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Parafrazując  tytuł książki naszej Noblistki 
Pani Olgi Tokarczuk można już dziś 
powiedzieć, że podróż ludzi cementu 
Cementowni WARTA S.A. w roku 2019 
została zakończona wraz z ostatnią kartką 
kalendarza. Oddając w Państwa ręce 
kolejny numer NASZEJ WARTY mamy 
nadzieję, że choć na chwilę zatrzymamy 
czas naszej wspólnej zawodowej drogi 
wspominając zamknięte już karty historii. 
Aby spojrzeć z perspektywy 365 dni 
wytężonej pracy poprosiliśmy Prezesa 
Zarządu Pana Dariusza Gawlaka 
o podsumowanie mijającego okresu, ocenę 
i nakreślenie kierunków działań 
w najbliższej przyszłości, co zawarliśmy 
w wywiadzie na str. 4 i 5 niniejszego 
wydania.
Cementownia WARTA S.A. zmienia 
się nieustannie poprzez realizowane 
inwestycje, o których opowiada Pan 
Dyrektor Marek Górnik na str. 6 i 7.
W nawiązaniu do powyższego materiału 
o swojej wizji funkcjonowania zakładu 
mówi na str. 8 i 9 Pan Dyrektor Sławomir 

Kaźmierczak wieloletni pracownik zakładu.
Podróż w obszarze inwestycji i produkcji 
roku 2019 mamy już za sobą, ale czas 
nieubłaganie mknie dalej otwierając 
przed nami nowe horyzonty. Na str. 10 
i 11 w artykule „A1 – ciąg dalszy nastąpił” 
przeczytamy o kolejnych kilometrach dróg 
betonowych, gdzie jakość mierzona 
jest kilometrami oczywiście w oparciu 
o produkowany przez nas cement.
W podziękowaniu dla współpracujących 
z nami fi rm w obszarze sprzedaży 
zorganizowane zostało spotkanie, o którym 
piszemy na str.12 i 13.
Cementownia WARTA S.A., to nie tylko 
inwestycje, produkcja i sprzedaż. Nasz 
dzień powszedni to inicjatywy, z których 
jesteśmy dumni zarówno w obszarze 
działalności społecznej, sportowej, 
czy muzycznej, o których piszemy 
na kolejnych stronach wydania.
Te i wiele innych interesujących 
śladów naszej podróży poprzez rok 
2019 znajdziecie Państwo na kartach 
zamkniętego już okresu. Wyruszamy 
w kolejną fascynującą przygodę z wizją 
wytyczonego celu, z nadzieją na jego 
realizację, bogatsi o bagaż doświadczeń 
potwierdzanych każdego dnia kolejną toną 
wyprodukowanego produktu.
Wkraczając w  2020 rok wierzę, że wspólnie 
przemierzymy drogę, która stoi przed 
nami otworem kusząc wizją zawodowej 
przygody.
Zapraszam do lektury NASZEJ WARTY 
oraz korzystając z okazji składam życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym 
i zawodowym w rozpoczętym już 2020 
roku. 

Pozdrawiam
Jacek Buszta

redaktor naczelny
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Spośród tego licznego grona wybrano 
najcenniejsze fi rmy, wśród których znalazła 
się również Cementownia Warta S.A. 

W rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 
2018 Województwa Łódzkiego, 
Cementownia Warta S.A zajęła 19 miejsce. 
W rankingu natomiast znajdują się 
732 fi rmy.  

Instytut  Europejskiego Biznesu został 
utworzony 12 grudnia 2005 r. Przez 
jedenaście lat dokładnie przeanalizowano 
wyniki fi nansowe 80 tysięcy 
przedsiębiorstw oraz kilkuset banków 
działających w Polsce. 
Na koniec marca 2017 roku IEB policzył 
wartość rynkową fi rm przez porównanie 
ich wyników do wycen spółek akcyjnych 
notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2019
Z ogromną przyjemnością podajemy informację o ponownym przyznaniu Cementowni  Warta S.A. 
statusu „Przedsiębiorstwa Fair Play 2019”.

Cementownia Warta S.A.
Brylantem Polskiej Gospodarki 2018
Instytut Europejskiego Biznesu 
zbadał wyniki fi nansowe  
51 tysięcy polskich 
przedsiębiorstw.

Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa 
w programie jest związane z poddaniem 
się niezależnym  instytucjom badaniu 
wiarygodności i rzetelności. Oceny fi rm 
dokonują dwie Komisje, Regionalna 
i Ogólnopolska.  Składają się one 
z przedstawicieli administracji 
i samorządów, banków i instytucji 
fi nansowych, uczelni, organizacji 
przedsiębiorców, ZUS-u, organów 
podatkowych.
Program nie tylko wspiera rozwój fi rm, 
promując fi nalistów programu 
na rynkach krajowych i zagranicznych, 
ale także upowszechnia etykę 
w działalności gospodarczej oraz zachęca 
wszystkie fi rmy w Polsce do zachowań 

etycznych i wprowadzania stosownych 
zmian w wewnętrznej organizacji pracy 
oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
ma wieloletnią tradycję.  Oprócz 
wskaźników ekonomicznych pod uwagę 

brane są także kwestie społeczne i etyczne. 
Przedsiębiorstwa, które biorą udział 
w tym programie, na co dzień kierują się 
nie tylko obowiązującym prawem, 
ale także zasadami etycznymi, moralnymi 
i społecznymi.
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Na temat zrealizowanych planów cementowni w minionym roku oraz perspektyw na kolejne lata 
z Dariuszem Gawlakiem Prezesem Zarządu Cementowni Warta S.A. rozmawia Paulina Borkowska. 

Podstawą jest efektywność

Prezes Zarządu Cementowni Warta S.A. - Dariusz Gawlak

Paulina Borkowska: Od ostatniego 
wydania biuletynu nastąpiły zmiany 
na kluczowych stanowiskach 
w Cementowni Warta. Czym te zmiany 
były spowodowane i jak one wpłynęły 
na funkcjonowanie zakładu? 
Dariusz Gawlak: Na każdym stanowisku 
mamy do czynienia z początkiem i końcem 
pracy, zmiana dyrektora ds. produkcyjno-
technicznych związana była z odejściem 
na emeryturę wieloletniego dyrektora 
i członka zarządu Cementowni Warta 
Krzysztofa Garusa. Na to stanowisko został 
powołany pan Sławomir Kaźmierczak, który 
do tej roli przygotowywał się wiele lat. Był 
szefem produkcji, a w okresie przejściowym 
był zastępcą dyrektora ds. techniczno-
produkcyjnych. W odpowiednim czasie 
nastąpiła dobrze przygotowana zmiana 
personalna.   

Czy to oznacza, że praca w cementowni 
jest stabilna, a dobre wypełnianie 
obowiązków jest zauważane 
i doceniane? 
Czasami pracownicy uważają, że nasza 
struktura zatrudnienia jest skostniała 
i płaska, nie umożliwia awansu. Należy 
jednak popatrzeć na cementownię jako 
pojedynczy zakład, a nie koncern, w którym 
co kilka lat następuje zmiana obszarów 
odpowiedzialności. 

Nasz model funkcjonowania 
opiera się na stabilnej pracy 
i wieloletnim zaangażowaniu 
w funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Być może 
brak jest u nas spektakularnych 
ruchów kadrowych, 
ale jesteśmy przekonani, 
że kluczem do sukcesu jest 
systematyczna, ciężka praca. 
Bez niej nie ma efektów. 
Perspektywa awansu 
w przedsiębiorstwie jest 
zawsze, ale być może przez 
niecierpliwość nie chcemy 
jej dojrzeć. Dla większości 
pracowników praca tutaj była 
ich pierwszą, teraz nadal 
z nami są i prawdopodobnie 
większość będzie stąd 
odchodziła na emeryturę. 
Ten model pracodawcy dla 
niektórych może jest mało 
nowoczesny, ale z naszego 
punktu widzenia jest dobry. 
Tutaj pracownicy nabywają 
doświadczenia w bardzo 
specyfi cznym obszarze, 
bo pamiętajmy, że cementowni 
w Polsce jest kilka. 
Nasz zakład powstał ponad 

50 lat temu dlatego funkcjonują tu obok 
siebie urządzenia polskie, rosyjskie oraz 
współczesne-nowoczesne. Taka współpraca 
technologii  wymaga wiedzy nie tylko 
najnowszej, której oczekujemy, ale również 
ciągłości. Musi być uzupełniana o wiedzę 
z historycznych obszarów, które jeszcze 
eksploatujemy by właściwie nimi zarządzać. 

Cementownia stworzyła autorski model 
zatrudnienia oraz współpracy 
z partnerami biznesowymi. Co jest w nim 
najważniejsze?
Położenie geografi czne Cementowni 
jest dość odległe od innych obszarów 
przemysłowej działalności w kraju. 
Mówienie o tym, że korzystamy 
z usług zewnętrznych w jakimś obszarze 
często oznacza, że fi rma która z nami 
współpracuje koncentruje się wyłącznie 
na naszych potrzebach, 
w wielu przypadkach musimy być 
samowystarczalni.  Priorytetem jest 
optymalizacja ekonomiczna 
i organizacyjna, nie zaś minimalizacja 
zatrudnienia.
Staramy się rozwijać i wzmacniać 
w tych obszarach, w których jesteśmy 
w stanie zrobić coś lepiej niż oferta fi rm 
zewnętrznych. Przykładem tego jest 
wydobycie i transport specjalny kamienia. 
Do tej pory nie otrzymaliśmy oferty, która 
byłaby lepsza niż nasza własna działalność. 
Rozpatrujemy każdą możliwość rozwoju. 
Kolejnym przykładem jest obszar bocznicy 
kolejowej, który był kilkakrotnie ofertowany 
przez przedsiębiorstwa zewnętrzne. Cieszę 
się, że przez zaangażowanie pracowników 
cementowni, skuteczne działania 
techniczne i inwestycyjne w tym obszarze 
nasza efektywność jest lepsza niż oferty 
zewnętrzne. 
Inaczej było w obszarze transportu 
cementu, którego nie potrafi liśmy 
utrzymać – nasze wewnętrzne rozwiązania 
były droższe. 
W przedsiębiorstwie są obszary, w których 
potrzebujemy młodych ludzi, ale są też 
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takie, z których będziemy rezygnowali. 
W porozumieniu socjalnym, które było 
podpisane 25 lat temu inwestorzy 
zobowiązali się do zachowania stabilizacji 
zatrudnienia. Oczywiście były momenty 
kiedy sytuacja rynkowa, modernizacja 
zakładu powodowała większe odejścia 
pracowników, ale również wtedy staraliśmy 
się przeprowadzać je w miarę spokojnie. 
Równie spokojnie podchodzimy do zmiany 
pokoleniowej. Wydaje nam się, że praca 
w cementowni jest atrakcyjna. 
Przy naborach nowych pracowników, 
uzupełnieniach stanu spowodowanymi 
przejściem na emeryturę czy przypadkami 
losowymi, otrzymujemy więcej ofert 
pracy niż miejsc, które mamy. To cieszy, 
ale nie może nas uspokajać ponieważ 
mamy obszary, w których ofert nie można 
pozyskać, pewne techniczne kompetencje 
trzeba wykształcić w zakładzie. W związku 
z tym prowadzimy nabór i szkolimy ludzi. 
Identyfi kujemy ludzi zaangażowanych, 
którzy chcą się rozwijać i mają ku temu 
potencjał. 
Podstawą jest to by być efektywnym, 
bo to się przekłada na zdolność 
do funkcjonowania w rynku 
i na budowanie przyszłości dla 
tego zakładu jako przedsiębiorstwa 
konkurencyjnego na rynku. Mamy szansę 
i musimy ją wykorzystać. 

Jak ocenia pan mijający rok 2019? 
Czy to była wykorzystana szansa?
Rok 2019 rozpoczynaliśmy z dużym 
optymizmem, wszystkie wskazania 
rynkowe mówiły o dobrej pespektywie 
i można to potwierdzić, choć poziom 
sprzedaży jest nieco poniżej oczekiwań. 
Należy przypomnieć, że jako branża 
osiągnęliśmy jeden z najwyższych 
poziomów sprzedaży w rynku od wielu lat. 

Uzyskaliśmy dobry poziom pozwalający 
funkcjonować i budować plany 
na przyszłość. 

Które z tegorocznych sukcesów 
są dla pana szczególnie istotne?
Kluczowa jest stabilna współpraca 
z partnerami, którzy, mam nadzieję, 
doceniają naszą zdolność do realizowania 
zamówień. Początek roku był trudny 
z uwagi na ogromne zapotrzebowanie 
na cement a my pozytywnie 
odpowiadaliśmy na to zapotrzebowanie. 
Uważam, że kontynuacja takiej współpracy 
jest największym sukcesem tego roku. 

Cementownia stale się rozwija, 
prowadzone są inwestycje. Która 
z nich jest pana zdaniem kluczowa 
i daje najlepszą perspektywę?
Bardzo ważną rzeczą, którą prowadzimy 
od wielu lat jest zmniejszenie 
oddziaływania na środowisko, ten obszar 
inwestycji realizujemy w sposób ciągły 
choć efekty nie zawsze są spektakularne. 
W tym obszarze widocznym efektem jest 
uruchomienie silosa klinkieru czyli kolejny 
milowy krok w hermetyzacji produkcji, 
tym razem w obszarze klinkieru. 
Kolejną bardzo ważną inwestycją jest 
uruchomienie, pomimo zewnętrznych 
przeszkód, budowy drugiego odcinka 
transportera łączącego bezpośrednio 
kruszarnię kamienia na złożu Pajęczno 
ze składem uśredniającym. Liczymy, 
że tą inwestycję sfi nalizujemy do końca 
przyszłego roku. 
Stale się rozwijamy i nieustanie 
modernizujemy zakład mając akceptację 
i zrozumienie inwestorów. Mamy 
zagwarantowane środki na kolejne 
inwestycje planowane na najbliższe lata, 
co daje nam mocną pozycję w rynku 

cementowym i perspektywę dalszego 
obniżania oddziaływania na środowisko. 

Jakie plany Zarząd Cementowni 
zamierza zrealizować w 2020 roku 
i w kolejnych latach?
Największe wyzwania, które są przed nami 
to sfi nalizowanie budowy transportera 
kamienia i przeniesienie pozyskiwania 
surowca na złoże Pajęczno. 
Będziemy również przygotowywali się 
do odpowiedzi na zmiany zachodzące 
w obszarze odpadów komunalnych. 
Już dzisiaj jesteśmy poważnym, z punktu 
widzenia ekologicznego, partnerem 
zagospodarowania części palnych tych 
odpadów, natomiast skala tej działalności 
może być większa, z większą korzyścią 
dla środowiska i naszych partnerów. 
Temat gospodarowania odpadami 
dotyka nas wszystkich jako zagrożenie 
ekonomiczne i środowiskowe. Jako 
cementownia na pewno będziemy 
chcieli dalej uczestniczyć w tym procesie 
wspierając te działania, które będą 
sensowne i proekologiczne. 
Do tego potrzebne są inwestycje 
ułatwiające m.in. logistykę dla tych działań.
Zawsze bardzo ważnym zadaniem jest 
gwarancja utrzymania najwyższej jakości 
naszych produktów. Aplikujemy o środki 
fi nansowe, które pomogą polepszyć 
dynamikę efektów w tym strategicznym 
obszarze.
Na zakończenie chciałabym wszystkim 
Czytelnikom życzyć dobrego roku 2020, 
zdrowia, satysfakcji w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym. 
Mam nadzieję, że spotkamy się na łamach 
kolejnego wydania biuletynu Nasza Warta.

Dziękuję za rozmowę.
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Dyrektor ds. Technicznych Cementowni Warta S.A., Prokurent - Marek Górnik

Słuszne decyzje
O prowadzonych inwestycjach z Markiem Górnikiem Dyrektorem ds. technicznych 
Cementowni Warta S.A. rozmawia Paulina Borkowska.

Paulina Borkowska: W 2018 roku 

planowano zakończenie kilku inwestycji 

w CW. Czy mógłby pan podsumować 

działania inwestycyjne?

Marek Górnik: Miniony 2018 rok, był 
kolejnym bardzo wymagającym okresem 
w naszej działalności. Nasze plany dalej 
są bardzo ambitne, pomimo trudności 
jakie przynosi nam rzeczywistość, w której 
przyszło nam pracować. Po okresie prób 
technologicznych udało nam się przekazać 
do eksploatacji nowe złoże Pajęczno-
Makowiska. W ramach zadania otwarcia 
nowego złoża Pajęczno-Makowiska 
w zakresie Etapu I w ubiegłym roku 
znacznym nakładem sił i środków z końcem 
października 2018 roku przekazaliśmy 
do użytkowania linię kruszenia i transportu 
kamienia wapiennego z nowego złoża 
Pajęczno-Makowiska. Aktualnie instalacja 
jest z powodzeniem eksploatowana. Trwają 
prace serwisowe mające na celu 
usprawnienie obsługi urządzeń 
przez służby remontowe oraz poprawę 
warunków pracy na nowym ciągu 
technologicznym. 
Do końca 2018 roku na realizację tego 
zadania przeznaczyliśmy ponad 
85 mln PLN. 

Strategicznym zadaniem realizowanym 
w 2018 roku jest budowa silosu 
magazynowego klinkieru na 120 tys. ton. 
Nakłady w 2018 roku na ten cel wyniosły 
ok. 30 mln PLN. Z końcem roku zakończono 
prace budowlano-montażowe ciągu 
zasilania silosu w klinkier oraz wybierania 
i transportu do młynów cementu MC 1-3. 
Zakończyły się również prace montażowe 
na ciągu transportowym klinkieru 
z nowego silosu 120 tys. ton do młyna 
cementu MC 4. Urządzenia są w trakcie 
prób rozruchu technologicznego oraz 
odbiorów końcowych. Całkowity koszt 
zadania to 70 ml PLN.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem 
inwestycyjnym jest przebudowa linii 
technologicznej wypału klinkieru nr 5. 
Etap I tej przebudowy obejmujący 
wymianę wentylatorów na nowe o większej 
mocy, w tym wieżowego o mocy 2,8MW 
oraz młynowego o mocy 4,0MW, a także 
szereg modernizacji rurociągów i innych 
instalacji. Nakłady I etapu to wartość 
ok 12,5 mln PLN. Etap II obejmujący 
modernizację i przebudowę obiektu 

chłodnika klinkieru wynikającą z potrzeb  
przystosowania obiektu dla rozbudowy 
istniejącego rusztowego chłodnika 
klinkieru i zabudowy nowej kruszarki 
klinkieru wymagał wiele przygotowań. 
rozpoczętych w ubiegłym roku. Realizacja 
zakresu była podjęta w 2019 roku 
i kontynuacja prac miała miejsce w trakcie 
postoju remontowego linii piecowych. 
Etap II właściwie został zakończony 
z nakładami ok 16 mln PLN. Etap III 
wymaga nakładów na realizację 
na poziomie ok. 19 mln PLN z planowaną 
realizacja w latach 2019-2020. Obecnie 
zakończyliśmy projektowanie wieży 
wymienników oraz przystąpiliśmy 
do zlecania wykonawstwa technologii oraz 
robót montażowych. Będą one realizowane 
w czasie postoju zimowego w 2020 roku. 

Przebudowa ta pozwoli nam 
na zwiększenie wydajności klinkieru linii 
nr 5, o 500 ton na dobę oraz poprawi 
efektywność procesu technologicznego.

Zakończono inwestycje związane 

z  budową silosu klinkieru. 

Jak przebiegały prace fi nalizujące 

inwestycje, czy założone koszty pokryły 

faktyczne wydatki? Jakie korzyści 

przyniosą nowe elementy infrastruktury 

Cementowni Warta?

Realizacja zadania budowy silosu 
magazynowego klinkieru na 120 tys. ton, 

przebiegała zgodnie z przyjętym planem, 
przeznaczyliśmy na to 70 ml PLN.  Nakłady 
na jego realizację są utrzymane 
na zaplanowanym poziomie, 
dotrzymaliśmy terminów harmonogramu 
czasowego, który obejmuje również prace 
rozruchowe i jesteśmy bardzo zadowoleni 
z efektów realizacji tego zadania. 
Do głównych korzyści wynikających 
z uruchomienia silosu klinkieru należą: 
wyeliminowanie emisji pyłowej 
ze składowania klinkieru w otwartych 
magazynach, automatyzacja procesu 
transportu klinkieru z linii wypału 
do młynów cementu (poprzez silos 
klinkieru z pominięciem otwartych składów 
klinkieru) oraz korzyść wynikająca 
z wyeliminowania negatywnego wpływu 
warunków atmosferycznych na jakość 
klinkieru. 

Jak te inwestycje oddziałują na 

środowisko naturalne oraz otoczenie?

Wymagania dotyczące wpływu 
planowanych inwestycji na środowisko 
z biegiem lat rosną. Mamy jednak  
świadomość, że w tym otoczeniu nie 
funkcjonujemy sami i wszystkie nasze 
zamierzenia  inwestycyjne są poprzedzone 
działaniami mającymi na celu oszacowanie 
ich wpływu na otaczające nas środowisko. 
Różne aspekty koncepcji, planowania 
i projektowania, weryfi kowane są przez 
urzędy państwowe pod względem wpływu 
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na środowisko, a my  podejmujemy takie 
zabiegi, aby ten wpływ był minimalny 
czy znikomy. Aspekt środowiskowy 
ma dla nas bardzo duże znaczenie, stąd 
staramy się w projektach uwzględniać 
najnowsze rozwiązania techniczne, jakie 
są stosowane w przemyśle cementowym 
na świecie.  

Wśród działań jest także uruchomienie 

nowego złoża. Czy jest pan zadowolony 

z przebiegu prac w przypadku 

tej inwestycji? Jaką daje ona perspektywę 

dla zakładu?  Jak mieszkańcy Niwisk 

odbierają obecność taśmociągu w swoim 

bezpośrednim sąsiedztwie?

Realizacja otwarcia nowego złoża Pajęczno-
Makowiska była bardzo złożona 
i wymagająca. Wiele lat przygotowywaliśmy 
się do tego zadania, realizując wykupy 
gruntów, analizując warunki by przyjąć 
najlepszą koncepcję i najlepszy wariant 
technologiczny do zabudowy urządzeń. 
Przeprowadziliśmy proces realizacji, który 
był relatywnie długi, ale adekwatny 
do realizowanego zadania. Dziś możemy 

stwierdzić, że podejmowane decyzje były 
słuszne i cieszymy się, że zabudowane 
urządzenia spełniają nasze oczekiwania. 
Zakończony Etap I obejmuje transport 
urobku na złoże Niwiska. Udane testy dają 
podstawy do kontynuacji tego zadania. 
Naszym celem jest jednak dostarczenie 
urobku do składu uśredniającego surowca, 
dlatego przystępujemy do Etapu II, aby 
zbudować przenośnik ze stacji przesypowej 
Niwiska, właśnie do wspomnianego składu. 
Przeprowadziliśmy prace geologiczne 
terenu pod przenośnik, procesy  
projektowania i przygotowania całości 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę na zakres 
obejmujący Etap II. Prace planowane 
są na lata 2019-2020. Mamy już wszystkie 
konieczne pozwolenia, przystąpiliśmy 
do realizacji prac budowlanych. Budowa 
drugiego przenośnika będzie również 
dotrzymaniem obietnicy dla mieszkańców 
Niwisk a  nam pozwoli zabezpieczyć się 
w surowiec do produkcji klinkieru na długie 
lata.

 Fragment transportera ze złoża Pajęczno-Makowiska.
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Jak obecnie przedstawiają się moce 

produkcyjne Cementowni Warta 

po uruchomieniu powyższych inwestycji? 

Po zakończeniu realizacji w/w inwestycji 
nasze moce produkcyjne będą znacznie 
zwiększone.

Jakie plany inwestycyjne planuje pan 

realizować w latach 2019-2020?

Podstawowe zadania zaplanowane 
do realizacji  na ww. lata to:
• Przebudowa linii wypału klinkieru nr 5
• Etap II kopalnia Pajęczno-Makowiska
• Adaptacja basenu szlamu na zbiornik 

popiołu
• Podawanie paliwa do wieży 

wymienników  oraz  III – go  powietrza 
dla linii pieca nr  6

• Modernizacja linii nr 1 pakowania 
i paletyzowania worków

• Przeniesienie łamacza na wyrobisko 
Pajęczno – Makowiska.

Dziękuję za rozmowę.
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Nasza waRTa

Produkcja - najważniejszy etap
Rozmawiam z Panem Sławomirem Kaźmierczakiem, Dyrektorem Produkcyjno-Technicznym 
w Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie.

Dyrektor Produkcyjno-Techniczny Cementowni 
Warta S.A. - Sławomir Kaźmierczak
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Paulina Borkowska: W związku 
z objęciem stanowiska Dyrektora 
Produkcyjno-Technicznego 
w Cementowni Warta S.A. proszę 
przybliżyć czytelnikom swoją osobę. 
Sławomir Kaźmierczak: Jestem związany  
z Cementownią Warta od wielu lat. 
Przeszedłem szereg szczebli w mojej 
karierze, zaczynając od inżyniera zmiany, 
następnie kierownika wydziału wypału 
klinkieru, głównego inżyniera produkcji, 
zastępcy dyrektora ds. produkcji 
i od półtora roku dyrektora produkcyjno-
technicznego w Cementowni Warta.  
Od samego początku związany jestem 
z produkcją, wytwarzaniem klinkieru 
i cementu – jest to moja praca, ale zarazem 
wielkie wyzwanie. 

Czy swoją ścieżkę kariery zaczynał pan 
w cementowni? 
Nie, wcześniej przez dwa lata pracowałem 
w IMI Wydziału Budowy Maszyn 
Politechniki Częstochowskiej. Praca 
w cementowni jest moim drugim etapem 
zawodowym i tutaj spędziłem już 26 lat.

Jaka jest pana wizja produkcji klinkieru 
w Cementowni Warta?  
Produkcja klinkieru jest najważniejszym 
etapem całego procesu produkcyjnego 
w każdej cementowni, dlatego moje 
zaangażowanie w tym obszarze, jak 
również wszystkich inżynierów z różnych 
branż jest największe. Oznacza to również 
najbardziej ambitne wyzwania oraz 
najwyższe koszty tego etapu produkcji. 
Stąd wizja ta musi być dalekosiężna, 
obejmująca jak najlepsze parametry 
produkowanych gatunków klinkieru, przy 
jak najmniejszym udziale kosztów, 
a co za tym idzie, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.

Sygnalizuje pan zwiększenie udziału 
nowych technologii w Cementowni 
Warta, w której w ostatnich miesiącach 
zakończono kilka ważnych inwestycji. 
Jak pana zdaniem wpłynie to na moce 
produkcyjne zakładu?
Trzy lata temu przyjęliśmy program 
etapowego podnoszenia wydajności 
linii klinkierowej nr 5. Przez ten okres 
udało się nam dojść do przedostatniego 
elementu, czyli do zwiększenia wydajności 
produkcyjnej chłodnika klinkieru nr 5. 
Ostatnim etapem będzie modernizacja 
cyklonów rozładowczych pierwszego 
stopnia wieży wymienników, którą 
planujemy na luty-marzec 2020 roku. 
Wówczas cała linia klinkierowa nr 5 
powinna osiągnąć wydajność maksymalną, 
co pozwoli nam zrównoważyć 
wydajnościowo linię 5 z pracującą 
od 10 lat linią nr 6. Moce produkcyjne 
wydziału produkcji klinkieru będą wtedy 
możliwie największe.  
Wśród najbliższych inwestycji w sezonie 
remontowym 2020 roku planujemy 
również zmodernizować fragment linii nr 6, 
wyposażając ją w możliwość podania paliw 
alternatywnych do komory kalcynatorowej 
oraz uzupełnić tę komorę w dodatkowe, 
wysokotemperaturowe źródło tlenu, 
pochodzącego z tzw. trzeciego powietrza 
(pobieranego z kopuły głowicy pieca). 
Ta inwestycja pomoże nam na prowadzenie 
procesu dekarbonatyzacji mąki wsadowej 
do pieca w sposób bardziej efektywny, 
jak również umożliwi spalanie większej 
ilości paliw alternatywnych. 
W ten sposób inwestycja ta wesprze nasze 
działania proekologiczne, dzięki wyższemu 
zastąpieniu pyłu węgla kamiennego 
paliwami alternatywnymi. 

Jakie paliwa alternatywne używane 
są obecnie w Cementowni Warta?
Cementownia Warta używa aktualnie 
trzech rodzajów paliw alternatywnych: 
- paliw alternatywnych stałych (typu RDF);
- całych opon;
- łupków przywęglowych.
Te składniki dają nam ok. 70% całkowitej 
energii cieplnej używanej w procesie, 
pozostałe 30% pochodzi ze spalania pyłu 
węgla kamiennego. 

W jaki sposób w produkcji 
uwzględniacie obniżanie emisji 
zanieczyszczeń do środowiska? 
Cała działalność cementowni 
ukierunkowana jest na zmniejszenie 
emisji do atmosfery. Dowodem tego jest 
wybudowany i oddany do eksploatacji 
w latach 2017-2019 silos klinkieru, który 
znacząco ograniczył emisję wtórną 
pochodzącą z gromadzonych materiałów, 
wcześniej składowanych pod gołym 

niebem. Ten etap już za nami, a przed nami 
dalsze prace mające na celu ograniczenie 
oddziaływania innych niż klinkier 
składników produkcji, czyli gipsów, żużli, 
popiołów, kamienia wapiennego, 
czy dodatków żelazonośnych. Chcemy 
to osiągnąć poprzez hermetyzację składów 
tych materiałów w obrębie centralnego 
składu suwnic Warty II.  Jest to nasze 
wyzwanie na następne lata. 

Czy składy, o których pan mówi będą 
składami zamkniętymi?
Chcemy adaptować istniejącą dzisiaj 
halę suwnic do zamkniętego, krytego 
magazynu, gdzie każdy ze składników 
będzie miał swoje miejsce, tak 
by dowożone na bieżąco dostawy 
były rozładowywane w zamkniętych, 
dedykowanych boksach.  

Daje się zaobserwować zmiany 
infrastruktury na terenie zakładu. 
Zmieniacie Państwo przeznaczenie 
obiektów, które dotychczas nie były 
wykorzystywane jak np. zbiorniki 
szlamu. 
Zbiorniki szlamu zostaną przeznaczone 
na magazyny popiołów suchych. W tym 
celu adaptujemy istniejącą konstrukcję 
żelbetową jednego ze zbiorników, 
która następnie zostanie nadbudowana 
konstrukcją stalową oraz zadaszona w celu 
zgromadzenia ok. 12 tys. ton popiołów. 
W przypadku sukcesu tej adaptacji 
w planach dalekosiężnych mamy podobne 
działanie dla drugiego zbiornika szlamu. 
Rozładunek popiołów na ten zbiornik 
przewidujemy poprzez wykorzystanie 
transportu pneumatycznego - z dzisiejszej 
kolejowej rampy rozładowczej, jak również 
z dostaw samochodowych, które będą 
rozładowywane bezpośrednio na stacjach 
rozładowczych zlokalizowanych 
przy dawnych zbiornikach szlamu. 

Czy planujecie Państwo zmiany innych 
obiektów lub agregatów?
Tak. Na dzień dzisiejszy zmieniamy politykę 
gospodarki powietrzem i ciepłem. W tym 
celu w końcu roku 2019 uruchomiliśmy 
w hali sprężarek drugi kompresor 
wysokiego ciśnienia wyposażony w odzysk 
ciepła. Pozyskane ciepło wykorzystujemy 
do celów socjalnych, czyli centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
na razie wyłącznie w ramach wnętrza 
zakładu. 
W roku 2020 i kolejnych planujemy także 
wykorzystanie innych źródeł ciepła i energii 
elektrycznej, jak fotowoltaika, pompy ciepła  
czy agregaty kogeneracyjne. Celem jest 
odzysk nadmiarowej energii wytwarzanej 
w naszym zakładzie i całościowe jej  
skonsumowanie przez agregaty zakładu. 
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Prace budowlane na terenie złoża Pajęczno-Makowiska.

Opracowujemy koncepcję pierwszego 
etapu tych wdrożeń celem sprawdzenia 
ekonomiki i możliwości wykorzystania 
efektów technicznych takiego rozwiązania.

W jaki sposób wykorzystujecie Państwo 
złoża na nowej odkrywce Pajęczno-
Makowiska? 
Odkrywka Pajęczno-Makowiska została 
oddana do eksploatacji późną jesienią 2018 
roku i przez rok 2019 funkcjonuje zgodnie 
z założeniami. Eksploatacja trwa przez dwie 
zmiany na dobę, sześć dni w tygodniu, 
co pozwala nam na dzień dzisiejszy 
zabezpieczyć około 30% udziału 
kamienia wapiennego w  całości 
produkcji. Na przestrzeni najbliższych 
lat planujemy zwiększenie udziału 
surowca pochodzącego z tego złoża 
do ok. 80% całości wydobycia i w tym 
celu podejmujemy kolejne działania 
inwestycyjne. 
W ciągu najbliższego roku będzie 
to połączenie istniejącego taśmociągu 
transportującego kamień bezpośrednio 
z halą magazynowania i uśredniania 
surowca, zlokalizowaną wewnątrz zakładu. 
Inwestycja ta powinna zakończyć się 
około grudnia 2020 roku i wówczas 
umożliwi nam przekroczenie 50% 
kamienia pochodzącego ze złoża Pajęczno-
Makowiska. Dalszym etapem tej inwestycji 
będzie uzupełnienie tego złoża w drugą 
linię kruszenia kamienia, równoległą 
do dzisiaj istniejącej. Wówczas 
w kolejnych sezonach powinniśmy 
osiągnąć możliwość pozyskania z tego 

złoża ok. 80% zapotrzebowania na kamień 
do produkcji. 

Jaka jest perspektywa dla złoża 
Działoszyn-Trębaczew-Niwiska?
W chwili obecnej kamień z tego złoża 
czerpiemy z poziomów 1, 2 i 3. Poziomy 
pierwszy i drugi eksploatujemy w sposób 
ograniczony ze względu na dojście 
z wydobyciem do granic złoża w obrębie 
naszej własności objętego koncesją. Stąd 
rezerwy, które posiadamy na starych 
złożach stanowi trzeci poziom, z którego 
pozyskujemy bardzo dobry jakościowo 
kamień, ale mokry. Jego wydobycie jest 
pracochłonne oraz kosztowne. Docelowo 
na przestrzeni kilku lat zamierzamy 
pozyskiwać kamień z dwóch źródeł: 
z Pajęczna-Makowisk oraz z trzeciego 
poziomu złoża Działoszyn-Trębaczew, 
by w sposób elastyczny  przejść 
z eksploatacji starych złóż na nowe. Ważne 
dla nas jest również właściwe zestawienie 
fi zyko-chemiczne surowców pochodzących 
z różnych źródeł.  

Cementownia Warta szybko 
dostosowuje się do potrzeb rynku 
opracowując kolejne rodzaje cementu. 
Jakie nowe cementy wprowadziliście? 
Czy to trudny proces i jak on przebiega?
Rzeczywiście pracujemy intensywnie 
w ramach zmieniających się potrzeb 
rynkowych i zmieniającej się dostępności 
składników cementu. Wprowadzamy, bądź 
zmieniamy produkowane i sprzedawane 

przez nas rodzaje cementu. Ostatnia taka 
zmiana miała miejsce w roku 2018, kiedy 
wyprodukowaliśmy cement 
CEM II B-M (S-V) 42,5N będący odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynkowe podniesienia 
klasy wcześniej produkowanego cementu 
z 32,5N na 42,5N. Takim działaniem 
zyskaliśmy nowych klientów, zarówno 
w aspekcie specjalnych oczekiwań 
kontraktowych, jak i zwiększenia 
wolumenu sprzedaży. 
Proces wdrożenia nowego typu cementu 
zaczyna się od informacji z działu sprzedaży 
o zapotrzebowaniu na tego rodzaju 
produkt. Następnie podejmujemy działania 
laboratoryjne, gdzie wytwarzamy próbki 
oczekiwanego cementu na stanowisku 
badawczym. W momencie osiągnięcia 
oczekiwanych cech jakościowych próby 
laboratoryjnej przystępujemy do próby 
technologicznej. Związana jest ona 
z wcześniejszymi przygotowaniami: 
właściwych komponentów, miejsca 
składowania nowego rodzaju cementu, 
receptury  produktu i parametrów 
procesowych. Próbna partia 
technologiczna jest badana w naszym, 
certyfi kowanym i  akredytowanym 
laboratorium oraz w instytutach 
zewnętrznych, które określają zgodność 
produktu z wymaganiami i umożliwiają 
wprowadzenie tego cementu do sprzedaży. 
Zwykle taka operacja, jeśli jest zakończona 
sukcesem, trwa około 3 miesięcy.   

Dziękuję za rozmowę.
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Nasza waRTa

A1 - ciąg dlaszy nastąpił
Przypominając motto artykułu z numeru 12 NASZEJ WARTY kontynuujemy opowieść o największym 
wyzwaniu drogowym Polski.

Przypominając motto artykułu z numeru 12 
NASZEJ WARTY kontynuujemy opowieść 
o największym wyzwaniu drogowym 
Polski, jakim od lat jest autostrada A1 
łącząca Port Północny z przejściem 
granicznym w Gorzyczkach na południowej 
granicy państwa z Czechami. Każda podróż 
ma swój początek, w której od lat, jako 
dostawca cementu drogowego jesteśmy 
udziałowcem znacząc swój ślad jakością 
dróg betonowych mierzoną kilometrami. 
Przystanek, który zakończył się w roku 2019 
miał techniczna nazwę H i I.

ODCINEK H:

Podstawowe parametry:
• długość odcinka 16,7 km
• klasa drogi: A
• obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
• prędkość projektowa: 120km/h
• typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa 
z rezerwą pod 3 pas ruchu
• szerokość pasa ruchu: 3,75m
• szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym 
opaski wewnętrzne 2 x 0,50m.
• szerokość pasa awaryjnego: 3m
• szerokość pobocza gruntowego: 1,25m
• dostępność do drogi  - ograniczona – 
tylko poprzez węzeł
• konstrukcja nawierzchni: 30 cm beton 
cementowy - płyty dyblowane.
• kategoria obciążenia ruchu: KR6

Węzły:
• „Woźniki” w km 458+620

Obiekty inżynierskie:
• mosty – 6 szt.
• wiadukt w ciągu autostrady (WA) – 2 szt.
• wiadukt nad autostradą (WD) - 9 szt.

• przejazd gospodarczy (PG) - 4 szt.
• przepusty – 28 szt

Miejsca Obsługi Podróżnych:
• MOP- Starcza Wsch. kat. I
• MOP- Starcza Zach. kat. I

Zabezpieczenia przed negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko:
Przejścia dla zwierząt:
• dużych: 1 szt.
• małych (przejścia górne duże oraz 
przejścia dolne duże, średnie i małe); 23 szt.

Ekrany akustyczne – 9,211 km 

Urządzenia ochrony wód:
• separatory – 3 szt.
• zbiorniki ekologiczne – 7 szt.

Zieleń izolacyjną i dogęszczającą (drzewa, 
krzewy, pnącze) – ok. 94 000

Wykonawca: 
Konsorcjum:
Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. 52-200 Wrocław ul. Lipowa 5a 
Strabag Sp. z o.o. 05-800 Pruszków    
ul. Parzniewska 10 

Wartość umowna zadania: 
Kwota kontraktowa 
467 046 300,28  PLN netto
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach 
Zadanie zrealizowano w latach 2015 -2019
Przez cały ten okres Cementownia 
WARTA S.A. na w/w zadanie dostarczyła:
46.475 ton cementu Cem I 42,5 N-NA
oraz
12.893 tony cementu 
Cem IIB-M(V-LL)32,5 R
Cement był wykorzystywany głównie 
do robót stabilizacyjnych i nawierzchni 
drogowej.
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ODCINEK I:
Podstawowe parametry:
• długość odcinka 15,15 km
• klasa drogi: A
• obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
• prędkość projektowa: 120km/h
• typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa 
z rezerwą pod 3 pas ruchu
• szerokość pasa ruchu: 3,75m
• szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym 
opaski wewnętrzne 2x 0,50m.
• szerokość pasa awaryjnego: 3m
• szerokość pobocza gruntowego: 1,25m
• dostępność do drogi  - ograniczona – 
tylko poprzez węzeł
• konstrukcja nawierzchni: 30 cm beton 
cementowy - płyty dyblowane.
• kategoria obciążenia ruchu: KR6

Wykonawca: 
Konsorcjum:
• Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 
52-200 Wrocław ul. Lipowa 5a 
• Strabag Sp. z o.o. 05-800 Pruszków 
ul. Parzniewska 10 

Źródła informacji (dane techniczne, mapy 

i zdjęcia) zawarte w artykule:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział Katowice

2. Strabag Sp z o.o.

Wartość umowna zadania: 
Kwota kontraktowa
495 529 417,13 PLN netto
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach 
Zadanie zrealizowano w latach 2015 -2019
Przez cały ten okres Cementownia 
WARTA SA na w/w zadanie dostarczyła :
47.006 ton cementu Cem I 42,5 N-NA
5.547 ton cementu Cem I 42,5 R-NA
oraz
37.948 tony cementu 
Cem IIB-M(V-LL)32,5 R
Cement był wykorzystywany głównie 
do robót stabilizacyjnych i nawierzchni 
drogowej.

Dziękujemy wykonawcom poszczególnych 
odcinków za zaufanie, a pracownikom 
za przysłowiowy „kawał dobrej roboty”.
Przyszłość wyznacza nowe cele, podróż 
trwa dalej. Przed nami wyzwania, które 
po latach zamienią się w nowe drogi, 
gdzie jakość mierzona jest kilometrami.

Jacek Buszta
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Spotkanie partnerów handlowych
W dniach 27 – 29.09.2018 roku Cementownia Warta S.A zorganizowała spotkanie dla swoich 
największych odbiorców cementu.

Spotkanie odbyło się w malowniczym Hotelu 
Villa Verde w Zawierciu, położonym 
na terenie uroczego ogrodu krajobrazowego.
Jak co roku, po przywitaniu 
i zakwaterowaniu wszystkich zaproszonych 
gości, udaliśmy się na uroczystą kolację 
w celu podziękowania wszystkim za lata 
udanej współpracy.

Prezes Zarządu Cementowni Warta S.A. Pan 
Dariusz Gawlak i Dyrektor ds. Sprzedaży 
Pan Jacek Buszta, przedstawili ciekawe 
perspektywy i możliwości dalszego 
rozwoju na kolejny rok. 
Pamiętając o dotychczasowych 
nienagannych relacjach zawodowych, 
wręczono każdej zaproszonej fi rmie 
wyjątkowe statuetki, specjalnie 
przygotowane na tę okazję.
Stało się już naszą tradycją, że na takim 
spotkaniu wyróżniamy fi rmę, która 
odebrała milionową tonę cementu, 
wyprodukowaną przez Cementownię 
Warta S.A. w danym roku. W roku 2018 tytuł 
ten przypadł fi rmie P.P.H.U „Olatrans” Olga 
Skibińska z/s w Bulkowie, która otrzymała 
przepiękną rzeźbę.
Dopełnieniem wieczoru i dobrych 
nastrojów był wyczekiwany koncert 
zespołu pop-rockowego „Poparzeni Kawą 
Trzy”, który został przyjęty 
przez zgromadzonych gości z wielkim 
zadowoleniem.
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Kolejny dzień zapowiadał się równie 
ciekawie, biorąc pod uwagę zaplanowaną 
wycieczkę  „Szlakiem Orlich Gniazd”. 
Szlak Orlich Gniazd to jeden z najbardziej 
znanych szlaków turystycznych w Polsce. 
Jego największymi walorami są piękne 
krajobrazy, wiele osobliwych form skalnych 
i przede wszystkim – Orle Gniazda, czyli 
średniowieczne twierdze obronne. 
Tego dnia pogoda nam dopisała, dużo 
słońca i dobre humory spowodowały, 
że spacer Grzędą Mirowską okazał się 
bardzo przyjemny. 
Zwiedzanie kolejnych Zamków Mirów, 
Bobolice i Ogrodzieniec zakończyło się 
bardzo sympatycznym poczęstunkiem 
lokalną potrawą – „Jurajskie prażonki 
z kociołka”.
Po powrocie zaprosiliśmy wszystkich gości 
na kolację do hotelowej Chaty Grillowej, 
gdzie zaplanowaliśmy szereg atrakcji 
i niespodzianek.
Spotkanie Partnerów Handlowych 
zakończyło się w atmosferze wzajemnej 
życzliwości i przyjaźni. Dziękując 
swoim kontrahentom liczymy na dalszą 
współpracę i okazanie zrozumienia 
w dążeniu do wspólnych przedsięwzięć 
zawodowych. 

Danuta Szopa
fot. Błażej Boryń
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Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  nazywane jest  ogólnym Rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych  w skrócie RODO.

Nakłada ono na administratorów danych 
wiele obowiązków, które należy spełnić 
aby wykazać zgodność przetwarzania 
danych z obowiązującymi przepisami 
i w konsekwencji nie być narażonym 
na sankcje. 
W poniższym materiale zestawione zostały 
informacje podstawowe w zakresie praw 
osób których dane dotyczą.
Czym są prawa osób, których dane 
dotyczą?
Prawa osób, których dane dotyczą zostały 
uregulowane w rozdziale III RODO. Rozdział 
ten defi niuje kilka takich praw:

Prawo do informacji 
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO każdej osobie, 
od której dane osobowe są pozyskiwane, 
podczas ich pozyskiwania jesteśmy 
zobowiązani podać  pewne ściśle określone 
informacje, które przekazywane 
są w postaci tzw. klauzuli informacyjnej. 
Klauzula zawiera zbiór zasad, według 
których dane osobowe będą przetwarzane. 
Z klauzuli dowiedzieć się można o tym:
• kto jest administratorem danych 
osobowych
• że ustanowiono inspektora ochrony 
danych i w jaki sposób można się z nim 
skontaktować; 
• jaki jest cel przetwarzania danych 
i podstawa prawna lub prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią 
• kim są odbiorcy danych osobowych 
lub jakie są kategorie odbiorców; 

• czy dane osobowe są przekazywane 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej
• jaki jest okres przetwarzania danych 
lub kryteria ustalania tego okresu. 
• jakie prawa przysługują w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych - 
mowa tu o prawie dostępu do danych, 
prawie żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania, prawie 
wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia 
danych osobowych, informacje 
o zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym o profi lowaniu,
• że istnieje możliwość wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
• czy podanie danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym, umownym 
lub warunkiem zawarcia umowy oraz 
czy osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania i jakie 
są ewentualne konsekwencje niepodania 
danych; 
• czy w oparciu o dane podejmowane 
są decyzje w sposób zautomatyzowany, 
w tym o profi lowaniu, a także istotne 
informacje o zasadach ich podejmowania, 
a także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania 
dla osoby, której dane dotyczą,
• w przypadku gdy dane pozyskano nie 
od osoby, której dane dotyczą 
dowiadujemy się również o zakresie 
danych jaki jest przetwarzany oraz mamy 
informację, skąd dane były pozyskane. 
Klauzule zawierające wymienione 
elementy umieszczone zostały na stronie 
internetowej Spółki pod adresem www.
wartasa.com.pl/rodo, jak  również 
w formularzach, które są wykorzystywane 
do pozyskiwania danych osobowych tak, 
aby istniała możliwość zapoznania się 
z zasadami i prawami w zakresie ochrony 
danych, podczas ich uzyskiwania oraz 
przetwarzania przez administratora.

Prawo dostępu do danych 
Zgodnie z artykułem 15 RODO 
administrator jest zobowiązany zapewnić 
dostęp do  danych osobowych. Kontaktując 
się z administratorem  powinniśmy uzyskać 
informacje, czy przetwarzane są nasze 
dane, a jeśli tak to w jakim celu, jakie 
kategorie danych są przetwarzane, kim 
są odbiorcy  danych. Administrator 
musi także ujawnić, jak długo będzie 

RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych



str. 15Nasza waRTa      Nr 14, Styczeń 2020

przechowywał dane lub wskazać kryteria 
ustalania tego okresu. W odpowiedzi 
administrator musi także poinformować 
o prawie do usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych, a także wniesienia 
sprzeciwu do ich przetwarzania. Ponadto 
obowiązkiem administratora jest 
przekazanie informacji o możliwości 
wniesienia skargi do organu nadzoru. 
Przygotowana odpowiedź musi zawierać 
także informacje o tym skąd administrator 
posiada dane, jeżeli nie zostały uzyskane 
bezpośrednio od Państwa. Bardzo ważnym 
aspektem jest także informacja 
czy posiadane dane są wykorzystywane 
do automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profi lowania. Niezbędne jest 
także przekazanie informacji, 
czy pozyskane dane przekazywane będą 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

Prawo do sprostowania danych
Zgodnie z artykułem 16 RODO mamy 
prawo do sprostowania swoich danych 
tj. w sytuacji, gdy dane są nieaktualne 
lub zostały błędnie zarejestrowane, można 
się zwrócić do administratora 
o ich sprostowanie.

Prawo do bycia zapomnianym
Zgodnie z artykułem 17 RODO mamy 
prawo dostępu do usunięcia danych 
(tzw. prawo do bycia zapomnianym). 
Każda osoba, której dane przetwarza 
administrator ma prawo żądać, aby jej dane 
zostały usunięte. Administrator 
ma obowiązek te dane usunąć, jeżeli ustały 
podstawy pozwalające mu na dalsze 
przetwarzanie danych czyli np. jeśli 
wyłączną podstawą przetwarzania danych 
była zgoda danej osoby, dane mogą być 
przetwarzane do momentu gdy, osoba 
ta swojej zgody nie wycofa. Administrator 
ma prawo przetwarzać  dane osobowe 
nawet, jeżeli złożymy wniosek 
o ich usunięcie, jeżeli nie ustał cel 
ich przetwarzania, co oznacza, że prawo to 
nie jest prawem bezwzględnym. 

W takim przypadku administrator udziela 
wyczerpującej informacji, dlaczego 
nie przychylił się do naszego wniosku i z 
jakiego powodu nie zgadza się 
na usuniecie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych
Zgodnie z artykułem 18 RODO mamy 
prawo do ograniczania przetwarzania 
danych. Prawo do ograniczenia 
przetwarzania może być zgłoszone 
w przypadku gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje 
prawidłowość danych osobowych – 
na okres pozwalający administratorowi 
sprawdzić prawidłowość tych danych; 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich 
wykorzystywania; 
• administrator danych nie potrzebuje 
już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła 
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, 
czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której 
dane dotyczą. 

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z artykułem 20 RODO mamy 
prawo do przeniesienia swoich danych. 
Na  wniosek administrator jest 
zobowiązany do zebrania przetwarzanych 
danych w ustrukturyzowanym pliku oraz 
przekazanie pliku osobie, której dane 
dotyczą lub na jej wniosek przesłanie 
danych bezpośrednio do innego 
administratora danych. W pliku znajdą się 
jedynie te dane, jakie osoba dostarczyła 
administratorowi. 

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z artykułem 21 RODO osoba której 
dane dotyczą ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu. W dowolnym momencie można 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych z przyczyn związanych 
ze szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO 
administratorowi nie wolno przetwarzać 
tych danych osobowych, chyba 
że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą, 
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. Osoba której 
dane dotyczą ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane 
są na potrzeby marketingu bezpośredniego 
w oparciu o przesłankę uzasadnionego 
interesu administratora. 

Prawo do interwencji  ludzkiej
Zgodnie z artykułem 22 RODO osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo do tego, 
by nie podlegać decyzji, która opiera 
się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profi lowaniu, jeżeli 
decyzja taka wywołuje wobec tej osoby 
skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie na nią wpływa. Mamy w tym 
zakresie możliwość złożenia wniosku 
o uzyskanie interwencji ludzkiej ze strony 
administratora, do wyrażenia własnego 
stanowiska i do zakwestionowania 
tej decyzji.
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Bieganie jest moją pasją
O pasji biegania i udziale we wszystkich edycjach Działoszyńskiej Dziesiątki 
rozmawiam z panem Cezariuszem Mostowskim mieszkańcem Działoszyna.
Paulina Borkowska: Skąd wzięła się pana 
pasja do biegania? 
Cezariusz Mostowski: Musiałbym pamięcią 
sięgnąć do szkoły podstawowej, bo wtedy 
narodziła się ta pasja, zawsze lubiłem 
biegać i miałem dobre wyniki. W szkole 
średniej na 1000 m miałem całkiem dobry 
czas 3 minuty 15 sekund. Współcześnie 
biegam dlatego, że po prostu to lubię. 

Jak wyglądał pana pierwszy bieg 
w Działoszyńskiej Dziesiątce?
Z Działoszyńska Dziesiątką rozpocząłem 
swoją przygodę za sprawą syna i księdza 
Rafała Gniły, który 10 lat temu zorganizował 
pierwszy bieg. Wtedy mój syn, który miał 
12 lat zaproponował mi udział w zawodach. 
Pierwotnie dystans, zdaniem mojego syna, 
miał wynosić 2 km, potem zwiększył się 
do 5 km, a ostatecznie wyniósł 10 km.
 Wtedy wiedziałem, że bez 
systematycznego treningu to będzie 
trudny bieg. Trasa, którą opracował ksiądz 
Rafał jest widowiskowa - wiedzie przez 
centrum Działoszyna. Najpierw pod górkę 
ulicą Usługową, następnie lekko w górę 
pomiędzy blokami, wreszcie w dół 
przy szkole średniej, a potem tzw. trelinką 
w kierunku cementowni. Tutaj w połowie 
drogi należy zawrócić i biec z powrotem 
wokół kościoła. Mamy dwa takie 
okrążenia wymagające sporego wysiłku 
i umiejętnego rozłożenie sił w każdym 
okrążeniu. W pierwszym biegu udało mi się 
uzyskać  53 minuty. Nie takiego wyniku się 
spodziewałem, ale na taki wystarczyło sił. 

Co skłoniło pana do udziału w kolejnych 
edycjach? 
Uznałem, że ten wynik jest poniżej 
moich możliwości. Postanowiłem 
trenować częściej i systematyczniej. Efekt 
zauważyłem już w kolejnej edycji kiedy 
osiągnąłem nieco lepszy rezultat - około 50 
minut. Wtedy przekonałem się, 
że aby dobrze biegać trzeba trenować cały 
rok i zacząłem biegać systematycznie co 
najmniej raz w tygodniu, w niedziele. 

W jaki sposób pan trenuje?
Najczęściej biegam po pięknych terenach 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 
Tych treningów nie zamieniłbym 
na nic innego, bo bieganie tutaj to przede 
wszystkim przyjemność, poznawanie 
przyrody, a ja mam zamiłowanie 
ekologiczne. Jesienią biegam wolniej 
bo zbieram grzyby dziwnym trafem 
rosnące bezpośrednio na drodze 
a wczesnym latem czasem zatrzymuję się 
przy wyjątkowo pięknych poziomkach.
Biegam raczej sam dlatego czasami 
spotykam różne zwierzęta, np. w okolicach 
Bobrownik przeskakiwałem patyk, który 
nagle wybił się na wysokość około 

kilkudziesięciu centymetrów z zamiarem 
ukąszenia mnie. Okazało się, że zakłóciłem 
spokój wygrzewającego się w słońcu 
na piaszczystej drodze śpiącego węża 
lub zaskrońca. Można spotkać różne 
zwierzęta: sarny, jelenie, a nawet wielkiego, 
młodego orła, który najprawdopodobniej 
okazyjnie nocował na naszym terenie, 
ale też bezpańskie psy. Kiedyś biegłem 
po zmierzchu w lesie znaną sobie trasą. 
Nagle usłyszałem trzask łamanych gałęzi 
i zaraz potem przebiegły przede mną 
w bliskiej odległości dwa dorosłe jelenie, 
które szykowały się do snu 
i najprawdopodobniej je spłoszyłem. 
Spotykam czasem rowerzystów 
przemierzających rowerowe trasy 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 
Czasem biegam częściowo  tą samą trasą 
z obecną kierownik biegu Działoszyńskiej 
Dziesiątki panią Agnieszką Kuzyk.

Czy widzi pan różnicę pomiędzy 
bieganiem drogą leśną a asfaltem? 
Generalnie dłuższe bieganie dla osób 
w starszym wieku po asfalcie nie jest 
korzystne dla stawów. Wtedy należy zadbać 
o odpowiednie obuwie. Zdecydowanie 
wolę biegać po lesie, bo nie spotyka się 
samochodów i nie czuć zapachu spalin, 
a dla stawów lepsze są drogi piaszczyste 
lub porośnięte mchem, niebyt twarde. 
Oczywiście asfalt ma swoje zalety, daje 
możliwość mocniejszego odbicia i tym 
samym szybszego biegu, a przez to bicia 
rekordów. 

Wracając do Działoszyńskiej Dziesiątki 
jak ocenia pan te zawody? 
To właściwie jest nieustanny sprint, 10 km 
to taki bieg, w którym cały czas, 
na każdym kilometrze, należy dawać 
z siebie wszystko. W trakcie trenowania 
uznałem, że to jest właśnie mój dystans. 
Należy trzymać równie tempo, ale starać 
się by drugie okrążenie było nieco szybsze. 
Wtedy widać, że znamy swój organizm 
i swoje możliwości. 
Mocną stroną tego biegu jest to, 
że widzą go mieszkańcy dzięki czemu trwa 
nieustający doping bardzo wspomagający 
biegaczy i tworzący dobrą atmosferę. 
Poza tym biegnie dobre towarzystwo, 
biegacze, którzy osiągają dobre rezultaty. 
Biegacze, którzy osiągają czas około 
40 minut biegają rekreacyjnie. Natomiast ci, 
którzy biegną w około 30 minut 
to wytrawni biegacze mający duże 
zdolności i predyspozycje do biegania. 
Pierwszy bieg otwierał rekordzista Polski

cd. na str. 17 
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Miało ono miejsce w Zespole Szkół nr 1 
w Wieluniu. Wydarzenie uświetniły występy 
uczniów. Zaprezentowali oni utwory 
muzyczne, które podkreślały jak ważny 
jest własny rozwój. Na uwagę zasługuje 
również zaprezentowany przez dyrekcję 
szkoły fi lm, który w pełni został stworzony 
przez tamtejszą młodzież. 
Celem programów stypendialnych jest 
między innymi wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz 
aktywizacja młodzieży szkolnej 
w środowisku lokalnym. Cementownia 
Warta S.A ufundowała specjalne stypendia 
uczniom powiatu pajęczańskiego. 
Natomiast każdy stypendysta otrzymał 
pamiątkową torbę z upominkami 
od naszego przedsiębiorstwa. Fakt ten 
został zauważony przez organizatorów, 
którzy wyrazili swoją wdzięczność 

Wspieramy utalentowaną młodzież
7 listopada bieżącego roku odbyło się uroczyste wręczenie programów stypendialnych, których 
sponsorem jest między innymi Cementownia „Warta” S.A.

za jednakowe potraktowanie wszystkich 
laureatów. 
Stypendyści, jak co roku, zaprezentowali 
wysoki poziom nie tylko wyników w nauce, 
ale także szeroki wachlarz zainteresowań 
i pasji. Paweł Barczyk z Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie 
gra na perkusji, rysuje, pisze krótkie 
opowiadania i jak podkreśla nie zamierza 
zatrzymywać się w swoim rozwoju, wciąż 
szuka czegoś nowego. Jako, że jest 
na profi lu politechnicznym, swoją 
przyszłość wiąże z informatyką stosowaną 
we Wrocławiu.  Mocną stroną Natalii 
Graczyk uczennicy Zespołu Szkół nr 1 
w Wieluniu są języki obce, a jej pasją jest 
sport i geografi a. W przyszłości chciałaby 
studiować w Wyższej Szkole Logistyki 
w Poznaniu.  Stypendystką z tej samej 
szkoły jest Natalia Łączna. Ma wielki talent 
muzyczny, który zaprezentowała 

cd. ze strony 16
w maratonie Henryk Szost, który ustanowił 
rekord trasy na 29 minut i kilka sekund. 
W kolejnych latach wynik został pobity 
przez Kenijczyków z czym wiąże się pewna 
anegdota. Zbiegając z górki za liceum jest 
ograniczenie prędkości do 20 km/h, którą 
oni przekroczyli biegnąc w zawodach. 
Szczęśliwie nie otrzymali mandatów. 
Bieg jest zabezpieczany przez strażaków, 
którzy w upalny dzień rozstawiają kurtynę 
wodną – wtedy biegnie się do kurtyny 
wodnej, która na kolejnym okrążeniu daje 
nowe siły.  

Czy na przełomie tych 10 lat zauważył 
pan zmiany organizacyjne? Jak zmienia 
się skład biegaczy? 
Mamy stałe zainteresowanie Działoszyńską 
Dziesiątką ponieważ zawsze jest ponad 200 
biegaczy, co oznacza, że bieg zdobył sobie 
stałych zwolenników. 
W tym roku obchodził swój pierwszy 
jubileusz – dziesięć lat, co oznacza, 
że utrwalił się w życiu sportowym. 

Zawsze przyjeżdżają uczestnicy, którzy 
osiągają czas w pobliżu 29 minut. 
To osoby, które są wzorem dla pozostałych. 
W ciągu tych dziesięciu lat wychowało się 
już jedno pokolenie młodych biegaczy. 
W Działoszynie jest ich dużo, ale tych, 
którzy brali udział w każdej edycji było 
sześcioro. 
Organizatorzy wręczyli nam  z tego tytułu 
specjalne tablice z naniesionymi czasami 
w poszczególnych latach. Niestety 
nie zajmowałem miejsca na podium, 
ale w każdym biegu przybiegam 
w pierwszej połowie. W trakcie biegania 
wydzielają się endorfi ny, które dają 
szczęście i satysfakcję. W tej chwili biegam 
dla przyjemności, systematycznie trenuję 
i utrzymuję dobrą formę. 

Co kieruje uczestnikami, by podejmować 
wyzwanie satysfakcja, a może nagrody? 
Bywały dobre nagrody główne, ale również 
bywają losowania nagród dla wszystkich 
uczestników biegu. Wszyscy uczestnicy 
mają wspólny posiłek i możliwość wymiany 

doświadczeń. Większość biegaczy biegnie 
dla własnej satysfakcji występuje tutaj 
przyjazna forma rywalizacji. 
Na biegach można chwilę porozmawiać, 
spotyka się znajomych promujących biegi 
w swoich okolicach. Postępuję podobnie 
np. biegając w trakcie urlopu nad morzem 
zakładam koszulkę Działoszyńskiej 
Dziesiątki wzbudzając tym samym 
duże zainteresowanie. Koszulki, które 
otrzymujemy w ramach startu są dobrej 
jakości i zawsze pięknie zaprojektowane. 
Mam ich 10, podobnie jak pamiątkowych 
medali za udział w biegu. 
Jakie rady chciałby pan przekazać 
czytelnikom planującym biegi? 
Nie zastanawiać się. Założyć buty 
i niezależnie od pogody wyjść i biec 
zaczynając od małych dystansów. Wtedy 
organizm przyzwyczaja się do biegu. 
Zadbajmy o odpowiednie obuwie 
i biegajmy w terenie, bo działoszyńskie lasy 
to niezwykle urokliwe miejsce 
do uprawiania sportu. 
Dziękuję za rozmowę.

na koncercie „Kultura z Cementownią 
Warta”. Jej dodatkową pasją jest ekonomia 
– podatki, dlatego też chciałaby studiować 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, na kierunku rachunkowość 
i fi nanse. 
Stypendyści w rozmowie przyznali, że 
środki fi nansowe zainwestują we własny 
rozwój. Pieniądze wydadzą na pomoce 
naukowe, książki, instrumenty muzyczne 
oraz sprzęt elektroniczny. Przyznane 
stypendia są dla nich szansą na większy 
rozwój.  
Wszystkim stypendystom serdecznie 
gratulujemy. Życzymy Wam nie tylko 
spełnienia marzeń, jak najwyższych wyników 
w nauce, ale także byście byli szczęśliwymi 
ludźmi, którzy rozwijają swoje pasje 
i zainteresowania, przekuwając 
je w działania, zmieniające świat na lepsze - 
powiedział Dariusz Gawlak.
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Społeczna działalność Cementowni Warta S.A.
„Rób, co możesz, w miejscu, jakim jesteś i z tym, co masz.”

Theodore Roosevelt
Cementownia Warta S.A. od lat angażuje się 
w różne projekty i inicjatywy prospołeczne. 
Są one związane nie tylko z ekologią, 
ale również nauką, kulturą, stylem życia. 
Rok 2019 również był bogaty w takie 
wydarzenia.

Akademia Biegania
Akademia Nordic Walking

Przy Cementowni Warta S.A. działa Akademia 
Biegania i Akademia Nordic Walking. 
Organizowane przez nie treningi oraz zajęcia 
dla wszystkich grup wiekowych mają na celu 
promocję zdrowego trybu życia i aktywności 
fi zycznej. Takie spotkania odbywały się 
cyklicznie w ciągu roku. Podczas ich trwania, 
zadbano nie tylko o koszulki techniczne, które 
otrzymali uczestnicy, ale również o sprzęt dla 
początkujących. Zajęcia były prowadzone 
przez profesjonalnego instruktora /
fi zjoterapeutę, który przeprowadził wstępne 
szkolenie z właściwego chodzenia z kijkami, 
tak aby przynosiło ono maksimum korzyści 
dla organizmu.
Od wiosny do jesieni dominującą 
dyscypliną sportową, a jednocześnie 
najbardziej cieszącą się wśród społeczności 
lokalnej, były biegi. Na przestrzeni 

Działoszyńska Dziesiątka
Cementownia Warta S.A. swoje projekty 
społeczne stara się dostosowywać 
do wszystkich grup wiekowych. Świadczy 
o tym coroczne angażowanie się 
w organizację Działoszyńskiej Dziesiątki. 
W tym popularnym wydarzeniu 
w minionym roku brały udział nawet 
sześciolatki w tzw. biegu krasnala.

tych kilku miesięcy odbyły się liczne 
imprezy popularyzujące tę dyscyplinę. 
Na  szczególną uwagę zasługuję pomysł 
połączenia biegania ze sprzątaniem, czyli 
plogging i śmieganie zorganizowane 
z Klubem Biegacza „Warta”. Obie inicjatywy 
cieszyły się zainteresowaniem co świadczy 
nie tylko o dużej świadomości społecznej 
mieszkańców, ale również ich trosce 
o najbliższe naturalne otoczenie.
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XIII Rajd Rowerowy 
Warciańskim Szlakiem

Również miłośnicy jednośladów skorzystali 
z organizowanego przez Cementownię 
Warta XIII Rajdu Rowerowego Warciańskim 
Szlakiem, który promuje aktywny 
i zdrowy tryb życia integrując jednocześnie 
pracowników cementowni, ich przyjaciół 
i rodziny. Wśród uczestników znaleźli się 
nie tylko obecni, ale także byli pracownicy, 
którzy nawet po latach chętnie uczestniczą 
w inicjatywach cementowni wspominając 
spędzone tu lata pracy.
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Dzień otwartych drzwi
Cementownia Warta S.A. jest otwarta 
dla społeczności lokalnej dlatego również 
w tym roku zorganizowano „Dzień 
otwartych drzwi”. Wydarzenie jest przede 
wszystkim możliwością poznania zakładu 
„od środka”, zapoznania się z etapami 
produkcji cementu i posłuchania ciekawych 
opowieści z życia zakładu. Jest to także 
możliwość zaobserwowania zmian jakie 
zachodzą na terenie zakładu w związku 
z podjętymi inwestycjami, które mają 
na celu między innymi poprawę 
bezpieczeństwa pracy i ochronę 
środowiska. W trakcie trwania pikniku 
rodzinnego zapewniono mnóstwo atrakcji 
dla najmłodszych. 
Tak jak w poprzednich latach cementownia 
zapewniła odwiedzającym poczęstunek. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
inicjatywa podjęta w tym dniu przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
przy Cementowni Warta S.A. Przy scenie 
głównej znajdował się mobilny punkt stacji 
krwiodawstwa PCK, w którym każdy chętny 
mógł oddać krew. Wśród pracowników 
zakładu jest liczna grupa osób z 
imponującą ilością oddanej krwi. 
Ci wspaniali ludzie to cisi bohaterowie, 
którzy pomagają walczyć innym o zdrowie 
lub życie. Przedsiębiorstwo aktywnie 
wspiera działalność Klubu HDK i jest 
dumne, że ma taką organizację. Dużą 
satysfakcją dla Cementowni Warta S.A 
jest również wspieranie uzdolnionej 
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młodzieży i współpraca ze studenckimi 
kołami naukowymi. W tym roku gościliśmy 
Studenckie Koło Naukowe „Żuraw” 
działające przy Katedrze Budownictwa 
Betonowego Wydziału Budownictwa, 
Architektury, Inżynierii i Środowiska 
Politechniki Łódzkiej, które przedstawiło 
koncepcję budowy betonowego kajaka. 
Prototyp przygotowano na konkurs 
„Betonkanorace 2019”, który odbył się 
w Hertogenbosch w  Holandii. 
Cementownia z entuzjazmem 
zaangażowała się w projekt, wspierając 
tym samym utalentowanych studentów. 
Dzięki ciężkiej pracy i swojemu 
zaangażowaniu Studenckie Koło Naukowe 
„Żuraw” zdobyło drugie miejsce 
w konkursie. 
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Kultura z Cementownią Warta
Społeczne działania nie ograniczają 
się jednak tylko do sportu. W tym roku 
aż dwukrotnie został zorganizowany 
koncert „Kultura z Cementownią 
Warta”. Jest to jedno z największych 
wydarzeń kulturalnych w powiecie 
pajęczańskim, na którym swój 
dorobek artystyczny prezentuje 
Orkiestra Cementowni Warta S.A., 
współpracujące z nią zespoły 
i soliści. W tym roku artyści wystąpili 
w Kościele Nawiedzenia NMP 
w Trębaczewie oraz w Kościele Marii 
Magdaleny w Działoszynie. Wszystkie 
utwory były wykonywane z pasją 
i zaangażowaniem wzbudzając 
emocje i wzruszenie wśród słuchaczy. 
Wydarzenie to jest również szansą 
dla początkujących muzyków 
na zaprezentowanie swojego talentu 
szerszej publiczności. Ciekawym 
doświadczeniem było wykonanie 
przez orkiestrę nowych aranżacji 
klasycznych utworów.

XVII Regionalny 
Festiwal Wokalny „Warta-Song”

Innym muzycznym wydarzeniem, 
które odbyło się pod honorowym 
patronatem Prezesa Zarządu 
Cementowni „Warta” S.A. był XVII 
Regionalny Festiwal Wokalny „Warta-
Song”. To wydarzenie muzyczne 
swoim zasięgiem obejmuje 
województwo łódzkie i cieszy się 
dużym uznaniem animatorów 
kultury. Uczestnicy festiwalu 
rywalizowali w trzech grupach 
wiekowych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że na przestrzeni 16 lat w festiwalu 
udział wzięło 680 wykonawców. 
Społeczne działanie Cementowni 
„Warta” S.A. to także angażowanie 
się w najważniejsze historyczne 
wydarzenia naszego narodu. 
Od kilku lat zakład wspiera inicjatywę 
organizacji Biegu Niepodległości. 
Jest  on nie tylko ciekawym 
sposobem na uczczenie ważnego 
dla nas wszystkich dnia, ale również 
szansą na sportowe i aktywne 
spędzenie czasu na malowniczej 
trasie biegów. 
Na przestrzeni 2019 roku społeczna 
działalność Cementowni Warta S.A. 
to oprócz znanych, fl agowych 
projektów, zaangażowanie 
w różnego rodzaju akcje 
charytatywne, aktywne wspieranie 
działalności stowarzyszeń 
z okolicznych miejscowości, 
sponsorowanie wydarzeń 
kulturalnych i sportowych na terenie 
powiatu pajęczańskiego, a także 
udział w ogólnopolskich akcjach 
związanych z pomocą ofi arom 
żywiołów. 
Wszędzie tam, gdzie zobaczycie 
Państwo logo Cementowni Warta S.A., 
możecie być pewni, że jesteśmy z 
Wami. 
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Barbórka 2019

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Trębaczewie. 
Podniosły charakter nabożeństwa 
podkreślała muzyka Orkiestry Cementowni 
Warta S.A. oraz obecność sztandarów 
górniczych, związkowych i Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy 
Cementowni Warta S.A.
Po zakończonej liturgii zarząd, dyrekcja, 
gwarkowie, pracownicy i zaproszeni 
goście, przedstawiciele fi rm i organizacji 
współpracujący od wielu lat 
z przedsiębiorstwem, udali się do siedziby 
zakładu.
Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu 
Cementowni Warta S.A. Pan Dariusz 
Gawlak. W swoim przemówieniu zwrócił 
uwagę, jak ważne są dla Cementowni Warta 
działania i inwestycje wpływające zarówno 
na zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
jak i na poprawę bezpieczeństwa 
i warunków pracy. 
W podsumowaniu roku nie mogło również 

zabraknąć działań społecznych, w które 
mocno angażowała się Cementownia 
Warta S.A. Prezes Zarządu przypomniał 
najważniejsze współorganizowane 
wydarzenia wpływające na poprawę 
zdrowego stylu życia, aktywności 
sportowej, kultury, bezpieczeństwa oraz 
edukacji, która jest wspierana przez 
współtworzenie stypendiów, 
dla uzdolnionej młodzieży 
z powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego. 
Podkreślił również, że bardzo ważna jest 

Barbórka jest szczególnym dniem dla wszystkich górników pracujących w przemyśle wydobywczym. Białe 
górnictwo było obecne w Cementowni „Warta” S.A.  od pierwszych dni funkcjonowania zakładu, dlatego 
uroczystych obchodów Barbórki nie mogło zabraknąć i w tym roku.

współpraca ze stowarzyszeniami 
z sąsiadujących miejscowości. Przybliżył 
gościom także działalność Klubu 
Honorowych Dawców Krwi, który działa 
przy Cementowni Warta S.A. od 42 lat. 
W  tym czasie krwiodawcy oddali 2444 litry 
435 ml krwi, natomiast w ostatnim roku 
rozliczeniowym – 97 litrów 650 ml.
Na koniec Prezes Zarządu serdecznie 
podziękował wszystkim przedstawicielom 
władz, fi rmom, pracownikom 
za współpracę. Cytując powiedzenie, 
iż „Zebranie się razem to początek. 
Trzymanie się razem to postęp. Praca razem 
to sukces”, podkreślił, że dopiero wspólne 
działanie wszystkich przynosi zamierzone 
efekty.
Barbórkowe życzenia złożyli:  Poseł na 
Sejm RP Paweł Bejda, Poseł na Sejm 
Paweł Rychlik, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, 
Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki, 
Burmistrz Gminy i Miasta Działoszyn Rafał 
Drab, Burmistrz  Pajęczna Piotr Mielczarek, 
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, 
Prezes Zarządu Haldex S.A Bogdan 
Leśniowski, przedstawiciele banków, 
Dyrektor Zakładu PKP CARGO S.A. Zenon 
Zemła, Prezes Zarządu ANIA Holding Jacek 
Bogucki.
Następnie odbyło się wręczenie stopni 
górniczych dla pracowników Cementowni 
Warta S.A. nadanych zgodnie z ustawą 
o stopniach górniczych, honorowych 
szpadach górniczych i mundurach 
górniczych.
Po zakończonej części ofi cjalnej, 
jak nakazuje tradycja, przybyli goście wzięli 
udział w Karczmie Piwnej podczas 
jej trwania odbył się pochód lisów 
i pasowanie na górników.
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Dyrektor
Naczelny

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Dyrektor
ds. Ekonomicznych

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131
Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomicznych
tel. (43) 84 03 327

Dyrektor
ds. Produkcyjno-Technicznych

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
tel. (43) 84 03 580
fax (43) 84 03 197

Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Dział Organizacji i Audytów
Kierownik
Pełnomocnik ds. Zgodności
/ Compliance Offi  cer

tel. (43) 84 03 371

tel. (43) 84 03 371

Zespół Radców Prawnych
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 615
tel. (43) 84 03 243

Dział BHP i ochrony p/poż.
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 249
tel. (43) 84 03 248

Zakładowe Laboratorium
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (43) 84 03 401
tel. (43) 84 03 513

Zakład Transportu - Kierownik
Dyspozytor

tel. (43) 84 03 605
tel. (43) 84 03 606

Dział Kadr i Wynagrodzeń
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (43) 84 03 123
tel. (43) 84 03 275

Dział Informatyki - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 389
tel. (43) 84 03 254

PION DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

Dział Księgowo-Finansowy
Główny Księgowy
Biuro

tel. (43) 84 03 368
tel. (43) 84 03 477
tel. (43) 84 03 423
tel. (43) 84 03 377

Dział Controlingu - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 635
tel. (43) 84 03 240

Dział Administracyjno-Socjalny
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 632
tel. (43) 84 03 633

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

tel. (43) 84 03 363
tel. (43) 84 03 657
tel. (43) 84 03 388

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

tel. (43) 84 03 352
tel. (43) 84 03 431

OCHRONA

Koordynator Ochrony tel. (43) 84 03 489

Grupa Interwencyjna tel. (43) 84 03 623

PION DYREKTORA ds. SPRZEDAŻY i MARKETINGU

Dział Handlowy
Główny specjalista / Kierownik
Kierownicy Regionów

tel. (43) 84 03 187
tel. (43) 84 03 483
tel. (43) 84 03 487
tel./fax (43) 84 03 690

Eksport tel. (43) 84 03 692

Dział Sprzedaży - Kierownik
Sprzedaż - Warta I

Sprzedaż - Warta II

tel. (43) 84 03 555
tel. (43) 84 03 507
fax (43) 84 03 145
tel. (43) 84 03 501
fax (43) 84 03 143

Dział Logistyki
Główny Specjalista / Kierownik
Biuro

Fax

tel. (43) 84 03 256
tel. (43) 84 03 166
tel. (43) 84 03 177
tel. (43) 84 03 151

PION DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Kopalnia - Kierownik Ruchu
Zakładu Górniczego
Biuro

tel. (43) 84 03 533
tel. (43) 84 03 492

Wydział Produkcji Podstawowej
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 408
tel. (43) 84 03 189

Laboratorium Procesowe
Kierownik tel. (43) 84 03 395

Wydział Spedycji Kolejowej
i Pakowania Cementu - Kierownik tel. (43) 84 03 387

Dział Środowiska - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 252
tel. (43) 84 03 646

Dział Inwestycji
Biuro tel. (43) 84 03 580

Wydział Utrzymania Ruchu
Mechanicznego - Kierownik tel. (43) 84 03 673

Wydział Utrzymania Ruchu
Energetycznego - Kierownik tel. (43) 84 03 420

Zakład Remontowy
Kierownik tel. (43) 84 03 443

Cementownia Warta SA
98-355 Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 17
Tel. (43) 84 13 004, Fax (43) 84 03 131
e-mail: info@wartasa.com.pl www.wartasa.com.pl

Inspektor Danych Osobowych iod@wartasa.com.pl

TELEFON ALARMOWY tel. (43) 84 03 600 (wew. 600)


