych 
usług jak i cementu o bardzo wysokiej 
jakości. Pozwala ona dziś na sprawną 
obsługę klienta, terminowe dostawy 
towaru oraz profesjonalne doradztwo 
techniczne, co bez wątpienia jest gwa-
rancją sukcesu i powodzenia na wyma-
gającym i konkurencyjnym rynku.
Poniżej przedstawiamy zadania realizo-
wane w Pionie Dyrektora ds. Sprzedaży 
i Marketingu, w którego skład wchodzą 
– zgodnie z bieżącym schematem orga-
nizacyjnym – trzy komórki organizacyjne: 
Dział Sprzedaży, Dział Doradztwa Tech-
nicznego, Dział Logistyki.

DZIAŁ SPRZEDAŻY
Dział ten realizuje zadania nakreślone 
polityką marketingowo-handlową Spół-
ki. Podzielony jest wewnętrznie na trzy 
obszary tj: 
Sprzedaż na rynek krajowy
W Cementowni Warta organizacyjne 
rozdzielona jest sprzedaż cementów 

ją plany wizyt, uczestniczą w procedu-
rach reklamacyjnych dotyczących ilości 
sprzedanego cementu, zobowiązani są 
do analizy i podejmowania stosownych 
działań związanych z zabezpieczeniem 
i windykacją należności za sprzedawane 
wyroby. Przy realizacji swoich zadań zo-
bowiązani są do budowania korzystne-
go wizerunku Spółki. 

Sprzedaż na rynki zagraniczne
Cementownia Wata sprzedaje cement na 
następujące rynki zagraniczne: Czechy 
i Słowacja, Rosja, Niemcy oraz Białoruś.
Do zadań pracownika zajmującego się 
sprzedażą cementu na eksport należą: 
opracowywanie umów oraz udział przy 
ich zawieraniu, negocjacje warunków han-
dlowych. Po podpisaniu umowy handlo-
wej pracownik działu organizuje cykliczne 
spotkania z klientami, kontroluje realizację 
kontraktów,  przygotowuje plany wysyłek 
na eksport oraz prowadzi okresową spra-
wozdawczość z realizowanych kontraktów. 
We współpracy z Działem Ekonomicznym 
i Finansowym rozlicza kontrakty.
Oprócz sprzedaży na rynki zagraniczne, 
przedstawiciel działu jest odpowiedzial-
ny za współpracę z firmą ubezpieczającą 
należności Cementowni Warta w zakre-
sie określonym w podpisanej umowie. 
Podstawowym zadaniem pracownika 
działu w tym obszarze jest stałe monito-
rowanie limitów kupieckich przydzielo-
nych przez firmę ubezpieczeniową oraz 
kontrola spływu należności. O wszelkich 
zmianach limitów kupieckich oraz prze-
terminowanych należnościach pracow-
nik działu na bieżąco informuje wszystkie 
wewnętrzne komórki Pionu Sprzedaży.

Wewnętrzna Obsługa Sprzedaży 
W Dziale Sprzedaży, Wewnętrzna Obsłu-
ga Sprzedaży stanowi najliczniejszą gru-
pę osób. Jest to konieczne z uwagi na 
szeroki zakres zadań, jakim się zajmuje: 
bieżącą oraz ciągłą obsługą sprzedaży 
oraz maksymalnym zaspokojeniem po-
trzeb naszych klientów. Do podstawo-
wych obowiązków działu należy między 
innymi: kompletowanie i archiwizacja 
umów handlowych, umieszczanie w ba-
zie komputerowej informacji o klientach 
i warunkach wzajemnej współpracy, bie-
żące aktualizowanie tych danych. Ponad-
to w dziale tym sporządza się podstawowe 
dokumenty wysyłkowe, wystawia faktury 

Z cyklu: Piony organizacyjne Cementowni Warta c.d.
Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu
Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu prezentującego poszczególne 
piony organizacyjne przedsiębiorstwa spółki.

powszechnego stosowania od cemen-
tów specjalnych.
Cementy powszechnego stosowania 
sprzedawane są przez czterech przed-
stawicieli handlowych, którzy realizując 
politykę marketingową, prowadzą sta-
ły monitoring rynku w zakresie możli-
wości sprzedaży produkowanych przez 
Spółkę wyrobów. Zajmują się identyfi-
kacją potencjalnych odbiorców; rozpo-
znają i analizują ich potrzeby, ustalają 
hierarchię ich ważności. Przygotowu-
ją odpowiedzi na zapytania klientów 
i w przypadku zainteresowania ofertą, 
prowadzą negocjacje handlowe. W sy-
tuacji pozytywnego ich efektu redagują 
stosowne umowy handlowe i po pod-
pisaniu zgodnie z wymaganiami nad-
zorują ich realizację oraz podtrzymują 
kontakt z klientem. W zakres obowiąz-
ków przedstawicieli handlowych wcho-
dzi ponadto prowadzenie badań i gro-
madzenie informacji, czego efektem 
są regularnie przygotowywane przez 
nich raporty dotyczące sytuacji rynko-
wej. W zakresie kontaktów z klientami 
przedstawiciele handlowi przygotowu-

Ewa Gibas 
– Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Absolwentka Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu - kierunek ekonomika, 
Akademii Ekonomicznej - Studium 
Podyplomowe z zakresu marketingu,
Nederlanden Institut of Marketing 
NIMA w Amsterdamie – marketing.
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VAT za cement, kontroluje limity kupiec-
kie przydzielone klientom, sporządza ana-
lizy sprzedaży i stanu należności, dzienne 
i okresowe raporty dla potrzeb wewnętrz-
nych oraz zarządu. Od sierpnia 2007 ro-
ku pracownicy działu obsługują aukcyjną 
sprzedaż cementu workowanego.
Wyżej wymienione działania wymagają 
ścisłej współpracy z innymi komórkami 
organizacyjnymi, a w szczególności z po-
zostałymi działami Pionu Sprzedaży, pro-
dukcją, pakownią, księgowością oraz IT. 

DZIAŁ DORADZTWA TECHNICZNEGO
Dział zajmuje się stałym monitoringiem 
sytuacji w zakresie rynku cementów 
specjalnych. Przygotowywane są tu-
taj raporty dotyczące sytuacji rynkowej 
w tym zakresie. Prowadzona jest iden-
tyfikacja wymagań  rynku w zakresie 
produkcji i sprzedaży cementów spe-
cjalnych. Prowadzone są negocjacje 
handlowe, przygotowywane odpowie-
dzi na zapytania, redagowane i podpisy-
wane umowy handlowe. Po podpisaniu 
umowy z klientem nadzoruje się proces 
jej realizacji, utrzymuje się stały kontakt 
z klientem, realizuje w razie potrzeby 
proces związany z windykacją należ-
ności. Ponadto Dział ten zajmuje się in-
formowaniem klientów o parametrach 
i możliwościach zastosowania produk-
tów, wysyłaniem niezbędnych doku-
mentów, takich jak Certyfikaty Zgod-
ności, Deklaracje Zgodności, Analizy 
fizykochemiczne, Aprobaty Techniczne, 
Orzeczenia Wojskowe, Analizy z badań 
cementu. Dział w zakresie współpracy 
z klientem udziela pomocy we właści-
wym wyborze i sposobie zastosowa-

nia cementu, przy-
gotowuje i wysyła 
próbki wybranego 
cementu do badań. 
Pracownicy Działu 
uczestniczą w pro-
cedurach reklama-
cyjnych w zakresie 
reklamacji jakościo-
wych. Ponadto przy-
gotowywane są tutaj 
teksty do materia-
łów wydawniczych 
i strony interneto-
wej Spółki na temat 
p r o d u k o w a n y c h 
przez nią wyrobów. 

W związku z zakresem przydzielonych 
zadań Dział ten utrzymuje stałe kontak-
ty z instytucjami naukowo-badawczymi 
oraz wyższymi uczelniami techniczny-
mi w kraju, takimi jak Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów w Warszawie, Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych w Warsza-
wie, Politechniki, Laboratoria Badawcze 
i Kontrolne, Biura Projektów, Oddzia-
ły Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad i inne. 

DZIAŁ LOGISTYKI
Głównym zadaniem Działu jest organi-
zowanie, optymalizacja i koordynacja 
dostaw cementu do odbiorców przy 
wykorzystaniu własnych środków trans-
portu oraz usług zewnętrznych firm 
transportowych. Zadania te realizowane 
są w Dziale przy wykorzystaniu aktual-
nych analiz rynku firm transportowych. 

Pracownicy Działu prowadzą negocja-
cje handlowe z zewnętrznymi firma-
mi transportowymi w zakresie świad-
czenia usług transportowych, redagują 
stosowne umowy, monitorują termino-
wość dostaw cementu realizowanych 
zarówno własnymi jak i obcymi środka-
mi transportu. Dział ten zajmuje się rów-
nież spedycją cementu przy wykorzy-
staniu kolejowych środków transportu. 
W celu wyeliminowania samochodów 
oczekujących na załadunek, pracowni-
cy Działu Logistyki zarządzają kolejno-
ścią samochodów wjeżdżających na te-
ren cementowni. Odbiór cementu musi 
być każdorazowo awizowany u pracow-
ników Działu Logistyki, którzy wpisują 
samochód w komputerowy system ko-
lejkowania.  W wymienionym Dziale pro-
wadzone są kalkulacje wstępne oraz wy-
nikowe związane z kosztami transportu 
własnego i obcego.

Oprócz wymienionych zadań w Pionie 
Działu Sprzedaży opracowywana jest stra-
tegia promocji sprzedaży oraz budowa 
wizerunku firmy. Pion Działu Sprzedaży 
organizuje doroczne Spotkanie z Partne-
rami Handlowymi, spotkania z klientami 
o randze regionalnej oraz Dzień Otwar-
tych Drzwi Cementowni Warta. Ponadto 
we współpracy z agencjami reklamowy-
mi, Pion Działu Sprzedaży bierze udział 
w opracowywaniu projektu kalendarzy, 
gazetki firmowej, reklamy prasowej, rekla-
my zewnętrznej  oraz upominków zgod-
nie z wizerunkiem firmy. 

Ewa Gibas, Leszek Wojtal
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Paulina Borkowska: Czym zajmuje się 
dział BHP w Cementowni Warta?
Mirosław Kubicki: Zakres działania służb 
BHP w cementowni, jak i w pozostałych 
zakładach, ściśle oparty jest na Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów wydanym 
w sprawie służby bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
W ramach naszych kompetencji miesz-
czą się także kwestie związane z usta-
laniem okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy, opracowanie wniosków 
i środków zapobiegających ich wystę-
powaniu, prowadzenie rejestrów wy-
padków przy pracy i czynników szkodli-
wych dla zdrowia.
Bierzemy udział w opracowaniu kart 
oceny ryzyka zawodowego wiążącego 
się z wykonywaną pracą. Uczestniczymy 
w pracach działającej w cementowni Ko-
misji BHP i w zespole ds. rozpoznawania 
i zapobiegania zagrożeniom naturalnym 
funkcjonującym w Zakładzie Górniczym. 
Oczywiście nasza praca polega nie tylko 
na wskazywaniu właściwego kierunku, 
ale przede wszystkim jego wypracowy-
waniu, dlatego współpracujemy z kie-
rownikami poszczególnych komórek, 
z jednostkami medycyny pracy, z działa-
jącą pod patronatem organizacji związ-
kowych społeczną inspekcją pracy.

P.B.: Jak postrzega Pan stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Cemen-
towni Warta? Czy uległ on zmianie, 
jeśli tak to kiedy?
M.K.: Podejście do stanu i służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Polsce zmie-
niło się z chwilą przekształceń jakie do-
konały się w latach dziewięćdziesiątych. 
Do tego czasu służba bhp postrzegana 
była w kategoriach bardzo formalistycz-
nych, przez wielu traktowana jako prze-
szkoda w osiąganiu nałożonych przez 
państwo planów produkcyjnych. 
Wszystko to zmieniło się z chwilą, kiedy 
państwo przestało być odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo wszystkich pracowni-
ków, a obowiązek ten spadł na pracodaw-
cę czyli osobę i/lub osoby odpowiedzialne 
za zatrudnionych w zakładzie pracow-
ników. Taki stan rzeczy wymusił zmianę 
podejścia do służb bhp, które stopniowo 
stawały się bardziej potrzebne i pomocne 
w osiąganiu celów z zakresu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników. 
Dodatkowo zmiany przepisów  kodek-
su pracy i przepisów wydanych na jego 
podstawie wymagały podjęcia decyzji 
w zakresie dokonania zmian parku ma-
szynowego. Wymiana przestarzałych 
urządzeń i wprowadzenie nowych roz-
wiązań technicznych przyniosła wymier-
ne efekty w poprawie bezpieczeństwa.  
Dla porównania w 1991 r. odnotowali-
śmy w Cementowni Warta 30 wypad-
ków przy pracy, natomiast w ostatnich 
latach liczba odnotowanych wypadków 
mieści się w granicach 3 – 5 i są to prze-
ważnie wypadki lekkie, których niezdol-
ność do pracy jest krótkotrwała. 
Podobnie jest z czynnikami szkodliwymi 
dla zdrowia. Ostatni przypadek wystą-
pienia choroby zawodowej odnotowa-
liśmy w 1989 r. 
Reasumując stan bezpieczeństwa w Ce-
mentowni Warta  można określić na po-
ziomie dobrym. W zakresie bezpieczeń-
stwa nie odbiegamy od pozostałych 
cementowni w Polsce i mieścimy się 
w środkowej części tabeli. 

Należy zwrócić uwagę, iż lata 2005 – 2008 
to dalsze inwestowanie w bezpieczeń-
stwo,  poprawę estetki i wizerunku Ce-
mentowni Warta. 
Automatyzacja procesów technologicz-
nych umożliwia zmniejszenie uciążli-
wości pracy, szkodliwości zawodowych 
oraz prowadzi do eliminowania człowie-
ka ze stref niebezpiecznych.  Prowadzo-
ne w ten sposób działania przekładają 
się bezpośrednio na poprawę stanu bez-
pieczeństwa w zakładzie. 
Pomocą poprawie stanu bhp jest wdrożo-
ny system zarządzania bhp, który stanowi 
zbiór zapisanych reguł i zasad, jakie obo-
wiązują w Cementowni Warta, natomiast 
ich przekazanie bezpośrednio do zastoso-
wania stanowi podstawowy filar skutecz-
nego zarządzania bezpieczeństwem. 

P.B.: Jakie zadania stawia Pan przed 
swoim działem w najbliższych  mie-
siącach, latach?
M.K.: Ogólne cele i zadania z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy zostały 
określone w polityce zintegrowanego 
systemu zarządzania. 
Do najważniejszych z nich należą: zapo-
bieganie wypadkom przy pracy, dążenie 
do stałej poprawy warunków pracy, speł-
nienie wymagań przepisów prawnych 
z tej gałęzi, stałe podnoszenie swoich 
kwalifikacji. Na podstawie tak określo-
nych zadań realizowane są cele szcze-
gółowe, które corocznie zapisywane są 
w planach poprawy warunków pracy 
obejmujących zagadnienia dotyczące li-

Bezpieczna praca
Na temat poziomu bezpieczeństwa w Cementowni Warta, wdrażanych procedurach BHP oraz współpracy 
z kadrą kierowniczą zakładu opowiada Kierownik Działu BHP i ochrony przeciwpożarowej Mirosław Kubicki.
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kwidacji zagrożeń środowiskowych, wy-
padkowych, zmniejszenie uciążliwości 
pracy oraz poprawę komfortu i bezpie-
czeństwa pracy.  
Zadaniami działu bhp do końca roku 
2008 było przeprowadzenie szczegóło-
wej kontroli w komórkach organizacyj-
nych cementowni i zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo prowadzonej obsługi 
zamontowanych w nich nowych urzą-
dzeń oraz sprawdzenie bezpieczeństwa 
pracy przy pozostałych urządzeniach. 
Dodatkowo w listopadzie przeprowa-

Do zakresu działania służb BHP w Cementowni Warta należy: 
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy wraz ze sprawdzaniem przestrzegania obowiązujących przepisów 
i zasad bhp, 

- informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz podejmowanie działań profilaktycz-
nych mających na celu ich usunięcie, 

- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w cementowni oraz przedstawianie propozycji zapewniających po-
prawę warunków pracy, 

- branie udziału w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowanych obiektów, urządzeń, ma-
szyn mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

dzono szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy; szkoleniem tym ob-
jęto 46 pracowników zakładu.  
Jeśli chodzi o plany na dalsze lata pla-
nuję podjąć działania dla ograniczenia 
hałasu w środowisku pracy, tj. opraco-
wania zakładowego programu walki 
z hałasem. Ograniczenie wpływu hałasu 
na organizm człowieka wymaga dzia-
łań długofalowych i polega głownie na 
rozpoznaniu warunków akustycznych, 
określeniu stanowisk, których to doty-
czy, dobraniu odpowiednich ochron, 

uświadomieniu pracownikom konse-
kwencji ubytku słuchu w wyniku pracy 
w hałasie oraz określeniu usprawnień 
technicznych i organizacyjnych zapew-
niających eliminację tego zagrożenia. 
Uważam, że warto publikować w kwar-
talniku „Nasza Warta” informacje z dzie-
dziny bezpieczeństwa pracy lub innych 
bezpośrednio związanych z tym tema-
tem. Takie artykuły z pewnością pozwolą 
przybliżyć te zagadnienia i uświadomić 
wagę bezpieczeństwa podczas pracy.   
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Kadra rezerwowa gwarancją płynności zatrudnienia

Wyselekcjonowana rezerwa kadrowa 
jest gwarancją, że na każdym etapie 
funkcjonowania firmy, kluczowe sta-
nowiska będą mogły być obsadzone 
efektywnymi i zaangażowanymi w roz-
wój firmy pracownikami. Zapewnienie 
ciągłości zatrudnienia w firmie wpływa 
znacząco na efektywność pracy. Dzieje 
się tak dzięki oszczędności czasu i wy-
siłków włożonych w adaptację nowych 
pracowników, ograniczeniu przerw 
związanych z absencjami w pracy, jak 
również szybkim obsadzaniem waka-
tów powstałych po zwalniających się 
czy awansujących pracownikach.

Przyszłość według instrukcji
W celu spełnienia wymienionych za-
łożeń w Cementowni Warta od marca 
2008 r. funkcjonuje instrukcja B-01.01.00 
„Postępowanie przy tworzeniu rezerwy 
kadrowej”.
Zawiera ona zapisy dotyczące poszcze-
gólnych etapów tworzenia rezerwy ka-
drowej: począwszy od sporządzenia 

wykazu stanowisk kluczowych, poprzez 
nabór osób do rezerwy kadrowej, po 
późniejsze zasady postępowania wobec 
tych pracowników, które dotyczą odpo-
wiedniego przygotowania ich do objęcia 
w przyszłości stanowiska kluczowego.

Kierownicy typują
Osobami inicjującymi proces tworze-
nia rezerwy kadrowej są kierownicy po-
szczególnych komórek organizacyjnych. 
To oni, mając stosowny zasób wiedzy 
i informacji sporządzają wykaz stano-
wisk kluczowych w podległej jednostce 
organizacyjnej. Typują spośród pracow-
ników osoby, które posiadają wykształ-
cenie, kwalifikacje najbardziej zbliżone 
do wymagań stawianych na stanowisku 
kluczowym. Przy powyższym mogą ko-
rzystać z ofert składanych im przez pod-
legły personel. Z działań tych sporządzają 
stosowny wykaz, który po zatwierdzeniu 
stanowi podstawę do realizacji następ-
nego etapu procesu tj. działań określa-
nych jako przygotowanie pracownika 
do objęcia stanowiska kluczowego. Ten 
etap w zamierzeniu ma zapewnić jego 
uczestnikom uzupełnienie wymagane-
go wykształcenia, stosownych kwalifika-
cji, czy zasobu wiedzy lub umiejętności, 
które pozwolą uczestnikowi procesu 

na bezproblemowe objęcie stanowi-
ska. W celu właściwego jego  przebiegu 
sporządza się „Harmonogram przygoto-

wania pracownika do objęcia stano-
wiska kluczowego”. 

Program rozwoju
Można powiedzieć, że pra-

cownicy wytypowani do re-
zerwy kadrowej uczestniczą 
w tzw. programie rozwoju. Dla 
każdej osoby określona zosta-
je indywidualna ścieżka, której 

elementami ma być uczestnicze-
nie (w zależności od wymagań): 
w studiach uzupełniających, pody-

plomowych, kursach specjalistycznych, 
kursach językowych, treningach, warsz-
tatach, seminariach, szkoleniach, stażach 
czy praktyce w poszczególnych działach 
firmy, a także pełnienie funkcji zastęp-
ców pod kontrolą osoby, której stanowi-
sko mają w przyszłości objąć. W ramach 
tego przygotowania pracownicy zalicze-
ni do rezerwy kadrowej - w fazie kończą-
cej cykl - poddawani są w zależności od 
potrzeb testom i sprawdzianom, a także 
obserwowani pod kątem wymaganych 
postaw i zachowań.
Przyjęcie takiej strategii przynosi wy-
mierne korzyści. Przełożeni mogą do-
kładnie przyjrzeć się takim osobom, czy 
to w procesie szkolenia, czy też wykony-
wania zadań na stanowisku do objęcia 
i wybrać najlepszych, którzy dobrze zna-
ją firmę, sprawdzają się w danych wa-
runkach. Sformalizowany proces tworze-
nia rezerwy kadrowej ogranicza koszty 
rekrutacji, ale także zastoju na stanowi-
sku, czyli czasu jaki potrzebny jest na-
wet najbardziej kompetentnej osobie, 
aby poznała specyfikę pracy na danym 
stanowisku w firmie. Spełnia również ro-
lę motywacyjną poprzez otwarcie przed 
pracownikiem realnej szansy na pod-
wyższenie swoich kwalifikacji zawodo-
wych bądź awansu.
Tworzenie rezerwy kadrowej w założe-
niu jest procesem ciągłym, uruchamia-
nym w sytuacji kiedy da się przewidzieć 
- z pewnym wyprzedzeniem czasowym 
- wystąpienie luki w zatrudnieniu pra-
cownika na danym stanowisku. Nieza-
leżnie od pracy z własną rezerwą kadro-
wą, w niektórych przypadkach instrukcja 
pozwala na pozyskiwanie kandydatów 
z zewnątrz. Ze względu na fakt iż jest to 
zadanie czasochłonne, ważnym jest dla 
spółki zadbanie o przygotowanie od-
powiedniej kadry sukcesorów z jej we-
wnętrznych zasobów pracowniczych.

Leszek Wojtal

Honorowi Dawcy Krwi podsumowali rok

Procedura przygotowywania kadry rezerwowej
Firma, która chce utrzymać swoją pozycję rynkową, powinna planować następstwa na kluczowych dla niej sta-
nowiskach pracy, w tym również szczebla kierowniczego. Tworzenie a także przygotowywanie zespołu rezerwy 
kadrowej jest dzisiaj ważnym procesem. Wspomaga on realizację planów rozwojowych firmy i wspiera projek-
towanie zatrudnienia - przy uwzględnieniu zarówno dotychczasowego potencjału pracowników, jak i ofert po-
chodzących z zewnętrznego rynku pracy.
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Krew - lek niezastąpiony 

Paulina Borkowska: Proszę powie-
dzieć jak minął rok w krwiodawstwie 
na terenie działania Pana klubu?
Tadeusz Moryń: Rok minął dobrze. Od-
notowaliśmy wzrost liczby krwiodaw-
ców wśród młodzieży i kobiet. Na 75 
członków czynnie oddających krew ma-
my 24 kobiety. 

P.B.: Kto może zostać krwiodawcą?
T.M.: Jest kilka czynników warunkują-
cych możliwość oddawania krwi:
- wiek – kobiety od 18 do 60 lat, męż-

czyźni od 18 do 65 lat
- dobry stan zdrowia. 

P.B.: Jaki macie zasób krwi w tym roku?
T.M.: Według stanu na 30 września 2008 
r. (rok „obrachunkowy” w krwiodawstwie 
trwa od października do września ze 
względu na listopadowe dni krwiodaw-
stwa, podczas których wręczane są krwio-
dawcom odznaczenia) - 1237 l i 240 ml. 

P.B.: Kto w tym roku nabył prawa 
Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi?
T.M.: Prawa zasłużonych dawców krwi 
w tym roku nabyli:
- zasłużony dawca krwi III stopnia (oddał 

5 litrów krwi): Renata Jędrczak, Ewelina 
Jędrzejuk, Beata Ptak, Bogdan Wiktor,

- zasłużony dawca krwi II stopnia (oddał 
12 litrów krwi): Adam Wojtasiński, 

- zasłużony dawca krwi I Stopnia (oddał 
ponad 18 litrów krwi): Andrzej Piłatow-
ski, Wiesław Szewczyk, Przemysław Ta-
sarz, Jan Chmielewski. 

Należy wspomnieć o naszych rekordzi-
stach, wśród mężczyzn jest nim Tadeusz 
Skawiński, mający na koncie oddane bli-
sko 45 litrów krwi, a wśród kobiet Maria 
Brzezińska i Maria Moryń, które oddały 
ponad 19 litrów krwi każda. 
Bliski pobicia tego rekordu jest kolega 
Gabriel Jędrczak, który oddał ponad 38 
litrów krwi.

P.B.: W jaki sposób odczuwacie akcep-
tację społeczeństwa?
T.M.: Spotykamy się z wieloma gestami 
dobrej woli ze strony zakładów, w któ-
rych pracujemy i związków zawodowych. 
W tym roku takim gestem było ufundo-
wanie krwiodawcom wyjazdu do Zako-
panego i jego okolic. Pojechaliśmy do źró-
deł termalnych w Szaflarach, gdzie można 
wspaniale odpocząć i zregenerować siły. 

P.B.: Na jakie grupy krwi jest najwięk-
sze zapotrzebowanie?
T.M.: Należy wyjaśnić, że są cztery ro-
dzaje grup krwi: A, B, AB, 0. Natomiast 
współczynnik RH jest dodatni i ujemny. 

Większość populacji na świecie (ok. 85%) 
ma grupę z odczynnikiem dodatnim, 
a tylko 15% z ujemnym. W naszym klu-
bie mamy wszystkie grupy krwi. 

P.B.: Jaka jest częstotliwość oddawania 
krwi?
T.M.: Mężczyźni mogą oddawać krew co 
60 dni, a kobiety co 90 dni. Organizujemy 
zbiorowe oddawanie krwi, by każdy miał 
możliwość skorzystać np. ze specjalnego 
autobusu, który w tym roku przyjechał do 
nas już 3 razy: w marcu, czerwcu, wrze-
śniu i ostatni raz w tym roku 18 grudnia. 
Oczywiście jest wiele innych warunków, 
które honorowy dawca musi spełniać.   

P.B.: Czy występuje sezonowość w od-
dawaniu krwi?
T.M.: Tak. Najgorszym sezonem jest okres 
wakacyjny, kiedy jest największe zapo-
trzebowanie na krew z racji wypadków 
drogowych, pieszych, rowerowych. 

P.B.: Kto dysponuje krwią?
T.M.: Dysponentem krwi jest Klub Ho-
norowych Dawców Krwi pod nadzorem 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Dzięki temu nie 
ma problemów z dysponowaniem krwią – 
wszystko jest przejrzyste i czytelne.

P.B.: Jaki jest stosunek pracodawców 
do Krwiodawców?
T.M.: Współpraca z zarządem Cemen-
towni Warta, związkami zawodowymi, 
Urzędem Miasta i Gminy Działoszyn oraz 
zakładami pracy z całej gminy układa się 
bardzo dobrze. 
Dzień, w którym oddawana jest krew za-
wsze ma akceptację zwierzchników. Taka 
sytuacja dowodzi, że społeczeństwo ro-
zumie czym jest krew – lek do tej pory 
niezastąpiony. 

Honorowi Dawcy Krwi podsumowali rok

Honorowi Dawcy Krwi podsumowali rok swojej działalności 21 listopa-
da 2008. W trakcie uroczystości odbywającej się tradycyjnie w Ce-
mentowni Warta wręczono zasłużonym krwiodawcom statuetki i od-
znaczenia, a zaproszeni Goście: Krystyna Szymala, przewodnicząca ZZ 
Budowlani oraz Krzysztof Piekarz, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
złożyli gratulacje wyróżnionym i serdeczne życzenia wszystkim człon-
kom Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Cementowni Warta.
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Unia Europejska dla Cementowni Warta   

W ramach tego Działania dofinansowa-
ne były projekty inwestycyjne z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, ochro-
ny powietrza, gospodarki odpadami 
przemysłowymi oraz przedsięwzięcia 
służące wdrażaniu zasad zintegrowa-
nego zapobiegania i ograniczania emi-
sji zanieczyszczeń, a w szczególności 
dostosowywania się do wymagań naj-
lepszych dostępnych technik (BAT), 
niezbędnych do uzyskania i spełnienia 
zapisów pozwolenia zintegrowanego.
Jako Instytucję Wdrażającą do realizacji 
Działania 2.4 wybrano Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, posiadający wykwalifikowane 
kadry oraz wieloletnie doświadczenie 
przy wykorzystywaniu środków z fun-

duszy unijnych. Beneficjentami tego 
Działania były duże przedsiębiorstwa 
oraz firmy z sektora MŚP.

Fundusze dla Warty
Cementownia Warta S.A. w ramach Pod-
działania 2.4.1 – Wsparcie dla przedsię-
biorstw w zakresie przeprowadzania 
inwestycji koniecznych do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego – realizo-
wała zadanie „Zmniejszenie emisji z in-
stalacji służącej do wypalania klinkieru 
cementowego objętej pozwoleniem 
zintegrowanym”.
Realizacja projektu została zakończona 
w sierpniu 2008 r. Koszt całkowity pro-
jektu wyniósł 22 803 609 zł, w tym war-

tość wydatków kwalifikowanych 21 966 
355 zł. Cementowni przyznano dofinan-
sowanie w wysokości 6 000 000 zł. 

Efekty ekologiczne
Zakładany efekt ekologiczny to ograni-
czenie emisji z instalacji pieca nr 5 w cią-
gu roku o 7 ton pyłu, 396 ton tlenków 
azotu oraz zmniejszenie emisji niezorga-
nizowanej związanej z transportem klin-

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wdrażane były w Polsce w latach 
2004-2006 poprzez siedem Programów Operacyjnych. Jednym z nich 
był Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw (SPO WKP, „Unia dla przedsiębiorczych – Program Konkuren-
cyjność”). Istotnym kierunkiem wsparcia tego programu, realizowanym 
poprzez Działanie 2.4. SPO WKP były inwestycje służące ochronie śro-
dowiska. Cementownia Warta wykorzystała fundusze europejskie na re-
alizację projektu ograniczającego emisję z instalacji pieca nr 5.

W ramach Działania 2.4 dotacją 
objęto 242 projekty na łączną war-
tość dofinansowania 734 mln zł, 
w tym:
- ze środków EFRR: 
552 mln zł

- ze środków NFOŚiGW: 
182 mln zł
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Cezary Wolniewicz

Analiza SO3 Cl Na2O K2O

pył by-passowy
przed 3,009 2,486 0,250 4,106

po 2,30 2,197 0,30 3,89

mąka piecowa
przed 2,2513 1,6029 0,3479 2,6742

po 1,56 1,074 0,26 1,84

Średnie miesięczne stężenie NOx [mg/m3u] w spalinach emitowanych do atmosfery
 z procesu współspalania odpadów (w gazie suchym przeliczone na 10% O2)

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2006 870 753 858 861 907 955 904 929 869 968 909 862

2007 854 876 814 819 857 886 881 957 797 917 803 728

2008 669 644 672 646 622 662 629 686 702 668 589 648

kieru o ok. 730 ton pyłu zatrzymanego 
w zainstalowanych odpylaczach worko-
wych. Termin potwierdzenia efektu eko-
logicznego przypada na 30.11.2009 r., 
ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że:
- zastosowanie wieży schładzającej po-

zwoliło na obniżenie temperatury 
gazów chłodnikowych podawanych 
bezpośrednio do elektrofiltrów pieco-
wych w czasie postoju młyna surow-
ca, z poziomu 175o - 200oC do średnio 
120o - 135oC, 

- przeprowadzona w październiku 2008 r. 
przez akredytowane laboratorium 

ocena skuteczności działania zainsta-
lowanych urządzeń odpylających po-
twierdza ich wysoką sprawność oraz 
dużą ilość pyłu zatrzymanego w po-
szczególnych odpylaczach;

- zastosowanie nowego palnika pieco-
wego obniżyło emisję tlenków azotu 
w gazach odlotowych (zestawienie 
w tabeli),

- wymiana instalacji by-passu zwięk-
szyła skuteczność bocznikowania ga-
zów piecowych, zmniejszenie zawar-
tości chloru i alkalii w mące piecowej 
ograniczy postoje i zakłócenia w pracy 
pieca spowodowane zaklejaniem się 
układu.

Zmierzona skuteczność działania zain-
stalowanego odpylacza elektrostatycz-
nego gazów gorących wynosi 99,863%.
W poniższej tabeli przedstawiono śred-
nią analizę składu chemicznego pyłu by-
passowego i mąki na wejściu do pieca, 
określającą procentową zawartość  SO3, 
Cl, Na2O i K2O przed (analizy wykonane 
w okresie 01.01. – 31.07.2008 r.) i po uru-
chomieniu  zmodernizowanej instalacji 
by-passu (analizy wykonane w okresie 
01.09. – 10.11.2008 r.).
Przeprowadzone prace modernizacyj-
ne to krok do obniżenia oddziaływa-
nia Zakładu na środowisko naturalne, 
a zdobyte doświadczenie to możliwość 
podejmowania kolejnych działań zmie-
rzających do pozyskania dotacji unij-
nych w następnych latach.

Zakres przedsięwzięcia w ra-
mach poddziałania 2.4.1. w Ce-
mentowni Warta obejmował 
wprowadzenie następujących 
zmian do istniejącego układu 
technologicznego pieca obroto-
wego nr 5:
• budowę wieży schładzającej po-

wietrze nadmiarowe z chłodni-
ka rusztowego, 

• ograniczenie emisji niezorgani-
zowanej związanej z transpor-
tem klinkieru na składy Warty 
I i II tj. przebudowę i wyposa-
żenie istniejącego transportu 
klinkieru w wysokosprawne od-
pylacze workowe.

• wykorzystanie III-go powietrza 
w wieży wymienników, 

• zainstalowanie niskoemisyjne-
go palnika piecowego o zwięk-
szonej redukcji tlenków azotu,

• wymianę istniejącej instalacji 
by-passu.

• odpylacz odpylający punkt odbio-
ru klinkieru spod chłodnika klin-
kieru pieca nr 5 – η = 99,95 %, 
ilość pyłu zatrzymanego
M = 219,60 kg/h.

• odpylacz odpylający stację wy-
sypową klinkieru na skład klin-
kieru Warty II – η = 99,98 %, 
ilość pyłu zatrzymanego
M = 209,05 kg/h.

• odpylacz odpylający stację zała-
dunku klinkieru ze składu klinkieru 
Warty II na transporter taśmo-
wy „Przyjaźń” - η = 99,99 %, 
ilość pyłu zatrzymanego
M = 412,15 kg/h.

• odpylacz odpylający stację wy-
sypową klinkieru na skład klin-
kieru Warty I – η = 99,77 %, 
ilość pyłu zatrzymanego
M = 107,30 kg/h.

Ilość pyłu zatrzymane-
go w odpylaczach
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Warsztaty audytorów Cementowni Warta i Cementowni Odra  

Z oddali widać, że Odra wpisuje się 
w krajobraz Opola nowymi barwami 
swoich obiektów. Te kolory mają znacze-
nie większe niż estetyczne – one ozna-
czają, że dziś cementowni nie można ko-
jarzyć z szarością i zapyleniem, że coraz 
nowocześniejsze rozwiązania technicz-
ne zapewniają tym kolorom bezpieczne 
trwanie, bo coraz bezpieczniejsza jest 
cementownia dla środowiska.
Chociaż w niepamięć odchodzą towa-
rzyszące produkcji cementu złe skoja-
rzenia środowiskowego oddziaływania, 
to nowoczesne, estetyczne i pachnące 
świeżością wnętrze biurowca Odry, to 
szacunek dla jej historii wyzwalają pre-
zentowane zdjęcia z najdalszej przeszło-
ści zakładu.

Jest się czym chwalić
Otwarcia warsztatów dokonał Prezes 
Zarządu, Dyrektor Naczelny Cementow-
ni Odra Andrzej Rybarczyk. Jak zawsze 
z klasą i serdecznie powitał uczestników 
warsztatów. Wyraził zadowolenie, że tra-

dycja spotkań została podtrzymana, że 
jest twórczym elementem dla atmos-
fery współpracy między naszymi zakła-
dami. Poinformował, że  Cementownia 
Odra zmienia zamaszynowanie, a no-
woczesna centralna sterowania uspraw-
niła monitorowanie procesów i zarzą-
dzanie nimi, dostarcza informacji, które 
pozwalają nadzorować jakość produk-
cji, że nowoczesny terminal załadunku 
cementu luzem, to dopiero początek 
usprawnień w obsłudze klientów. Wyra-
ził przekonanie, że zintegrowany system 
zarządzania będzie dalej żywym, uży-
tecznym systemem i że temu będą też 
służyły spotkania audytorów.

Ocena ryzyka zawodowego
Z kolei Pełnomocnik ds. Systemów Za-
rządzania Odry Grażyna Paszkiewicz – 
przedstawiła cel i szczegółowy program 
warsztatów. Jego realizację rozpoczął 
Inspektor Pracy – Piotr Grondziel. Tema-
tem szkolenia była ocena ryzyka zawo-
dowego metodą RISK-SCORE. Wiedza 

dotycząca  metodyki była skierowana do 
odpowiedzialnych służb i kadry, ale isto-
tą było dotarcie za sprawą zgromadzo-
nej grupy do wszystkich pracowników 
z przesłaniem potrzeby uczestnictwa 
w budowaniu systemów bezpiecznej 
pracy w firmach. Ocena ryzyka wymaga 
pilnej obserwacji otoczenia, środowiska 
pracy i identyfikacji zagrożeń, nadaje in-
formacji o zagrożeniach priorytetowe 
znaczenie  w zarządzaniu nimi. Uczest-
nicy szkolenia, a byli nimi również kie-
rownicy komórek organizacyjnych Odry, 
mogli w oparciu o już posiadane obser-
wacje spróbować ocenić ryzyko w ra-
mach ćwiczeń.
Propozycje zmian do normy ISO 9001 
omówiła Dorota Krupnik – pracownik 
i audytor zewnętrzny Zakładu Systemu 
Jakości i Zarządzania z Warszawy. Ich 
zakres i wagę określiła odnosząc się do 
funkcjonujących rozwiązań i występu-
jących problemów interpretacyjnych. 
Okazało się, że skala nowości nie będzie 
wymagała szerszych zmian w dokumen-
tacji czy organizacji systemów w naszych 
zakładach.

W przyjaźni o systemach

Po dwóch latach przerwy w dniach 25-26 września br. odbyły się w Opo-
lu warsztaty audytorów wewnętrznych zaprzyjaźnionych Cementowni - 
Odry i Warty.
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Zbigniew Mostowski

Pierwszy dzień szkolenia zakończyło 
ognisko w Kamieniu Śląskim. Wieczór 
wypełniony był rozmowami nie tylko 
o codziennych problemach w pracy, ale 
często koleżeńskich, bardzo osobistych. 
Dwa lata jakie upłynęły od poprzednie-
go spotkania stały się chwilą. Tylko roz-
mowy o konkretnych zdarzeniach za-
wodowych i osobistych nadawały tej 
chwili inny wymiar i znaczenie.

Audyty zintegrowanego systemu za-
rządzania
Drugi dzień warsztatów, to przede 
wszystkim szkolenie z zakresu przepro-
wadzania audytów zintegrowanego 
systemu zarządzania.
Zarówno w Odrze jak i Warcie syste-
my funkcjonują już klika lat. Przypo-
mnijmy – Odra ma potwierdzone cer-
tyfikatami spełnienie wymagań norm 
ISO 9001:2001; ISO 14001:2005 i PN-N 
18001:2004 dotyczących odpowied-
nio zarządzania jakością, środowiskiem 
i bhp, a WARTA - tych i dodatkowo syste-
mu AQAP 2120:2003 dotyczącego speł-
nienia wymagań NATO.
Dorota Krupnik wykorzystując doświad-
czenia Zakładu Systemu Jakości i Zarzą-
dzania oraz własne omawiała wyma-

gania związane z organizacją audytów 
wewnętrznych. Podkreślała, że potrze-
ba coraz szerszej obszarowo integra-
cji systemów wynika z nierozłącznego 
występowania regulowanych normami 
problemów oraz wymagań prawnych 
dotyczących jakości wyrobów, ale też 
bezpieczeństwa w zakresie ich użyt-
kowania i oddziaływania na środowi-
sko. Wymiana doświadczeń i poglądów 
podczas szkolenia wzbogacała argu-
mentację potrzeby integracji systemów. 
Rodziło to spostrzeżenia o wzroście wy-
magań wobec audytorów, o potrzebie 

ich wszechstronnej łącznej wiedzy o fir-
mach i systemach. Korzystną rolę w speł-
nieniu tych wymagań  mają warsztaty audy-
torów. 
Spotkanie zakończono wspólnym obiadem 
w XIII wiecznym zamku w Kamieniu Śląskim.
Przechodzące do wspomnień warsztaty 
zapisały się w pamięci doskonałą organi-
zacją, wspaniałą atmosferą i wiedzą, któ-
ra pozwoli doskonalić systemy.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Cemen-
towni Odra, wszystkim Koleżankom i Kole-
gom z Odry i szczerze życzymy sukcesów.
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Postęp inwestycji na Warcie II

Paulina Borkowska: Jak postępują 
prace?
Marek Górnik: W tej chwili  skupiamy się 
na najważniejszym zadaniu  – moderni-
zacji linii do wypału klinkieru pieca nu-
mer 6. Większość prac przebiega zgodnie 
z przyjętym harmonogramem: kończy-

my fazę robót ziemnych, dobiega końca 
budowa fundamentów, rozpoczynają się 
dostawy i montaże urządzeń dla głów-
nych obiektów technologicznych.
Omawiając realizację poszczególnych 
obiektów należy rozpocząć od składu  
uśredniającego, gdzie widoczny jest 
duży postęp. W tej chwili prowadzona 
jest tam końcowa faza robót ziemnych 
oraz początek montażu hali i ustawianie 
przenośników taśmowych, tak by zdą-
żyć przed zimą.   
Hala ta ma długość 270 m i ok. 70 m sze-
rokości. To ogromny obiekt, ale podpisa-
ne kontrakty realizowane są terminowo.
Prace remontowe na piecu obrotowym 
przebiegają zgodnie z planem. Trzeba 
powiedzieć, że wymieniamy prawie 60% 
carg, podpisaliśmy już kontrakty na do-

stawę wymurówki, która montowana bę-
dzie dopiero w końcowej fazie budowy.
Prace które wymagają dodatkowej uwa-
gi to montaże na wieży wymienników, 
gdzie równolegle przebiega spawanie 
elementów konstrukcji i cyklonów oraz 
zabudowa  materiałami ogniotrwałymi 
wnętrza komory wlotowej do pieca, szy-
bu i cyklonów. 
Innym dużym obiektem jest chłodnik 
klinkieru. Trzeba było zdemontować 
starą „Wołgę” i przygotować miejsce do 
zabudowy nowego urządzenia. Rozpo-
czynamy montaż dostarczonych ele-
mentów.

P.B.: Który z tych obiektów jest naj-
trudniejszy w realizacji? 
M.G.: Praktycznie wszędzie napotyka-
my na niespodzianki. Jest to przecież 
modernizacja starej nitki technologicz-
nej. W realizacji, jednym z  trudniejszych 

Inwestujemy na skale

Profesjonalizm, dokładność, koordynacja działań to kilka składowych 
gwarantujących powodzenie inwestycji. O postępie prac w Cementow-
ni Warta oraz o niespodziewanych rozwiązaniach mówi Dyrektor ds. In-
westycji Marek Górnik.  
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obiektów okazała się młynownia surow-
ca. Badania geologiczne wykazały, że 
w miejscu zaplanowanej budowy wy-
stępuje skała, co znacznie wydłużyło 
czas prowadzonych robót, konieczne 
były dodatkowe ekspertyzy oraz wyko-
nanie nowego projektu fundamentu 
posadowionego na wspomnianej skale 
wapiennej. 
Drugim trudnym elementem było za-
stosowanie warstwy wibroizolacyjnej. 
Przekładki wibroizolacyjne to nowa 
technologia wdrażana zgodnie z zale-
ceniami firmy dostarczającej młyn. To 
odpowiedniej grubości pianka poli-
uretanowa, która umieszczona na fun-
damencie zapobiega przenoszeniom 
drgań na sąsiednie obiekty, między in-
nymi młyna surowca linii pieca numer 5, 

wentylatory oraz przenośniki taśmowe.  
Producentem materiałów dla tej tech-
nologii jest firma austriacka. 
Obecnie następuje końcowa faza zbro-
jenia fundamentu, przygotowujemy się 
do montażu ramy a następnie  wylania 
ostatniej warstwy betonu.  
Rozpoczęły się również dostawy ele-
mentów młyna i jego napędu.

P.B.: Które inwestycje zostały zakoń-
czone w ostatnich miesiącach? 
M.G.: Zakończyliśmy modernizację prze-
siewacza surowca. Wyniki uzyskane po 
fazie rozruchu są bardzo satysfakcjonu-
jące co potwierdza słuszność przepro-
wadzonej inwestycji. Ponadto, dystry-
bucję klinkieru na silosach, zbiornik na 
popioły 3000t, nowy sposób rozładunku 
wagonów „Fals”, instalację „by-pass” dla 
pieca nr 5 oraz wiele innych.

P.B.: Jakie czynniki pomagają w ter-
minowej realizacji działań, a jakie je  
utrudniają?
M.G.: Bardzo ważnym elementem są 
kwalifikacje oraz zaangażowanie lu-
dzi. Osoby odpowiedzialne za realiza-
cję poszczególnych zadań interesują się 
każdym szczegółem, od początku two-
rzenia dokumentacji jak i później, już 
w fazie realizacji projektu i jego urucha-
miania. Dlatego możliwe jest moderni-
zowanie istniejącego zakładu, gdzie jak 
wspomniałem wcześniej, występuje wie-
le niespodzianek i bardzo często trzeba 
reagować na problemy natychmiast. 

Niezwykle dużą wagę przywiązujemy 
do bezpośredniej obecności inspekto-
rów nadzoru na placu budowy. Koordy-
nują oni działania firm oraz zapewniają 
zgodność dokumentacji z realizacją oraz 
jakością wykonywanych prac. Na jakość 
inwestycji ma bowiem wpływ szereg 
czynników, począwszy od testowania 
betonu, pomiarów geodezyjnych, kon-
troli wykonania spoin, zabezpieczenie 
dokumentacji geologicznej, atestów, od-
biorów UDT, a skończywszy na groma-
dzeniu protokołów odbioru.
Dodatkowym elementem zwiększają-
cym trudność jest fakt prowadzania in-
westycji w bezpośrednim sąsiedztwie 
pracującego obiektu. Sąsiedztwo linii 
produkcyjnej numer 5 obliguje nas do 
uzgadniania poszczególnych etapów 
prac w celu bezpiecznego i bezkolizyjne-
go funkcjonowania produkcji i inwestycji.
Pamiętajmy również, że obecne inwesty-
cje to przedsięwzięcia w dużym stopniu 
międzynarodowe, musimy więc zapew-
nić współpracę z naszymi partnerami na 
odpowiednim poziomie.

P.B.: Z jakimi działami w zakładzie 
współpracuje Pan najściślej? 
M.G.: Uważam, że tylko współpraca ze 
wszystkimi wydziałami może zapewnić 
sukces. Praktycznie każdy w jakiś spo-
sób bierze udział w tej budowie. Muszę 
uczciwie powiedzieć, że uzyskujemy bar-
dzo dużą pomoc od kolegów i koleżanek 
i korzystając z okazji chciałbym za to po-
dziękować.

P.B.: Czy na inwestycje, o których Pan 
wspomniał cementownia pozyskuje 
środki zewnętrzne?
M.G.: Większość inwestycji realizowana 
jest w ramach naszej własnej działalności 
lecz największa inwestycja jaką jest bu-
dowa nitki produkcyjnej numer 6 wspo-
magana jest kredytem.    

P.B.: Wspominał Pan o dobrej pracy 
swoich pracowników…
M.G.: Tak jestem zadowolony z ich pra-
cy, zwłaszcza, że jest ona bardzo trudna 
w tym okresie. Starają się ją wykonywać 
najlepiej jak potrafią. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę. 
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Barbórka białych górników

Barbórkowe uroczystości w Cementow-
ni Warta rozpoczęły się 4 grudnia złoże-
niem wieńca pod działoszyńskim po-
mnikiem upamiętniającym 90 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Główne uroczystości odbyły się w pią-
tek 5 grudnia. W kościele pw. Nawiedze-
nia NMP w Trębaczewie podczas mszy 
świętej poświęcono sztandar górniczy, 
założonego w 1963 roku Zakładu Górni-
czego przy Cementowni Warta. 

Honory i nominacje 
Dalsza część obchodów święta górni-
ków odbyła się w siedzibie cementowni. 
Honorowymi gośćmi zarządu cemen-
towni byli: pani Wojewoda Wojewódz-
twa Łódzkiego Jolanta Chełmińska oraz 
Wicemarszałek Województwa Łódzkie-
go Artur Bagieński, jak również przed-
stawiciele władz powiatowych i gmin-
nych, urzędów państwowych oraz firm 
współpracujących. 

Witając gości, Prezes Zarządu Dariusz 
Gawlak podsumował mijający rok pra-
cy zakładu, w tym kopalni, jako dobry 
i owocny dla przedsiębiorstwa i pracow-
ników. Wyraził również nadzieję, że do-
bre przygotowanie do trudnych warun-
ków na rynku umożliwia umiarkowanie 
optymistyczne patrzenie w przyszłość. 
Wśród licznych życzeń znalazły się krze-
piące słowa Wojewody Joanny Chełmin-
skiej: „Chciałabym, żeby ten dobry wynik, 
o którym mówił pan Prezes był wyznacz-
nikiem na przyszłe lata, by trudna praca 
górników zasługiwała na uznanie”. 

„O górniczym sercu, co tu zawsze biło,
O ziemi, rodzinie dlo keryj się żyło. 
Będzie o hajerach, elwrach, o Adeli,
Starych familokach kaj stażik chlywik mieli...”

Tegoroczne święto Barbórki w Cementowni Warta w Trębaczewie obcho-
dzono wyjątkowo uroczyście. W obecności najwyższych władz wojewódz-
twa poświecono sztandar górniczy oraz nadano nominacje na wyższe 
stopnie górnicze.
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Ważnym momentem było wręczenie 
nominacji na wyższe stopnie górnicze, 
nadanych przez Ministra Gospodarki 
Dyrekcji Cementowni Warta. 
Barbórka to wielkie wydarzenie dla 
wszystkich górników - również tych zwa-
nych białymi wydobywającymi biały, a nie 
czarny kamień. W Trębaczewie wagę uro-
czystości podkreśla się również tradycyj-
nym strojem, górnicy szczególnie dumnie 
w tym dniu nosili mundury oraz górnicze 
czaka – górnicze nakrycie głowy.

Złoty trunek i górnicza zabawa
Po części oficjalnej tradycyjną karczmę 
piwną ze śląskimi przyśpiewkami, prza- Paulina Borkowska

śnymi żartami prowadził zespół Hajer 
Kapela. Wiele przygotowanych atrakcji 
pozytywnie zaskakiwało gości wywo-
łując salwy śmiechu i tworząc niepowa-
rzalny klimat spotkania.  „Nie spodzie-
wałam się takiej wspaniałej atmosfery, 
jaką dzisiaj tutaj zastałam” – mówiła na 
zakończenie swojej wizyty Joanna Cheł-
mińska.
Wspomnienia z tego spotkania będzie za-
pewne przywodził widok kufla i śpiewni-
ka, które zgodnie z tradycją stają się wła-
snością każdego biesiadnika karczmy 
piwnej. 

Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia:
- Dariusz Gawlak, Prezes Zarządu
- Krzysztof Garus, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicz-
nych, 

Dyrektor Górniczy I Stopnia: 
- Alicja Kubicka, Wiceprezes Zarządu
- Ewa Gibas, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu 
- Marek Górnik, Dyrektor ds. Inwestycji,
- Waldemar Rataj, Główny Specjalista ds. Surowca. 

Stopnie górnicze z rąk Prezesa Zarządu otrzymali: 
- Jan Wołos - Technik Górniczy I Stopnia,  
- Mariusz Łuczak - Technik Górniczy III Stopnia,
- Albin Borowczyk - Technik Górniczy III Stopnia, 
- Paweł Krawczyk - Górnik I Stopnia.  
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dy Powiatowej Policji w Pajęcznie, prze-
prowadzający pogadanki na temat bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. To oni 
instruują uczniów jak należy właściwie 
zachowywać się jako uczestnik ruchu 
drogowego oraz jak nosić odblaski roz-
dawane na prelekcjach. 
Dodatkowym wsparciem tegorocznej 
edycji jest akceptacja naszych działań 
przez Sekretarza Krajowej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego Andrzeja 
Grzegorczyka, który jak poinformował 
nas w swoim liście „bardzo gorąco gratu-
luje inicjatywy, której celem jest popra-
wa bezpieczeństwa drogowego dzieci 
i promocja odpowiedzialnych i rozważ-
nych zachowań drogowych”. 
W roku szkolnym 2008/2009 partnerem 
wspierającym działania prewencyjne Ce-
mentowni Warta i KPP w Pajęcznie jest 
PZU Życie oddział w Łodzi, który współfi-
nansuje elementy odblaskowe. 
O tym, że dla ubezpieczyciela, jakim 
jest PZU Życie ważne jest uczestnictwo 
w działaniach zwiększających bezpie-
czeństwo zapewnia Piotr Glen, Koordy-
nator ds. Komunikacji Korporacyjnej.  
Należy dodać, że wg statystyk w 2007 
roku na polskich drogach miało miejsce 
5708 wypadków drogowych z udziałem 
dzieci w wieku 0-14 lat, 156 dzieci zgi-
nęło, a 5754 doznało obrażeń. Powyższe 
liczby upewniają nas w słuszności pod-
jętych działań. 

Świętujemy 10-lecie Powiatu Paję-
czańskiego  
W dniu 25 lipca 2008 r. do Cementow-
ni Warta przyjechało szacowne grono 
gości zaproszonych przez Starostwo Po-
wiatowe w Pajęcznie na uroczystą sesję 
Rady Powiatu z okazji 10-lecia utworze-
nia Powiatu Pajęczańskiego.
Po odbywającej się w Pałacu Męcińskich 
w Działoszynie oficjalnej części uroczy-
stości goście zwiedzili zakład z najlep-
szymi przewodnikami: Prezesem Dariu-
szem Gawlakiem oraz Dyrektorem ds. 
Inwestycji Markiem Górnikiem. 
Trwające inwestycje oraz dobre warunki 
pracy spotkały się z zainteresowaniem 
zwiedzających, wśród których wielu pa-
mięta Cementownię Warta sprzed lat. 
Po wyczerpującej wycieczce goście zo-
stali zaproszeni przez gospodarzy na 
poczęstunek.
Ostatnim elementem obchodów 10-lecia 
Powiatu Pajęczańskiego był festyn, na któ-
rym prezentowały się gminy i partnerzy 
powiatu w tym Cementownia Warta.

Działania Public Relations 

III edycja Akcji bezpieczeństwa dzieci 
„Świecę nie tylko przykładem”
Raz w roku Cementownia Warta wraz 
z Komendą Powiatową Policji w Pajęcz-
nie oraz swoimi partnerami bizneso-
wymi organizuje pokaz bezpiecznych 
zachowań na drodze w ramach Akcji 
bezpieczeństwa dzieci „Świecę nie tylko 
przykładem”. 
W 2007 ponad 1200 dzieci zobaczyło 
w Trębaczewie drogę hamowania ce-
mentowozu przewożącego cement na 
różnych nawierzchniach i skutki potrą-
cenia manekina przez ten samochód.
Taka lekcja poglądowa opatrzona pro-

fesjonalnym komentarzem spotkała się 
z wielką aprobatą społeczności lokalnej 
dlatego dziś dlatego 1 października zde-
cydowano kontynuować pokazy bez-
piecznego zachowania na drodze, tym 
razem w Działoszynie.
Wiosną 2007 roku podczas Akcji rozda-
no przedszkolakom i uczniom klas po-
czątkowych w powiecie pajęczańskim 
(woj. łódzkie) ponad 2800 odblaskowych 
opasek, a jesienią kolejne 2500 sztuk. Te-
goroczna jesień to również 2500 odbla-
sków rozdanych dzieciom.
Celem akcji bezpieczeństwa dzieci 
„Świecę nie tylko przykładem” prowa-
dzonej przez Cementownię Warta jest 
uświadomienie dzieciom podstawo-
wych niebezpieczeństw wynikających 
z ruchu samochodowego oraz przed-
stawienie i utrwalenie bezpiecznych 
zachowań na drodze. 
- Rozdajemy odblaski by przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa dzieci na 
drogach. Dzięki nim są bardziej widocz-
ne – mówi Dariusz Gawlak Prezes Za-
rządu Cementowni Warta SA. - Zachęca-
my byście świeciły przykładem nie tylko 
w szkole, ale również w czasie drogi do 
domu – apelował do najmłodszych.
Merytorycznymi przewodnikami akcji 
są funkcjonariusze policjanci z Komen-

Warta dla lokalnych społeczności

Przypominamy, że zgodnie z ustawą dzieci do 12 roku życia muszą poruszać 
się po drogach z elementami odblaskowymi, więc razem zadbajmy o ich bez-
pieczeństwo! 
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Nie jesteście sami
Trąba powietrzna, która przeszła między 
innymi nad Opolszczyzną, powiatem 
częstochowskim i w Łódzkiem 15 sierp-
nia 2008 roku, zniszczywszy dziesiątki za-
budowań, przeraziła poszkodowanych. 

Czerwiec i lipiec to czas imprez promo-
cyjnych organizowanych przez sąsia-
dujące z Cementownią Warta miasta: 
Pajęczno, Działoszyn i Wieluń. Również 
w tym roku Zarząd Cementowni posta-
nowił czynnie uczestniczyć w promocji 
regionu, wspierając urzędy miast.
Sezon rozpoczął się od Dnia Wielunia 
(14-15 czerwca), gdzie spacerując po-
między trzema scenami w centrum 
miasta, mieszkańcy i ich goście słuchali 
muzyki, m.in. Krzysztofa Krawczyka i za-
poznawali się z informacjami wyekspo-
nowanymi na stoiskach m.in. Cemen-
towni Warta. 
Liczne atrakcje przygotowano także na 
Dniach Pajęczna (5-6 lipca), które z ro-
ku na rok zyskują sympatyków. Koncer-
ty zespołów rokowych, w tym gwiazdy 
BIG CYC, kabaretów oraz mecz piłkarski 
to świetny sposób na spędzenie popo-
łudnia. Zainteresowaniem cieszyła się 
także ekspozycja cementowni, w której 
wiele osób znalazło informacje dotyczą-
ce działalności zakładu. 
Atrakcje tegorocznych Dni Działoszyna 
odbywających się 19-20 lipca tradycyj-
nie utrzymano na wysokim poziomie. 
Przede wszystkim za sprawą zaproszo-
nych gwiazd: zespołu FEEL sponsoro-
wanego przez Cementownię Warta, Róż 
Europy oraz Zbigniewa Wodeckiego. Ty-
siące osób wypełniło działoszyński Park 
Strażaka, by posłuchać i zobaczyć najpo-
pularniejszych tego lata wykonawców. 

Dumnie zaprezentowali się także mu-
zyczni przedstawiciele zakładu – Orkie-
stra Górnicza Cementowni Warta. Repre-
zentujący Cementownię Warta: Justyna 
Sikora, Marcin Leśniak, Sebastian Char-
ciarek, Marcin Kula, Tomasz Chwal i Pau-
lina Borkowska udzielali wyczerpują-
cych, rzetelnych informacji związanych 
z branżą cementową, rozdając ku ucie-
sze najmłodszych gażdżety i baloniki.   

Eko szkoła w Cementowni Warta 
Jesień 2008 roku to kolejny etap eko 
szkoły prowadzonej na terenie Zakładu 
Górniczego Cementowni Warta. 
Rozpoczęty rok temu projekt objaśnia-
jący etapy rekultywacji prowadzonej 
na terenach poprzemysłowych cemen-
towni spotkał się z dużym zainteresowa-
niem okolicznych szkół, między innymi 
z Siemkowic, Chorzewa, Nowej Brzeź-
nicy, Ożegowa, Lipnika i Kiełczygłowa. 
Młodzież wraz z opiekunami przyjeż-
dżając do Cementowni Warta dowiadu-
je się jakie są sposoby przywracania na-
turze obszarów eksploatowanych przez 
człowieka oraz jak wygląda codzienna 
troska pracowników cementowni o oto-
czenie. 
Zdaniem nauczycieli uczestniczących 
w projekcie jest on doskonałym po-
mysłem na przeprowadzenie lekcji na 
temat ochrony środowiska naturalne-
go w warunkach rzeczywistych. Dzię-
ki temu dzieci i młodzież w zrozumiały 
sposób pozyskują wiedzę, a przy okazji 
poznają zasady ochrony środowiska sto-
sowane w pobliskim zakładzie przemy-
słowym – Cementowni Warta. 

Paulina Borkowska

Zarząd Cementowni Warta SA bez-
zwłocznie po zidentyfikowaniu potrzeb 
zdecydował uruchomić pomoc. Na miej-
sce tragedii pojechał Krzysztof Garus, 
Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych 
Cementowni Warta, który w kooperacji 
z księżmi z gorzkowickiej parafii uzgod-
nił przekazanie 300 ton cementu na od-
budowę zniszczonych zabudowań w Ra-
domsku i gminie Gorzkowice. Palety 
z cementem dowieziono bezpośrednio 
do potrzebujących gospodarstw uła-
twiając sprawne działanie ekip remon-
towych.
- Będąc w stałym kontakcie z mieszkań-
cami dotkniętymi żywiołem, pozostaje-
my w dalszej gotowości pomocy – za-
pewnia Dariusz Gawlak, Prezes Zarządu 
Cementowni Warta.

Cementownia włącza się w promocje 
miast

Eko szkoła w Cementowni Warta
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Spotkanie z Partnerami Handlowymi w Karpaczu  

Karpacz to bez wątpienia jeden z naj-
piękniejszych kurortów górskich tej czę-
ści Europy. Niewiele z polskich miaste-
czek górskich może poszczycić się taką 
przestrzenią, widokami i naturalną uro-
dą. Miasto leży w południowo-zachod-
niej części województwa dolnośląskie-
go w Karkonoszach.

Zaproszeni goście bez trudu odnaleźli ho-
tel i przybyli na czas pomimo nie najlep-
szych warunków atmosferycznych tego 
dnia. Podczas uroczystej kolacji w hotelu 
„Skalny” Prezes Zarządu Cementowni War-
ta Dariusz Gawlak i Dyrektor ds. Sprzeda-
ży i Marketingu Ewa Gibas podziękowali 
wszystkim za przybycie oraz wręczyli po-
dziękowania za dotychczasową współ-
pracę, a także szczególne wyróżnienie za 
odbiór milionowej tony, które w tym ro-
ku przypadło firmie – Zakład Betoniarski 
Adam i Marcin Piotrowscy z Nekli.
Po części oficjalnej, przeszliśmy do czę-
ści artystycznej, podczas której mogli-
śmy podziwiać występ zespołu Zorba 
i piękne greckie melodie w jego wy-

konaniu. Zaproszeni goście brali udział 
w licznych konkursach przygotowanych 
na tę okazję. 
Na drugi dzień wszyscy pojawili się 
w dobrych humorach na śniadaniu, po 
którym zostali zaproszeni na wykład pt. 
,,Stres – przyczyna zastoju czy funda-
ment rozwoju”. Wykład należał do uda-
nych bowiem wszyscy z zaciekawieniem 
wsłuchiwali się w słowa wykładowcy. 
Na koniec Prezes Zarządu Cementowni 
Warta Dariusz Gawlak przybliżył wszyst-
kim najważniejsze plany związane z roz-
wojem Cementowni, jak również jeszcze 
raz podziękował za przyjęcie zaproszenia 
i zaprosił do dalszych atrakcji spotkania. 
W godzinach popołudniowych dla gości 

U podnóża Śnieżki

Spotkanie z Kontrahentami Ce-
mentowni Warta odbyło się 
w 2008 roku w Karpaczu u podnó-
ża najwyższego szczytu Karkonoszy 
– Śnieżki. W dniach 24 – 26 wrze-
śnia zorganizowaliśmy dla naszych 
największych odbiorców cementu 
konferencję w hotelu „Skalny”.
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przewidziana była wycieczka na Małą Ko-
pę, ale z uwagi na złe warunki atmosfe-
ryczne zaprosiliśmy wszystkich do zwie-
dzenia Sztolni w Kowarach znajdującej 
się 7 km od Karpacza. Na zwiedzających 
czekały niebywałe doznania w wyrobi-
skach sztolni poszukiwawczej. Jest to 
podziemna trasa turystyczna, która sta-
nowi skansen tradycji górniczych i tech-
nik wydobywczych. W trakcie przejścia 
chodnikami wyrobisk, czy labiryntem 
Uranosa można było zobaczyć jedyny 
w swoim rodzaju Skarbiec Walonów – 
zbiór minerałów, szlachetnych kamieni, 
kruszców i kopalin pochodzących z ko-
lekcji Sudeckiego Bractwa Walońskiego. 
W świecie podziemnych wyrobisk o nie-
powtarzalnym klimacie magia towarzy-
szyła na każdym kroku. Pomimo nienaj-
lepszej pogody wycieczka należała do 
udanych, a jej uczestnicy pełni wrażeń 
wrócili do hotelu aby odpocząć i przy-
gotować się do dalszej atrakcji dnia ja-
ką był wieczorny wyjazd do miasteczka 
Western City.
Miasteczko to znajduje się w Ścięgnach 
k/Karpacza i rozciąga się na obszarze 5 
ha, a najwyższym widocznym z niego 
szczytem jest oczywiście Śnieżka. We-
stern City to odwzorowanie typowego 
miasteczka z „Dzikiego Zachodu”. Mieści 
się w nim 12 drewnianych budynków 
takich jak „Biuro Szeryfa” z więzieniem 
czy „Chata Traperska” i „Bank”. Zostaliśmy 
przywitani przez Szeryfa miasteczka i za-
proszeni do obejrzenia przygotowanego 
dla nas występu związanego z Dzikim 
Zachodem czyli bijatyki między kowbo-
jami, a także napadu na bank. Wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w konkursach 
przygotowanych przez organizatorów, 
takich jak: strzelanie z łuku, jazda na by-
ku mechanicznym czy też dojenie kro-
wy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi dyplomami, a pozostali 
goście otrzymali na pamiątkę kowboj-
skie kapelusze. W restauracji zwanej „Sa-
loonem” odbyła się pożegnalna kolacja 
przy dźwiękach muzyki country.
Nazajutrz zaproszeni goście z uśmiechem 
na twarzy dziękowali organizatorom za 
moc niespodzianek i atrakcji. Mamy na-
dzieję, że współpraca z nimi w przyszłym 
roku będzie równie zadawalająca, pełna 
optymizmu i zrozumienia.

Danuta Szopa
Andrzej Kardaszewski
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Zacieśnianie relacji z Dostawcami  

Celem nadrzędnym spotkania jest pod-
kreślenie wagi jaką przykłada Zarząd 
Cementowni Warta do profesjonalizmu 
i rzetelności swoich kooperantów. - Sto-
sujemy najlepsze technologie i rozwią-
zania, dlatego wymagamy by materiały 
do nas dostarczane były również najlep-
szej jakości - podkreślał Krzysztof Garus, 
Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych 
Cementowni Warta.  
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli 
się zarówno uczestniczący w bieżących 
inwestycjach, jak również świadczący 
usługi okresowo. Przedstawiciele firm 
wypowiadali się ciepło o podejmowanej 
przez Cementownię Warta inicjatywie. 
- Jestem bardzo zadowolony z takiego 
spotkania, które pozwala zacieśnić re-

lacje - mówi Michał Sułkowski z Przed-
siębiorstwa Materiałów Ogniotrwałych 
z Krakowa. - W cementowni bywam raz 

na kilka miesięcy, choć materiały do Pań-
stwa dostarczamy od 18 lat. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że w dobrych relacjach na-
leży być nie tylko z odbiorcami, ale także 
dostawcami, co umożliwia lepszą współ-
pracę, dostosowanie dostaw czy działa-
nie w sytuacjach awaryjnych. Inicjatywa 
dyrektora Krzysztofa Garusa jest bardzo 
potrzebna. Czujemy się docenieni jako 

Doroczne spotkanie partnerów biznesowych

W dniu 3 października 2008 roku Zarząd Cementowni Warta zaprosił 
partnerów biznesowych na spotkanie, w trakcie którego przedstawicie-
le firm dostarczających do zakładu wszelkie elementy konieczne do jego 
właściwego funkcjonowania zapoznali się z obecnym wizerunkiem zakła-
du, jego inwestycjami oraz planami. 
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dostawcy, jesteśmy tym samym bardziej 
związani z Cementownią Warta - dodał.
Oficjalna część spotkania zakończyła 
się wręczeniem gościom listów referen-
cyjnych, a przy okazji dała możliwość 
rozmowy z gospodarzami: Dariuszem 
Gawlakiem, Prezesem Zarządu Cemen-
towni Warta i Krzysztofem Garusem, 
Dyrektorem ds. Produkcyjno-Technicz-
nych. - Podziękowaliśmy dostawcom za 
współpracę rozdając listy referencyjne, 
które pozwalają im wykorzystywać fakt 
współpracy z tak dużą firmą jak Cemen-
townia Warta w przedstawianiu swojego 
portfolio - powiedział Krzysztof Garus.
- Z Cementownią Warta współpracuję 
od 30 lat. Zauważam ogromne zmiany 
na lepsze. Życzę, by zakład rozwijał się 
tak jak dotychczas - mówił Bolesław Kry-
stowczyk reprezentujący Geoservex. 
Organizatorzy spotkania zadbali o do-
brą atmosferę przygotowując wiele 
atrakcji. Korzystając z instruktażu zawo-
dowych krupierek wiele osób doświad-
czało dreszczyku emocji grając w gry 
hazardowe. Szczęśliwie dla przegrywa-
jących  obowiązującą walutą były pa-
pierowe pieniądze „na niby”.
Przyjacielski klimat umożliwił wzajemne 
poznanie osób, które dotychczas kon-

taktowały się telefonicznie lub mailo-
wo. - Bardzo pozytywnie postrzegam 
dzisiejsze spotkanie, które na pewno 
dobrze wpłynie na dalszą współpracę. 
Mam okazję osobiście poznać osoby, 
które znam przez telefon – powiedziała 
Aleksandra Zuzewicz-Rogaczewska, Asy-
stentka Zarządu Cementowni Warta. 

– Jest nam miło, że po raz trzeci jesteśmy 
gośćmi Cementowni Warta. Jest to dla 
nas duże wyróżnienie – mówił Tomasz 
Szymczyk reprezentujący Remo Rudniki 
Sp. z o.o. Powyższe stwierdzenia oraz inne 
pozytywne efekty spotkania partnerów 
biznesowych umacniają Zarząd Cemen-
towni Warta w przekonaniu o słuszności 
jego organizowania.

Paulina Borkowska
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Realizacje z cementu z Cementowni Warta – Autostrada A1 

Autostrada A1 została zaprojektowana 
w ciągu międzynarodowej drogi E 75 
i będzie jedyną polską autostradą bie-
gnącą południkowo. Inwestycja ta jest 
częścią transeuroperskiego korytarza 
transportowego prowadzącego z Gdań-
ska do Wiednia przez Katowice na Gór-
nym Śląsku i Brno w Czechach. Połączy 
porty morskie Trójmiasta nad Bałtykiem 
ze stolicą Austrii i południem Europy. 

Plany i wykonawcy
Pierwsze plany budowy autostrady A1 
pojawiły się już na początku lat siedem-
dziesiątych. Koncesję na budowę i eks-
ploatację autostrady w 1997 roku uzy-
skało konsorcjum Gdańsk Transport 
Company S.A., w którym udziały mają 
odpowiednio następujące firmy: Skan-
ska S.A.– 30%, Laing Roads– 30%, NDI 
S.A.– 25% i Intertoll– 15%. Umowa kon-

– 90 km Gdańsk – Grudziądz (Rusocin – 
Nowe Marzy), II ETAP – 62 km Grudziądz 
– Toruń (Nowe Marzy – Czerniewice) 
Generalnym wykonawcą pierwszego, 
90-kilometrowego odcinka biegnącego 
z północy od Rusocina k/ Gdańska do 
Nowych Marz pod Grudziądzem było 
konsorcjum SKANSKA – NDI Joint Ven-
ture. Dwie niezależne firmy wspólnie 
realizujące tę część inwestycji posiadały 
określone udziały w Joint Venture. Skan-
ska S.A.– 80%, NDI S.A.– 20%. 

Na froncie robót
90-kilometrowy odcinek A1 podzielono 
w trakcie realizacji projektu na dwa fron-
ty, każdy złożony z trzech sekcji:

Bursztynowa Autostrada

Nazwano ją Bursztynową Autostradą, ponieważ jej trasa przebiega do-
kładnie wzdłuż historycznego Szlaku Bursztynowego z północy na połu-
dnie. Wiedzie on od Morza Bałtyckiego obwodnicą Trójmiasta, przedzie-
rającą się przez Lasy Oliwskie, następnie wzdłuż dolnej Wisły zmierza 
do Tczewa obok Stargardu przez Pelplin i wreszcie łączy się na wysoko-
ści Grudziądza z szosą E 75 i dalej biegnie aż na południe kraju. Auto-
strada A1 Gdańsk – Cieszyn będzie jedną z najważniejszych tras komu-
nikacyjnych Polski i Europy. Cement na potrzeby budowy A1 dostarcza 
Cementownia Warta.

cesyjna obejmuje budowę 150 km auto-
strady pomiędzy Rusocinem k/ Gdańska 
a Czerniewicami k/ Torunia. Odcinek ten 
został podzielony na dwa etapy: I ETAP 
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Front Północny
Sekcja 1 Rusocin – Stanisławie 17,95 km
Sekcja 2 Stanisławie – Swarożyn 6,82 km
Sekcja 3 Swarożyn – Pelplin 12,73 km
Front Południowy
Sekcja 4 Pelplin – Kopytkowo 25,50 km
Sekcja 5 Kopytkowo – Warlubie 12,00 km
Sekcja 6 Warlubie – Nowe Marzy 14,45 km

Dostawy materiałów i surowców do bu-
dowy autostrady odbywały się trans-
portem samochodowym oraz kolejo-
wym połączone z przeładunkiem na 
samochody i dowozem do silosów lub 
na place składowe (tzw. boksy) w beto-
niarniach oraz bezpośrednio do maszyn 
pracujących na budowie. Bocznice kole-
jowe znajdowały się w miejscowościach 
Warlubie (obsługa Frontu Południo-
wego) i Swarożyn (obsługa Frontu Pół-
nocnego), z których rozwóz materiałów 
i surowców odbywał się na trzy sekcje 
każdy w promieniu ok. 25 kilometrów.

Nasze cementy na A1
W okresie od października 2005 do li-
stopada 2008 roku Cementownia Warta 
S.A. dostarczyła 168 tys. ton następują-
cych cementów:
1. Cement hutniczy WARTA niskoalkaliczny 

CEM III / A 32,5 N – NA – 16 tys. ton
2. Cement hutniczy WARTA niskoalkaliczny 

CEM III / A 32,5 N – LH / HSR / NA – 
77 tys. ton Krzysztof  Szczepaniak

3. Cement portlandzki wieloskładnikowy 
WARTA 
CEM II / B – M (S – V) 32,5 R – 26 tys. ton

4. Cement żużlowy WARTA niskoalkaliczny 
CEM II / BS 42,5 N – NA – 2 tys. ton

5. Cement drogowo – mostowy WARTA ni-
skoalkaliczny CEM I 42,5 N – MSR / NA 

    – 47 tys. ton
Przy budowie autostrady A1 pracował 
największy park maszynowy na projek-
cie drogowym w Europie. Wykorzysta-
no ponad 230 maszyn w większości wy-
posażone w system naprowadzania 3D 
oparty na technice GPS, który dzięki da-
nym z satelity pozwolił na prowadzenie 
prac z dokładnością do 1 cm. Konsor-
cjum Skanska – NDI zatrudniło ok. 400 
pracowników umysłowych i ok. 1 000 
pracowników fizycznych, a pośrednio 
przy budowie 90-kilometrowego od-
cinka autostrady A1 pracowało ponad 
3 000 osób.

Sukces pierwszego etapu
W dniu 17 października 2008 roku  
w Nowych Marzach odbyła się ceremo-
nia otwarcia 90-kilometrowego odcin-
ka autostrady A1, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Wła-
dzy Lokalnej, Episkopatu, Wojska i Poli-
cji oraz firm wykonawczych i dostaw-
ców. Uroczystość została uświetniona 
prezentacją medialną na specjalnie 

przygotowanym telebimie pt. „Podróż 
w przeszłość autostradą A1” i pokazem 
sztucznych ogni. Ceremonia otwarcia 
była relacjonowana przez media lokal-
ne i krajowe. Cementownię Warta S.A. 
reprezentował na uroczystości Krzysztof 
Szczepaniak, Product Manager odpo-
wiedzialny za realizację umowy dostawy 
cementu. „W celu sprawdzenia parame-
trów technicznych nowej drogi i prze-
kazania opinii Zarządowi i pracowni-
kom naszej firmy, wykonałem dwie jazdy 
próbne, wieczorną po ceremonii otwar-
cia (czas przejazdu – 42 min) i dzienną 
w czasie powrotu (czas przejazdu – 37 
min) – walory użytkowe bez zastrzeżeń” 
– powiedział Krzysztof Szczepaniak. 
Pozostał jeszcze do realizacji II ETAP 62 
km: odcinek Grudziądz – Toruń. W dniu 
21 października 2008 roku rozpoczęli-
śmy negocjacje handlowe z firmą Skan-
ska S.A. uzyskując prawo pierwszeństwa 
w rozmowach jako sprawdzony partner. 
W celu dokończenia inwestycji na od-
cinku Nowe Marzy – Czerniewice pla-
nujemy dostawy 220 tys. ton cementów 
WARTA (krótszy odcinek, ale więcej ce-
mentu ponieważ przewidziano przepra-
wy przez Wisłę – dwa duże mosty w To-
runiu i Grudziądzu) w okresie: III 2009 – XI 
2011 r. Obecnie negocjacje handlowe 
wkraczają w decydującą fazę.

Do budowy 90-kilometrowego odcinka 
autostrady zostało zużytych:
• 100 tys. m3 betonu
• 1600 tys. ton masy bitumicznej
• 168 tys. ton cementu
• 15 537 tys. litrów oleju napędowego
W ramach projektu powstało:
• 87 obiektów mostowych
• wykonano prace ziemne o łącznej objętości 

15 600 tys. m3

• 7 węzłów drogowych
• 2 punkty pobierania opłat (Nowe Marzy 

i Rusocin)
• 6 parkingów po 3 z każdej strony drogi (na 6, 

42 i 70 km)
• 2 obwody utrzymania autostrady (OUA na 

37 i 90 km)
• oraz wiele innych obiektów np.:  zbiorniki 

P.POŻ

Dane projektowe
Lokalizacja:             

Rusocin k/ Gdańska 
– Nowe Marzy k/ Grudziądza

Klient: 
GTC – Gdańsk Transport Company S.A.

Rozpoczęcie projektu:                          IX 2005 rok
Czas realizacji:               ok.3,5 roku / 43 miesiące
Zakończenie projektu:                          XI 2008 rok
Wartość kontraktu: 

ok. 2,1 mld PLN / 506 880 000 EURO

Dane techniczne
Liczba pasów:                    4, po 2 w każdą stronę
Szerokość pasa jezdni:                                   3,75 m
Szerokość pasa zieleni:                                  4,00 m
Szerokość pasa awaryjnego                        2,50 m
Szerokość drogi:                                            28,50 m
Nawierzchnia:                                          bitumiczna
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D jak dobra dewiza 

O wartości jakości, dobrej ce-
ny i sprawnej obsługi w wytwór-
ni betonu mówi Józef Chmurzyński 
właściciel firmy Wytwórnia Beto-
nu z Radomia.

Paulina Borkowska; Krzysztof Szcze-
paniak: Od kiedy istnieje firma?
Józef Chmurzyński: Firma rozpoczęła 
działalność w 1995 roku, pierwszy be-
ton wyjechał z Mokrej 2 w czerwcu. Od 
1 stycznia 1998 r. działam jako firma jed-
noosobowa.

P.B., K.S.: Jak powstała firma? 
J.Ch.: Sytuacja życiowa po roku 1990 
zmusiła mnie do podjęcia pewnych 
działań – założyłem firmę transporto-
wo-usługową świadczącą usługę dowo-
zu betonu. W 1995 roku do przedsiębior-
stwa dołączył kolega z pompą do betonu. 
Nawiązaliśmy współpracę sprzedając be-
ton dla różnych odbiorców, ale nadal ku-
pując go z różnych betoniarni w Radomiu. 
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za 
beton jako sprzedawca niosło ryzyko, stąd 
podjęliśmy decyzję, by stworzyć własny 
węzeł betoniarski. Zrodził się pomysł wy-
dzierżawienia terenu 4,5 tys. m2 i ustawie-
nia polskiego węzła rozwiązującego pro-
blem produkcji betonu. Kolega, z którym 

współpracowałem, w 1997 r. zdecydował 
się odejść, dlatego od 1 stycznia 1998 roku 
firmę prowadzę sam. 

P.B., K.S.: Jaka jest dewiza firmy?
J.Ch.: Zawsze za cel stawiam sobie trzy 
rzeczy: jakość betonu, dobrą cenę i do-
brą obsługę. Staram się tak ukierunko-
wywać moje inwestycje, by poprawiały 
jakość świadczonych usług. Przykładem 
tego jest własna kopalnia piasku oraz 
w perspektywie uruchomienie kopalni 
kruszyw. Cenię sobie siłę słowa zadowo-
lonych klientów i dbam o to, by kolejni 
trafiali do nas z przekonaniem, że robi-
my najlepszy beton. Dużą wagę przy-
wiązuję także do terminowego wywią-
zywania się z zamówień. 

P.B., K.S.: Jak teraz wygląda wytwór-
nia? Jaki ma park maszynowy? 
J.Ch.: Osiągnięcie dzisiejszych zdolności 
produkcyjnych wymagało ogromnych 
nakładów. Zaczęliśmy od jednego węzła, 
później powstał drugi i trzeci. W 2000 ro-
ku pojawiła się nowa konkurencja w po-
staci nowoczesnej metody produkcji 
betonu jaką stosowała firma „BT Beton” 
– produkcja skomputeryzowanym wę-
złem. Musiałem wówczas podjąć męską 

decyzję i zastosowałem nową technolo-
gię produkcji, która pozwoliła mi konku-
rować z firmami zachodnimi wchodzą-
cymi na tutejszy rynek.
 
P.B., K.S.: Ile osób Pan zatrudnia? 
J.Ch.: W tej chwili zatrudniam 230 osób. 
Jesteśmy zakładem pracy chronionej, 
w związku z tym zatrudniam osoby nie-
pełnosprawne na różnych stanowiskach 
pomocniczych, np. portierów, magazy-
nierów. Lokujemy osoby niepełnospraw-
ne wszędzie tam gdzie jest to możliwe, 
nie uszczuplając naszej produkcji. 

P.B., K.S.: Proszę opowiedzieć o sztan-
darowych budowach realizowanych 
z Pana betonu. 
J.Ch.: Prym wiodą obiekty prestiżowe 
wykonane z betonów mostowych, które 
zaczęliśmy produkować w 2001 roku na 
potrzeby takich obiektów jak: obwodni-
ca Białobrzegów z mostem, dwoma wia-
duktami, przejściami dla pieszych na od-
cinku ponad 8 km, węzeł komunikacyjny 
w Skarżysku Kamiennej, modernizacja 
trasy nr 7 pomiędzy Jedlińskiem a Biało-
brzegami, obwodnica Grójca. 
Aktualnie wykonujemy odcinek Białobrzegi 
– Grójec zaawansowany na poziomie 70%. 
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P.B., K.S.: Wspominał Pan, że produk-
cja betonu drogowo-mostowego jest 
dla firmy prestiżowa. Od kilku lat do 
produkcji używacie cementu z Ce-
mentowni Warta. W jaki sposób na-
wiązał Pan współpracę z Cementow-
nią Warta?
J.Ch.: Początek współpracy to 2001 rok 
kiedy podejmowaliśmy decyzję o pro-
dukcji betonu drogowo-mostowego na 
obwodnicę Białobrzegów. Zastanawiali-
śmy się nad współpracą z Rejowcem lub 
Wartą. Na spotkaniach z czterema labo-
ratoriami, które uczestniczyły w opra-
cowaniu receptury podejmowaliśmy 
szybkie decyzje. W tym czasie nie mia-
łem żadnej opinii z racji braku doświad-
czenia w temacie produkcji betonów 
mostowych, stąd musiałem bazować 
na opiniach laboratoriów, które skru-
pulatnie analizowały parametry jedne-
go i drugiego cementu. Cementownię 
Warta reprezentował Krzysztof Szcze-
paniak, którego rola w spotkaniach, siła 
przekonywania zadecydowały o pozy-
tywnej opinii laborantów. 
Warto było nawiązać tę współpracę, bo 
po skończeniu tych obiektów wykona-
no ponad 300 badań uzyskawszy bar-
dzo dobre, jednorodne wyniki. Przy tej 
ilości badań, skali produkcji w różnych 
okresach w lecie i zimie powtarzalność 
wyników była bardzo duża. Później ła-
twiej mi było zastosować cement z Warty 
startując po następne kontrakty.

P.B., K.S.: Stosując warciański cement 
ograniczył Pan swoje ryzyko?
J.Ch.: Skala odpowiedzialności za tego 
rodzaju beton jest bardzo duża, pomimo 
że jego udział ilościowy nie jest najwięk-
szy w naszej produkcji. Przywiązujemy 
bardzo dużą wagę do składu cementu, 
receptur, reżimu technologicznego.

P.B., K.S.: Jakie cementy kupuje Pan 
w Cementowni Warta?    
J.Ch.: Głównie cement drogowo-mo-
stowy, ale również analizujemy możli-
wości dywersyfikacji dostaw cementu 
powszechnego użytku. 

P.B., K.S.: Jakim partnerem jest, Pana 
zdaniem, Cementownia Warta?
J.Ch.: Od samego początku naszej współ-
pracy nie mam żadnych zastrzeżeń co do 

terminów dostaw, jakości cementu i ob-
sługi - współpraca układa nam się bardzo 
dobrze. Zdarzają się sytuacje trudniejsze, 
ale zawsze je wyjaśniamy. 
Dla mojej firmy najważniejsze są para-
metry cementu, a sprawy logistyczne 
i inne są do dopracowania, choć do nich 
również nie mam zastrzeżeń.

P.B., K.S.: Jak Pan przewiduje przy-
szłość w dobie kryzysu finansowego? 
Czy to się odbije na Pana branży? 
J.Ch.: Należy podzielić segmenty, w któ-
rych się poruszamy. Pierwszą jest bu-
downictwo mieszkaniowe, które roz-
kwitło w pierwszej połowie 2007 roku. 
Ten segment obecnie wyhamował, co 
obserwuję po ilości sprzedanych blocz-
ków betonowych. Myślę, że wrócimy do 
czasów kiedy będziemy budować się za 
własne pieniądze. Na pewno zapotrze-
bowanie na beton w tej grupie będzie 
mniejsze, ale poprzez inwestowanie 
w nieruchomości, zamiast w banki, przy-
niesie satysfakcjonujący wynik. Optymi-
styczny jest fakt, że w tym roku sprzeda-
liśmy więcej betonu niż w 2007. 
Drugi segment to budownictwo obiek-
tów przemysłowych, które nie wyhamo-

wało. Obsługujemy w tej grupie zarówno 
Radom, jak również budowy w promie-
niu 50-80 km od Radomia. 
Trzeci segment to inwestycje państwo-
we, głównie drogowe, które są już za-
planowane. W tym przedziale jest sporo 
inwestycji do zrobienia m.in. obwodni-
ce Radomia (południowa i zachodnia), 
węzły komunikacyjne i wiadukty kole-
jowe. Tego typu inwestycji będzie dużo, 
natomiast nasz udział w nich jest pod 
znakiem zapytania, bo każdy taki pro-
jekt musimy domówić z korzyścią dla 
wszystkich stron. Dodam, że swoją firmę 
ukierunkowuję nie tylko na tego rodzaju 
obiekty, które w tym roku nie stanowiły 
dużego udziału w naszej produkcji. 

P.B., K.S.: Na koniec pytanie o nieco-
dzienne sytuacje: czy zdarzyło się, by 
beton związał w gruszce?
J.Ch.: Taka sytuacja miała miejsce kilka 
lat temu, jej przyczyną była awaria samo-
chodu. Dziś mamy gotowe rozwiązania, 
np. pojazd pomocniczy, który przepina-
jąc instalację szybko opróżnia awaryjną 
beczkę.

P.B., K.S.: Życząc dalszych udanych in-
westycji dziękujemy za rozmowę. 
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dziestolecia Cementowni. W okresie tym, 
tj. do 2003 roku Cementownia wyprodu-
kowała ok. 37 mln ton klinkieru i około 
50 mln ton cementu. Ilości roczne two-
rzące ten wynik przedstawiamy w tabe-
li, która jest kontynuacją zamieszczonej 
w numerze 4 „Naszej Warty”, dotyczy lat 
1991-2007.
W ciągu czterdziestu lat zmieniała się 
struktura organizacyjna i własnościowa 
firmy, ulegała zmianie jej rynkowa mi-
sja. W jej historię wpisały się tysiące pra-
cowników. O znaczeniu cementowni dla 
tego środowiska i dla samych pracow-
ników świadczy przeciętny staż zatrud-
nienia, który tylko w samej Cementowni 
obecnie wynosi 22 lata, a załogę w  20 % 
stanowią kobiety.
Początek piątej dekady funkcjonowania 
Warty - rok 2005 - obfituje w znaczące 
historyczne wydarzenia. 6 czerwca 2005 
roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarzą-
du złożyła Pani Zofia Kachlik, w związku 

Historia Cementowni Warta SA - cz. III  

Ciągłość historii zawartej w numerze 4  
„Naszej Warty” z grudnia 2007 r. zapew-
nia historia „serca” cementowni, jaką jest 
piec nr 5 do wypału klinkieru. 
2001 rok, to pierwszy rok eksploatacji 
zmodernizowanej wysokowydajnej, no-

Ciąg dalszy historii obejmujący okres 2001-2005

woczesnej linii wypału nr 5. Osiągnięto 
przy tym podstawowy z zakładanych 
celów – obniżono zużycie energii 
cieplnej na tonę klinkieru w stosunku 
do metody mokrej o ok. 50%.
Opisywany okres to końcówka czter-

Zofia Kachlik, Prezes Zarządu
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Zygmunt Nąckiewicz

Rok Produkcja klinkieru 
(ton)

Produkcja cementu 
(ton)

1991    820 000 1 025 000

1992    870 800 1 080 000

1993    883 000 1 030 000
1994    975 000 1 135 000
1995    980 000 1 175 000
1996    998 000 1 218 000
1997 1 103 000 1 252 000
1998 1 076 000 1 258 000
1999 1 139 500 1 317 000
2000 1 205 500 1 355 000
2001 1 103 500 1 212 500
2002    845 000    974 000
2003    693 000    842 000
2004    694 500    823 000
2005    729 600    910 300
2006    979 800 1 183 600
2007 1 288 200 1 312 600

S.A. w Działoszynie. 
1 lipca 2005 r. stanowisko Prezesa Zarzą-
du Cementowni Warta S.A. w Trębacze-
wie objął mgr inż. Dariusz Gawlak.
Tego samego dnia nastąpiła zmiana na-
zwy i siedziby firmy, co potwierdza po-
stanowienie Sądu Rejonowego dla Ło-
dzi – Śródmieścia.
22 września 2005 r. oficjalnie pożegna-
no Panią Zofię Kachlik. W uroczystości 
uczestniczyli członkowie Rady Nadzor-
czej wraz z jej Przewodniczącym, burmi-
strzowie Działoszyna i Pajęczna, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Producentów 
Cementu, dyrektorzy konkurencyjnych 
cementowni, partnerzy handlowi oraz 
członkowie Zarządu.
Z dniem 30 listopada 2005 roku nastąpi-
ła zmiana w składzie Zarządu. 
Nowy Zarząd od 1 grudnia 2005 roku 
pracuje w składzie: 
- mgr inż. Dariusz Gawlak – Prezes Zarzą-

du, Dyrektor Naczelny, 
- mgr Alicja Kubicka – Wiceprezes Zarzą-

du, Dyrektor ds. Ekonomicznych, 
- mgr inż. Krzysztof Garus – Członek Za-

rządu, Dyrektor ds. Podukcyjno-Tech-
nicznych. 

Zarząd powołał na stanowisko Dyrekto-
ra ds. Sprzedaży i Marketingu mgr inż. 
Ewę Gibas.
W grudniu 2005 roku Zarząd podjął 
uchwałę o wystąpieniu do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej o dofinansowanie ze 
środków unijnych projektu „Zmniejsze-
nie emisji z instalacji służącej do wypa-
lania klinkieru cementowego”.
Zaprezentowaliśmy ostatni odcinek hi-
storii Cementowni Warta. O bieżącej 
sytuacji, najważniejszych wydarzeniach 
z życia Cementowni możecie Państwo 
czytać w kolejnych wydaniach „Naszej 
Warty”. Od 2006 roku to „Nasza Warta” 
jest pamiętnikiem wydarzeń Cemen-
towni. Uzupełnia ją internetowa strona 
Cementowni:
www.wartasa.com.pl.

z odejściem na emeryturę. Pracowni-
cy śledzący historię cementowni, lu-
dzie przemysłu – nie sposób wymienić 
wszystkich nawet w ujęciu grupowym 
– wiedzą, że tego faktu nie można skwi-
tować tym jednym zdaniem. Wszyst-
ko, co zostało opisane w poprzednich 
odcinkach, każde ważne wydarzenie, 
to życie Pani Kachlik, którego zawodo-
wy etap poświęciła Cementowni Warta 
i przemysłowi cementowemu. Wpisa-
ła się ona w zawodowe i osobiste życie 
wielu ludzi. 
Przypominamy zatem podstawowe 
daty: 1967 rok – to początek pracy Pani 
Zofii Kachlik w przemyśle – w Cemen-
towni Wiek, 1967-1992 – praca w War-
cie na stanowiskach: technologa, sze-
fa produkcji, kierownika wypału Warty 
II, głównego inżyniera ds. produkcji, 
a w 1992 roku wygranie konkursu na 
Prezesa Spółki.
30 czerwca 2005 roku był ostatnim 
dniem pracy Pani Zofii Kachlik na sta-
nowisku Prezesa Zarządu Kombinatu 
Cementowo - Wapienniczego Warta 

Dariusz Gawlak – Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny

Alicja Kubicka – Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor ds. Ekonomicznych

Ewa Gibas – Prokurent, 
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Krzysztof Garus – Członek Zarządu, 
Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych
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Zrównoważony rozwój w Warcie 

Filozofia „Zrównoważonego rozwoju” 
(Sustainable Development) - została 
po raz pierwszy zdefiniowana w rapor-
cie „Nasza wspólna przyszłość” (1987 r.), 
opracowanym przez Światową Komisję 
Środowiska i Rozwoju Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, a następnie przy-
jęta na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 
w roku 1992 przez niemal cały świat 
(179 państw) w postaci tzw. Agendy 21. 
Zrównoważony rozwój został określony, 
jako proces mający na celu zaspokoje-
nie aspiracji rozwojowych obecnego 
pokolenia w sposób umożliwiający re-
alizację tych samych dążeń następnym 
pokoleniom. 

Trzy filary zrównoważonego rozwoju
Ze względu na wielość i różnorodność 
czynników wpływających na to zjawisko, 
wyodrębniono trzy główne obszary, na 
których należy skoncentrować się przy 
planowaniu skutecznej strategii osiągnię-
cia zrównoważonego rozwoju. Są to: 
• ochrona środowiska i racjonalna go-

spodarka zasobami naturalnymi (m.in. 
ograniczanie zanieczyszczenia środo-
wiska, ochrona zagrożonych wyginię-
ciem gatunków zwierząt i roślin, pro-
mocja odnawialnych źródeł energii), 

• wzrost gospodarczy i sprawiedliwy po-
dział korzyści z niego wynikających 
(m.in. ułatwienie dostępu do rynków 
dla państw rozwijających się, finanso-
wanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych 
wzorców konsumpcji i produkcji), 

• rozwój społeczny (m.in. walka z ubó-
stwem, dostęp do edukacji, ochrony 
zdrowia). 

Wyzwania dla przemysłu cementowego
Przemysł cementowy jest przykładem 
szczególnie dobrze realizowanej strate-
gii zrównoważonego rozwoju. Produk-
cja cementu przy bardzo niskiej emisji 
SO2 i pyłów jest procesem bezodpado-
wym, wykorzystującym duże ilości ma-
teriałów odpadowych z innych gałęzi 
gospodarki.

Z drugiej strony przewidywany w naj-
bliższych latach wzrost produkcji cemen-
tu w Polsce musi uwzględniać dyrekty-
wy unijne, które narzucają ograniczenie 
emisji CO2, ustalając dla poszczególnych 
gałęzi przemysłu limity tego gazu do at-
mosfery. Problem ten jest szczególnie 
istotny dla przemysłu cementowego, 
którego produkcja związana jest z dużą 
emisją CO2 na jednostkę produktu.
Możliwość ograniczenia emisji CO2 
w przemyśle cementowym stwarza pro-
dukcja cementów z dużą ilością dodat-
ków mineralnych, zastępujących w ce-
mencie energochłonny i najdroższy 
składnik - klinkier portlandzki. (tabela 1).

Tabela1. Wpływ rodzaju cementu na 
wielkoś emisji CO2

Produkcja cementów z dodatkami mi-
neralnymi w Polsce obejmuje głównie 
cementy z dodatkiem popiołów lot-
nych krzemionkowych V i granulowa-
nego żużla wielkopiecowego S. Niestety 
żużel w Polsce staje się materiałem de-
ficytowym i możliwości pozyskiwania 
dużych ilości żużla stają się problema-
tyczne. Lepiej sytuacja przedstawia się 
w przypadku popiołów V, chociaż ich ba-
zę ogranicza również przechodzenie na 
nowe technologie spalania węgla w pa-
leniskach fluidalnych. Produkty spalania 
w takich kotłach nie są dopuszczalne 
przez normę PN-EN 197-1 do wykorzy-
stania jako składnik mineralny w cemen-
cie. Deficyt stosowanych dodatków 
popiołu V i żużla S może rozwiązać wy-
korzystanie wapienia do produkcji ce-
mentów. W cementowniach wapienie 
pozyskiwane są z własnych wyrobisk 
na potrzeby produkcji klinkieru port-
landzkiego, jako tzw. surowiec wapien-
ny „Wysoki”. Wapienie te spełniają wyma-
gania normy PN-EN 197-1 dla odmiany 
LL wapienia. Drobno zmielony wapień 
stosowany jako dodatek mineralny do 

Właściwości 
dodatków Rodzaj dodatku

Hydrauliczne Żużel wielkopiecowy S

Pucolanowe Pucolana naturalna P

Popiół lotny krze-
mionkowy V

Pył krzemionkowy D

Pucolanowo- 
hydrauliczne

Popiół lotny wapienny W

Pucolana natural-
na wypalana Q

Łupek palony T

Obojętne Wapień L

Wapień LL

Rodzaj cementu Wielkość emisji CO2

CEM I 95-100% klinkieru
CEM II/B 65-79% klinkieru
CEM V/A 40-64% klinkieru
CEM V/B 20-38% klinkieru

W technologii produkcji cementu stosu-
je się dodatki mineralne, których właści-
wości i udział w cemencie są ściśle okre-
ślone w normie PN-EN 197-1. Dodatki 
mineralne z uwagi na ich funkcje w pro-
cesie twardnienia cementu można po-
dzielić na grupy wymienione w tabeli 2.

Tabela 2. Rodzaje dodatków mineral-
nych i ich funkcje w procesie tward-
nienia cementu

Co to jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju” i w jaki sposób Ce-
mentownia Warta wciela w życie jej zasady - przeczytacie Państwo 
w poniższym artykule.
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cementu wywiera wpływ na proces hy-
dratacji cementu - jest on reaktywny 
względem C3A, a jego obecność przy-
spiesza hydratację C3S wpływając na 
tempo twardnienia i przyspieszenie na-
rastania wytrzymałości w początkowym 
okresie twardnienia.

Sposób Warty na zrównoważoność
Odpowiedzią Cementowni Warta na Stra-
tegię Zrównoważonego Rozwoju oraz li-
mity CO2 jest przystąpienie do produkcji 
dwóch nowych gatunków cementu z do-
datkami mineralnymi:
• Cement portlandzki wieloskładnikowy 

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R; 
• Cement portlandzki popiołowy
 CEM II/A-V 42,5N (nowa wdrażana pro-

pozycja Warty).

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R jest cemen-
tem portlandzkim wieloskładnikowym  
klasy 32,5R według PN-EN 197-1. Zawiera 
w swoim składzie 65-79% klinkieru por-
tlandzkiego, 21-35% dodatków mineral-
nych (popiół lotny krzemionkowy V i  wa-
pień LL) oraz regulator czasu wiązania.
Cement ten charakteryzuje się zwięk-
szoną wytrzymałością wczesną, dobrą 
dynamiką narastania wytrzymałości 

w długich okresach twardnienia, wy-
dłużonymi czasami wiązania, umiarko-
wanym ciepłem hydratacji i niskim skur-
czem, wysoką odpornością na działanie 
czynników korozyjnych, dobrą urabial-
nością mieszanek betonowych oraz 
zmniejszoną tendencją do występowa-
nia wykwitów węglanowych.

Zalecane kierunki zastosowań:
• produkcja betonu towarowego klas 

C 8/10 - C 30/37, 
• wykonywanie posadzek betonowych, 
• produkcja zapraw murarskich i tynkar-

skich, 

• produkcja prefabrykatów wielko- 
i drobnowymiarowych, 

• produkcja elementów poddanych ni-
skociśnieniowej obróbce cieplnej, 

• wykonywanie nawierzchni drogowych, 
parkingowych, chodnikowych, 

• stabilizacja gruntu w budownictwie 
drogowym.

CEM II/A-V 42,5N jest cementem por-
tlandzkim popiołowym klasy 42,5N we-
dług normy PN-EN 197-1.
Głównymi składnikami tego cementu są: 
klinkier portlandzki (80-94 %), popiół lot-
ny krzemionkowy V (6-20 %) oraz regula-
tor czasu wiązania.
Cement CEM II/A-V 42,5N charakteryzu-
je się umiarkowaną dynamiką narastania 
wytrzymałości wczesnych, umiarkowa-
nym ciepłem hydratacji, dobrą urabial-
nością, podwyższoną odpornością na 
agresję chemiczną, dobrą dynamiką na-
rastania wytrzymałości w długich okre-
sach twardnienia.

Zalecane kierunki zastosowań:
• produkcja betonu towarowego w kla-
sach do C 35/45, 

• produkcja betonu komórkowego, 
• beton na konstrukcje i prefabrykaty 
dojrzewające w warunkach podwyż-
szonej temperatury, 

• stabilizacja gruntów i podbudowa 
dróg  budownictwie drogowym, 

• beton  o podwyższonej odporności na 
agresję chemiczną, 

• beton na konstrukcje w budownictwie 
morskim, 

• zaprawy murarskie i tynkarskie, 
• beton na prefabrykaty wibroprasowane. 

Beata Płóciennik
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Z szacunku 
do przeszłości 
Zbigniew Mostowski: Skąd Pana ko-
lekcjonerskie zainteresowania?
Zenon Klin: Moje kolekcjonerskie zainte-
resowania zaczęły się z chwilą odejścia na 
emeryturę. Zauważyłem, że wśród niektó-
rych otaczających mnie ludzi, znajomych 
i krewnych pokutuje przeświadczenie, że 
to co stare należy zniszczyć, wyrzucić na 
śmietnik lub oddać na złom.
Sam zakończyłem pewien etap w życiu, 
ale tylko etap i wcale nie poczułem się 
niepotrzebny - stąd może refleksja nad 
wszystkim co nas otacza i poddane jest 
upływowi czasu.

Z.M.: Czy zainteresowanie zbiera-
niem „staroci” oznacza, że lubi Pan 
żyć wspomnieniami?
Z.K.: Tak, ale przede wszystkim oznacza 
szacunek do przeszłości – do osiągnięć 
pozytywnych i do błędów. „Dziś” zawsze 
staje się fundamentem „jutra” – tym 
mocniejszym im więcej prawidłowych 
wniosków wyciągamy. Według mnie 
wyeliminować przeszłość to tak jakby 
spod domu wykuć fundament.
Każde pokolenie powinno dbać, aby na-
stępnemu dokumentować przemiany, 
doskonalenie, bo to dowody naszych 
dążeń i działań.

Z.M.: Jak by Pan podzielił swoje zbio-
ry, co dokumentują ?
Z.K.: Większość z nich dokumentuje 
przemiany na wsi – w gospodarstwie 
domowym, w pracach polowych. W go-

spodarstwie moich rodziców uruchomi-
łem wszystkie maszyny i narzędzia rolni-
cze oraz przedmioty, sprzęty, które były 
m.in. niezbędne do wypieku chleba, wy-
robu masła czy sera.
Ogromnym sentymentem darzę pamiąt-
ki typu odznaczenia, proporce, medale, 
monety, kufle. Z każdą z nich związane 
jest jakieś zdarzenie nie tylko mojego 
życia. Ileż zakładowych barbórek przy-
pominają te kufle. Na każdym z nich jest 
wyrzeźbiony lub namalowany fragment 
związany z tradycją górniczą.
Przez 15 lat sporo się tego uzbierało, już 
powierzchnia do gromadzenia ograni-
cza moje działania. Teraz skupiam się na 
monetach, znaczkach. 

Z.M.: Szanuje Pan przeszłość, czy ciągle 
czuje się Pan związany z Cementownią?
Z.K.: Zdecydowanie tak, z zainteresowa-
niem czytam każdy numer „Naszej War-
ty”, śledzę zmiany, inwestycje, które prze-
kształcają ją w nowoczesny zakład. Ale 

Zenon Klin – emeryt, ok. 30 lat przepracował 
w Cementowni Warta, w 1992 roku odszedł 
na emeryturę ze stanowiska zastępcy dyrek-
tora d/s handlowych.
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o Cementowni nie myślę tylko w kate-
goriach osobistych, jako były pracownik, 
ale też jako mieszkaniec tego regionu. 
To, że w nowych domach starocie zosta-
ły zastąpione nowym sprzętem, to też 
zasługa naszej „Warty”, której lokalizacja 

okazała się, doskonałym dla tego re-
gionu, rozwiązaniem prorozwojowym. 
Niektórzy z lokalnych przedsiębiorców 
swoją teraźniejszość też zawdzięczają 
cementowni - czyż historii i wspomnie-
niom nie należy się szacunek...?

Z.M.: Dziękuję za wywiad.
Z.K.: Ja również dziękuję za zaintereso-
wanie i życzę Pracownikom Cementow-
ni sukcesów w pracy i życiu osobistym.



Dyrektor
Naczelny

Dyrektor
Ekonomiczny

Dyrektor
d/s Produkcyjno-Technicznych

Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu     

Dyrektor 
d/s Inwestycji

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 181, 281
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 400
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 181, 281
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 580
fax (043) 84 03 197

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Dział Organizacji i Audytów 
- Kierownik  
- Pełnomocnik ds. System. Zarządzania 
- Biuro

tel. (043) 84 03 371
tel. (043) 84 03 138
tel. (043) 84 03 338

Zespół Radców Prawnych 
- Kierownik
Biuro Radców Prawnych

tel. (043) 84 03 615
tel. (043) 84 03 243

Dział Kadr i Wynagrodzeń 
- Kierownik
- Z-ca Kierownika
- Z-ca Kierownika

 
tel. (043) 84 03 424
tel. (043) 84 03 123
tel. (043) 84 03 275

Dział BHP i ochrony p/pożarowej 
- Kierownik
- Biuro 

tel. (043) 84 03 249
tel. (043) 84 03 248

Zakład Transportu 
- Kierownik 
- Dyspozytor 

tel. (043) 84 03 605
tel. (043) 84 03 606

Zakład Produkcji Pomocniczej
- Kierownik
- Z-ca Kierownika 
- Mistrz 

tel. (043) 84 03 122
tel. (043) 84 03 432
tel. (043) 84 03 536

Zakład Remontowy 
Kierownik
Z-ca Kierownika ds. Elektrycznych
Z-ca Kierownika ds. Mechanicznych 

tel. (043) 84 03 443
tel. (043) 84 03 561
tel. (043) 84 03 542

Zakładowe Laboratorium 
- Gł. Specjalista 
- Z-ca Kierownika

tel. (043) 84 03 401
tel. (043) 84 03 513

Rzecznik Prasowy tel. (0 43) 84 03 327

PION DYREKTORA EKONOMICZNEGO

Główny Księgowy, 
Dział Księg

tel. (043) 84 03 368
tel. (043) 84 03 477
tel. (043) 84 03 377

Dział Finansowy - Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 423
tel. (043) 84 03 310
tel. (043) 84 03 332

Dział Controllingu - Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 635
tel. (043) 84 03 240

Komórka Informatyki - Kierownik
Biuro - Informatyk

tel. (043) 84 03 389
tel. (043) 84 03 254

Dział Administr.-Socjalny - Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 632
tel. (043) 84 03 633

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

tel. (043) 84 03 352
tel. (043) 84 03 431

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Przedstawiciele handlowi.
  

tel. (043) 84 03 487
tel. (043) 84 03 483

tel./fax (043) 84 03 690
Z-ca Głównego Specjalisty

Kierownik ds. Wewnętrz-
nej Obsługi Sprzedaży

Biuro
tel. (043) 8403525
tel. (043) 8403454
fax (043) 8403143

Dział Sprzedaży
- Biuro

tel.(043) 8403551
tel. (043) 8403392
fax (043) 8403145

Sprzedaż - Warta I
Sprzedaż - Warta II

tel. (043) 8403507
tel. (043) 8403366

Z-ca Głównego Specja-
listy ds. Eksportu tel. (043) 8403692

PION DYREKTORA d/s Produkcyjno-Technicznych

Gł. Inż d/s Surowców
Kopalnia - Kier. Rob. Górn.

tel. (043) 84 03 533
tel. (043) 84 03 490

Gł.Inż. d/s Produkcji
Dział Produkcji

tel. (043) 84 03 408
tel. (043) 84 03 682

Z-ca Gł. Inżyniera Wydział 
Produkcji 1 - Kierownik
Inżynier Zmiany

tel. (043) 84 03 557
tel. (043) 84 03 640

Wydział Produkcji 2 - Kierownik
Inżynier Zmiany

tel. (043) 84 03 576
tel. (043) 84 03 188

Oddz.Sped.Kol. i Pak.Cementu 
Kierownik
Z-ca Kierownika
Dyżurny ruchu
                Pakownia I 
                Mistrz
                Pakownia II 
                Mistrz

tel. (043) 84 03 387
tel. (043) 84 03 223
tel. (043) 84 03 344
tel. (043) 84 03 663
tel. (043) 84 03 171

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

tel. (043) 84 03 363
tel. (043) 84 03 657
fax (043) 84 03 388

Główny Mechanik tel. (043) 84 03 673

Główny Energetyk
Z-ca Gł. Energ.

tel. (043) 84 03 420
tel. (043) 84 03 461

Wydział Automatyki - Kierownik tel. (043) 84 03 505

Gł. Spec. d/s Ochr. Środowiska 
Biuro

tel. (043) 84 03 252
tel. (043) 84 03 646

Laboratorium ruchowe
Kierownik tel. (043) 84 03 395

Pion DYREKTORA d/s Inwestycji

Z-cy Dyrektora d/s Inwestycji
tel. (043) 84 03 611
tel. (043) 84 03 156

Dział Inwestycji
tel. (043) 84 03 534
tel. (043) 84 03 460
tel. (043) 84 03 167

Cementownia Warta SA
98-355  Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 17
tel. (043) 84 13 003, Fax (043) 84 03 131
e-mail: info@wartasa.com.pl


