
Nr 3, Maj 2007

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta
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Drodzy Czytelnicy!

Dyrektor Naczelny - pan Dariusz Gawlak pod-
sumowuje rok 2006. Był to dla nas dobry rok, 
pełen wyzwań i trudnych zadań. Uzyskaliśmy 
rekordowo dobre wyniki produkcji klinkieru, 
jego produkcja odbywała się nie tylko na li-
nii nr 5, ale aby nadążyć za rosnącymi oczeki-
waniami rynku zmuszeni byliśmy do urucho-
mienia pieców 1 i 3 na Warcie 1. Pozwoliło to 
nam – jako jednym z nielicznych producen-
tów cementu w Polsce - na utrzymanie ciągło-
ści sprzedaży cementu. Jest to również nasz 
ogromny sukces rynkowy, wynikający z konse-
kwencji w działaniach całego zespołu. 

Bez przerwy dążymy do tego, aby Cemen-
townia Warta S.A. stawała się zakładem coraz 
bardziej nowoczesnym, nadążającym za ocze-
kiwaniami jakościowymi i ilościowymi rynku , 
ale jednocześnie zakładem bezpiecznym dla 
pracowników i środowiska. Aby potwierdzić te 
dążenia poddaliśmy się auditowi zewnętrzne-
mu. Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Syste-
mów Zarządzania prezentuje relację z auditu.

Przedstawiamy Państwu najbardziej aktualne 
informacje na temat wdrażania zintegrowa-
nego systemu zarządzania mySAP. Myślę, że 
zaciekawi też Państwa szczegółowa prezenta-
cja nowego systemu wynagradzania pracow-
ników, który wszedł w życie z dniem 1 lutego 
2007 r. 

Już od sześciu miesięcy realizujemy nową fi-
lozofię zarządzania firmą. Sądzę, że dostrze-
gacie Państwo efekty tych zmian. Na szczeblu 
biznesowym osiągnęliśmy już wiele sukcesów 
i oczekujemy kolejnych. Jesteśmy firmą z tra-
dycjami, ale to dynamiczny rozwój, a aktyw-
ność na rynku jest naszym priorytetem. Zmia-
na filozofii ma to wszystko podsumować.
Podjęliśmy działania, które mają wszystkim 
zakomunikować, iż zależy nam na regionie, 
ochronie środowiska, na prowadzeniu firmy 
przy zachowaniu zasad etyki zawodowej. 

W bieżącym numerze „Naszej Warty” prezen-
tujemy zrealizowane w pierwszych czterech 
miesiącach roku działania związane z komu-
nikacją społeczną wspierające młode talenty 
w wielu dziedzinach: wokalnej - odkrywane 
podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek, plastycz-
nej - biorące udział konkursie plastycznym „Na-
sza Warta”, innowacyjności – wyłaniane w trak-
cie sesji popularno-naukowej, po wsparcie 
osób niepełnosprawnych w Warciańskim Cen-
trum Zdrowia w Siemkowicach, a także popra-
wę bezpieczeństwa na drogach najmłodszych 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny – trzeci już numer wydawnictwa „Nasza Warta”. 
Mamy nadzieję, iż zdołaliśmy już Państwa zachęcić do lektury i uznajecie Państwo 
gazetę jako ciekawe źródło informacji o cementowni – jej działaniach, osiągnięciach 
i nowych rozwiązaniach.

uczestników ruchu drogowego w akcji bezpie-
czeństwa dzieci „Świecę nie tylko przykładem”. 
  
Pragniemy Państwa zaznajomić ze strukturą 
organizacyjną naszej cementowni, z komórka-
mi organizacyjnymi oraz zakresem ich działań. 
W obecnym wydaniu „Naszej Warty” prezen-
towany jest pion Dyrektora Ekonomicznego, 
w kolejnych przedstawione zostaną piony Dy-
rektora Produkcyjno-Technicznego, Dyrektora 
ds. Sprzedaży i Marketingu oraz Dyrektora ds. 
Inwestycji.

Kontynuujemy również cykl historii Cemen-
towni Warta. Tym razem prezentujemy dzieje 
cementowni w latach 1965-1980. 

W tym numerze „Naszej Warty” prezentujemy 
trzy – naszym zdaniem najciekawsze ze wzglę-
du na ich specyfikę - inwestycje wykonane 
z naszego cementu. Pierwszą z nich jest jedna 
z największych inwestycji w Polsce w zakresie 
budownictwa komunikacyjnego czyli zakoń-
czona w ubiegłym roku  budowa Autostrady 
A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Legnica. 
Druga to budowa lotniska Lipsk/Halle w Niem-
czech. Inwestycja ta była dla nas ogromnym 
wyzwaniem nie tylko ze względu na fakt, iż 
dostawy cementu na lotnisko odbywały się 
w okresie, kiedy popyt na cement przewyższał 
podaż, ale przede wszystkim ze względu na 
wyjątkowo skomplikowaną logistykę dostaw 
na miejsce budowy. Trzecia inwestycja to bu-
dowa Fabryki SHARP-a w Łysomicach dla ja-
pońskiej firmy Shimizu, której wymagania od-
nośnie dostaw betonu były wyjątkowe trudne, 
a przy tym specyficzne.

W cyklu prezentującym osoby o szczególnych 
pasjach tym razem przedstawiamy wyjątkowo 
ciekawą postać - pana Artura Szczęsnego – dy-
rygenta orkiestry Cementowni Warta, muzyka 
aranżera, instrumentalistę, opiekuna chóru Ha-
des- Band oraz chóru Spirit Songs Band, zało-
życiela zespołu LDF. Słowem: człowieka – or-
kiestrę.

Myślę, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie 
coś interesującego.

Mamy za sobą bardzo pracowite półrocze. 
Przed nami sezon letni i czas urlopów. Ży-
czę Państwu miłych wakacji, odpoczynku 
i „naładowania akumulatorów”.

Zapraszam do lektury!
Ewa Gibas
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również dostawcą cementu na budo-
wę mostu na rzece Warcie w Gorzowie 
Wlkp. Z naszego cementu przebudo-
wywana oraz modernizowana jest rów-
nież Droga Krajowa nr 7 na obwodni-
cy Grójca oraz na odcinku Białobrzegi 
– Jedlińsk. Na początku maja rozpoczę-
ły się dostawy cementu z Cementowni 
Warta na przebudowę i wzmocnienie 
nawierzchni na Drodze Krajowej nr 81 
w Żorach. Zgodnie z harmonogramem 
odbywają się dostawy cementu na bu-
dowę Autostrady A1.
W końcowy etap wkracza już budowa 
Ronda im. Starzyńskiego w Warszawie 
oraz budowa Obwodnicy Garwolina - 
również z wykorzystaniem naszego ce-
mentu.

Modernizujemy lotniska
Dostarczamy cement na kolejny etap 
modernizacji lotniska w Poznaniu Krze-
sinach oraz lotniska w Świdwinie. 

Pierwsza nitka najdłuższego 
mostu autostrady A1
Skanska – NDI zakończyła budowę 
konstrukcji wschodniej płyty wiaduktu 
autostradowego - WA22 w okolicach 
Goszyna. Wiadukt WA22 jest najdłuż-
szym obiektem mostowym na 90 km 
odcinku Autostrady A1. Przebiega on 
nad drogą powiatową Swarożyn –Turze 
(północna Polska, rejon Tczewa) oraz 
doliną rzeki Szpęgawa. Jego długość 
wynosi 254,86 m. Z uwagi na słabe 
podłoże, cały obiekt posadowiony jest 
na 218 palach o długości od 9 do 15 m. 
Wysokość konstrukcji od poziomu zie-
mi, w najwyższym jej punkcie, wynosi 
16 m. Do budowy wiaduktu zużyto 8,5 
tys. m3 betonu wykonanego z cementu 
CEM I 42,5 N – MSR / NA z Cementowni 
Warta. 

Niepokój polskiego sektora 
cementowego.
26.03.2007 r. Komisja  Europejska wyda-
ła decyzję dotyczącą Krajowego Planu 
Rozdziału Uprawnień do Emisji Gazów 
Cieplarnianych, zgłoszonego przez Pol-
skę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady na la-
ta 2008-2012 (tzw. KPRU 2). 

W złożonym przez Polskę w czerwcu 
2006 roku projekcie KPRU 2, wniosko-
wano o 284 mln ton uprawnień CO2. 
Decyzja KE przewiduje dla naszego kra-
ju w okresie 2008-2012 średnio rocznie 
208,5 mln ton CO2. 
Jeżeli polski Rząd przyjmie proponowa-
ną dla wszystkich branż, proporcjonalną 
26,5% redukcję przydziału uprawnień do 
emisji CO2, to możliwości zaspokojenia 
rynku polskiego zostaną zatrzymane na 
poziomie około 12 milionów ton cemen-
tu rocznie. Oznacza to powrót do pozio-
mu z lat 2003-2004, a więc do okresu du-
żej recesji sektora budowlanego.
Brak dostatecznej ilości uprawnień do 
emisji CO2 dla branży cementowej spo-
woduje wystąpienie poważnych prob-
lemów w realizacji wszelkich przed-
sięwzięć budowlanych, wykorzystaniu 
środków przyznanych przez UE w ra-
mach pomocy strukturalnej oraz realiza-
cji inwestycji związanych z organizacją 
Euro 2012.
W liście skierowanym do Prezydenta 
i Premiera RP, Stowarzyszenie Producen-
tów Cementu, działając w imieniu zakła-
dów cementowych w Polsce, sprzeciwiło 
się ograniczeniom narzuconym w Decy-
zji KE i domagało się podjęcia przez Rząd 
polski wszelkich działań zmierzających 
do jej uchylenia i dostosowania do rze-
czywistych potrzeb gospodarczych kra-
ju.

150 lat 
cementu w Polsce
W roku 2007 obchodzimy jubileusz 150 
lat cementu w Polsce. Pierwszą fabrykę 
cementu uruchomiono na ziemiach pol-
skich w 1857 r. w Grodźcu koło Będzina. 
Była to piąta z kolei fabryka cementu na 
świecie. W zakładzie w Grodźcu wypa-
lanie klinkieru odbywało się w piecach 
szybowych, pracujących okresowo. Su-
rowiec i klinkier przemielano w młynach 
żarnowych. Pierwsza produkcja wynosiła 
3 tys. beczek po 164 kg, czyli około 490 
ton na rok. W dniu 9 października 2007 r. 
odbędzie się w Warszawie konferencja 
„150 lat cementu w Polsce”. Organizato-
rem konferencji będzie Stowarzyszenie 
Producentów Cementu. 

AKTUALNOŚCI 
Orzeczenia Instytutu Wojsk 
Lotniczych w Warszawie
15 lutego 2007 roku po prawie rocznych 
badaniach cementów specjalnych 
w Instytucie Wojsk Lotniczych w War-
szawie, Cementownia Warta S.A. uzy-
skała następujące dopuszczenia:
a) Orzeczenie nr 4A / 24 / 2007 dotyczą-
ce:
oceny przydatności cementu drogowo 
- mostowego „WARTA” niskoalkaliczne-
go CEM I 42,5 N – MSR / NA do stoso-
wania w budownictwie lotniskowym.
b) Orzeczenie nr 4B / 24 / 2007 dotyczą-
ce:
oceny przydatności cementu mostowo 
- lotniskowego „WARTA” niskoalkaliczne-
go CEM I 42,5 N – HSR / NA do stosowa-
nia w budownictwie lotniskowym.

Zmiany organizacyjne 
w Cementowni Warta
15.03.2007 r. Dyrektor Naczelny utwo-
rzył nowy Pion Organizacyjny – Inwe-
stycje, na czele z Dyrektorem ds. Inwe-
stycji panem Markiem Górnikiem. Pan 
Marek Górnik będzie odpowiedzialny za 
inwestycje realizowane w cementowni. 
Życzymy wielu sukcesów zawodowych 
na nowym stanowisku!

Nasz cement na prestiżowych 
budowach
Budujemy drogi i mosty
Cementownia Warta dostarcza cement 
m.in. na budowę najdłuższego mostu 
na rzece Dunajec w Starym Sączu oraz 
na budowę mostu na rzece Łososinie 
w pobliżu Nowego Sącza. Jesteśmy 
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Czy plany, które Cementownia War-
ta przyjęła na 2006 r. zostały w pełni 
wykonane?

Rok 2006 był dla nas pełen nowych 
wyzwań. Wzrost konsumpcji cementu 
w kraju o ponad 20% rok do roku prze-
wyższył nasze oczekiwania i plany. Chęć 
sprostania rynkowi wymagała podję-
cia radykalnych działań technicznych 
i organizacyjnych dla zapewnienia pro-
dukcji na znacznie wyższym pozio-
mie. Rekordowo dobre wyniki produk-
cji klinkieru na linii nr 5 w ilości ok. 850 
tys. ton nie wystarczyły. Bardzo szybko 
i skutecznie zostały uruchomione rezer-
wy Warty 1 piece 1 i 3. To była dobra ro-
bota. W efekcie jako jedni z nielicznych 
w Polsce utrzymaliśmy ciągłość sprze-
daży cementu w roku 2006. To bardzo 
ważny sygnał dla naszych partnerów 
handlowych: Cementownia Warta jest 
w stanie szybko zareagować na nawet 
bardzo dynamiczne zmiany rynku. Było 
to również silne wsparcie dla wdraża-
nej konsekwentnie i z sukcesem nowej 
strategii sprzedaży i obsługi klientów. 
Bardzo pozytywnie oceniam zaangażo-
wanie i wyniki służb marketingowych 
oraz logistyki. Dzięki temu osiągnęliśmy 

niespotykany dotąd zarówno wzrost 
przychodów jak i wzrost naszej sprzeda-
ży krajowej. W tym zakresie plany zosta-
ły w całości zrealizowane. 
Inne wyzwania, z którymi z sukcesem 
zmierzyliśmy się w roku 2006 to start 
produkcyjny nowego zintegrowane-
go systemu zarządzania mySAP. System 
został wdrożony dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu służb ekonomicznych 
i informatycznych, za co należą się gra-
tulacje i podziękowania. Stworzyliśmy 
nowoczesną platformę informatyczną, 
która już przynosi efekty i otwiera szero-
kie perspektywy rozwoju.
Również w 2006 prowadzono prace 
związane z wdrożeniem systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem i Higieną Pra-
cy zgodnego z normą PN-N 18001:2004. 
Dziś możemy już powiedzieć, że z suk-
cesem. 
Również za sukces roku 2006 uważam 
wypracowanie nowego Regulaminu 
Wynagrodzeń w Cementowni i uzy-
skanie dla niego akceptacji wszystkich 
organizacji związkowych. Wdrożenie 
nowego regulaminu wynagrodzeń zo-
staje wsparte nowym systemem infor-
matycznym wynagrodzeń Xpertis KALI 
Macrologic. 

W roku 2006 przekroczony został plano-
wany poziom wynagrodzeń. I tak śred-
nie wynagrodzenie ogółem wyniosło za 
2006 rok  ponad 4 tys. zł,  a bez wypłat 
odszkodowań z tytułu likwidacji nagród 
jubileuszowych i pracowników sezono-
wych blisko 3,7 tys. zł i wzrosło o 12,2 % do 
roku ubiegłego. W stosunku do przecięt-
nego wynagrodzenia w Polsce w sekto-
rze przedsiębiorstw było wyższe o po-
nad 1 tys. zł czyli o 40 %. 
Oczywiście osiągnięcia roku 2006 wy-
nikają tylko z zaangażowania i dobrej 
pracy całej załogi. Za to wszystkim chcę 
jeszcze raz serdecznie podziękować.

Jaka jest sytuacja na rynku materia-
łów budowlanych w Polsce? 
W ubiegłym roku zanotowano w Polsce 
wzrost konsumpcji cementu o ponad 
20%. Tegoroczne wyniki sprzedaży rów-
nież dzięki wyjątkowo sprzyjającej au-
rze wykazują wzrost o około 60%. Wie-
le wskazuje, że roczny przyrost może 
być bliski wynikowi roku 2006. To stawia 
przed nami kolejne zadania. 

Mamy za sobą dobry rok
Rozmowa z Dariuszem Gawlakiem, Dyrektorem Naczelnym Cemen-
towni Warta
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Jakie działania planuje podjąć Ce-
mentownia Warta, aby sprostać wy-
zwaniom rynku?
Już od blisko dwóch lat prowadzimy 
prace koncepcyjne nad modernizacją 
linii piecowej nr 6 na metodę suchą. 
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Decyzję o modernizacji zatwierdzi-
ła już Rada Nadzorcza. Oczekujemy, 
że rozruch nowej linii rozpocznie 
się w połowie roku 2009. Pozwoli to 
na podwojenie produkcji klinkieru 
w technologii suchej. Realizujemy 
również inwestycję dla podniesienia 
mocy produkcyjnych dla cementu 
workowanego. Modernizujemy sy-
stemy załadowcze cementu luzem. 
Te i następne działania powinny po-
zwolić na dotrzymanie kroku wzro-
stowi rynku.

Na czym skoncentruje się Cemen-
townia Warta w 2007 r.?
W tym roku prowadzić będziemy 
wiele ważnych projektów w obsza-
rze technicznym, organizacyjnym 
czy inwestycyjnym.
Priorytetem dnia dzisiejszego jest 
utrzymanie wysokiej dyspozycyjno-
ści pieców obrotowych i zwiększe-
nie produkcji klinkieru oraz cementu 
dla pokrycia oczekiwań rynkowych. 
Kluczowym zagadnieniem dla przy-
szłości jest jak najlepsze przygoto-
wanie i terminowe rozpoczęcie mo-
dernizacji linii piecowej nr 6. 
Następne to „oswajanie” i doskona-
lenie systemu mySAP oraz dalszy 
postęp organizacyjny.
I wreszcie dalsze konsekwentne 
wdrażanie strategii marketingo-
wej zapoczątkowanej w 2006 roku. 

Myślę, że sprawne zrealizowanie tych 
kluczowych celów powinno dać dobre 
owoce zarówno dziś jak i w przyszłości. 

Dziękuję za rozmowę
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Piony organizacyjne Cementowni Warta cd.
Pion Dyrektora Ekonomicznego

Alicja Kubicka 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych 
– jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie 
studiowała na kierunku Organizacja i zarządzanie. 
Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku 
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospo-
darki rynkowej. 
W Cementowni Warta w latach 1974 – 1983 zajmowa-
ła stanowisko referenta. Od roku 1984 do 1987 obej-
mowała stanowiska kierownicze w Dziale Planowania 
i Analiz oraz Dziale Organizacyjnym. W latach 1988 
– 1991 była zatrudniona kolejno na stanowiskach  
Pełnomocnika Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz 
Asystenta Dyrektora. Od 1992 r. jest Wiceprezesem 
Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, a od 2006 jej 
stanowisko to Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eko-
nomicznych. 
Alicja Kubicka interesuje się muzyką poważną i litera-
turą piękną. Ma dwie córki, jedna jest lekarzem, druga 
jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
ukończyła kierunek Stosunki międzynarodowe.

Główny Księgowy 
– Dział Księgowości
Do głównych zadań reali-
zowanych w dziale nale-
ży stosowanie przyjętych 
zasad polityki rachunko-
wości, przedstawianie 
w sposób rzetelny i jasny 
sytuacji majątkowej, fi-
nansowej oraz wyniku fi-
nansowego przedsiębior-
stwa. Zadaniem Pionu jest 
także ewidencja zdarzeń 
i operacji gospodarczych 
w księgach rachunko-
wych, która prowadzona 
jest przy użyciu kompute-
rów – w oparciu o system 
it smart SAP/R3. Dział pro-
wadzi kontrolę formal-
no-rachunkową operacji 
gospodarczych, dokonu-
je bieżącej analizy sytua-
cji finansowej i płatniczej 
spółki. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, spo-
rządza sprawozdawczość 
zewnętrzną, obejmującą 
zagadnienia finansowo-
księgowe cementowni. 
Głównemu Księgowemu 
podlega Dział Finansowy.

Dział Finansowy
Głównym zadaniem dzia-
łu jest prowadzenie ksiąg 
rachunkowych zgodnie 
z Ustawą o rachunko-
wości i Zakładowym Pla-
nem Kont. W Dziale Fi-
nansowym prowadzone 
są rozliczenia podatkowe 
z tytułu podatku docho-
dowego od osób praw-
nych i fizycznych, podatku 
VAT oraz obciążeń z tytułu 
ZUS i ubezpieczeń ma-

jątkowych a także rozliczenia finansowe 
między kontrahentami zewnętrznymi 
i Skarbem Państwa. W dziale prowadzi 
się rachunki bankowe, kasę przedsię-
biorstwa spółki, pełniony jest nadzór me-
rytoryczny w tym zakresie. Dokonywana 
jest kontrola pod względem formalnym 
i rachunkowym wszystkich dokumen-
tów wpływających do działu, a stano-
wiących podstawę do przeprowadzania 
operacji gotówkowych. Prowadzona jest 
całość spraw związanych z zabezpie-
czeniem dokumentacji i środków pie-
niężnych w kasie i w czasie konwoju. 
Ponadto prowadzi się tutaj rozliczenia 
z pracownikami odnośnie pobranych 
zaliczek i kosztów podróży służbowych. 
Dział kontroluje i egzekwuje należności, 
w tym odsetki za nieterminowe zapłaty 
dokonywane przez odbiorców. Prowa-
dzone są sprawy związane z ubezpie-
czeniem majątkowym i komunikacyj-
nym. Z godnie z przepisami sporządza 
się sprawozdawczość GUS, NBP, oraz do 
Urzędu Skarbowego.

Dział Controllingu
Głównym zadaniem działu jest spo-
rządzanie corocznego planu technicz-
no-ekonomicznego oraz miesięcznych 
w układzie: sprzedaży wyrobów, produk-
cji, rodzajów kosztów, kosztów jednost-
kowych, wyniku finansowego, przepły-
wów pieniężnych, zużycia materiałów, 
energii. Opracowuje kierunki rozwoju 
przedsiębiorstwa spółki, analizy inwesty-
cyjne, produkcji, kosztów, wyniku finan-
sowego a także rentowności wyrobów 
i usług. Ponadto sporządzana jest wy-
magana sprawozdawczość GUS. Narzę-
dziem przydatnym przy realizacji powie-
rzonych zadań jest system informatyczny 
z oprogramowaniem it smart SAP/R3. 
Zadania, przy których realizacji jest wy-
korzystywany obejmują: planowanie 
kosztów i przychodów na MPK /miejsce 
powstawania kosztów/, zleceniach, cen-

Kontynuujemy cykl prezentujący poszczególne piony organizacyjne przedsiębiorstwa spółki. Tym ra-
zem przybliżone zostaną zadania realizowane w Pionie Dyrektora Ekonomicznego, w którego skład 
wchodzi – zgodnie z bieżącym schematem organizacyjnym - sześć komórek organizacyjnych.
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trach zysku w COPA, poza tym kalkula-
cja ceny standardowej poszczególnych 
półfabrykatów i wyrobów, uzgadnianie 
produkcji, sprzedaży, zapasów, uzgad-
nianie wyniku finansowego, analiza 
kosztów, przychodów oraz odchyleń. 
Dział systematycznie raportuje o wy-
konaniu produkcji i sprzedaży, kosztów 
i wyniku finansowego. Analizuje koszty 
wszystkich wydziałów, rozlicza odchy-
lenia i ich przyczyny. Dział Controllingu 
przygotowuje miesięczne prezentacje 
do Rady Nadzorczej a także roczne spra-
wozdanie z działalności przedsiębior-
stwa spółki. Przy wykonywaniu powie-
rzonych zadań dział kieruje się przyjętą 
polityką systemów zarządzania.

Komórka Informatyki
Dział zajmuje się instalacją sprzętu kom-
puterowego, jego konserwacją i usuwa-
niem awarii w całym przedsiębiorstwie. 
W zakres zadań wchodzi również obsłu-
ga systemów informatycznych dotyczą-
ca: instalowania oprogramowania, wpro-
wadzania zmian w oprogramowaniu 
i usuwaniu błędów wykonania. Ponad-
to dział zajmuje się zarządzaniem siecią 
komputerową w zakresie zapewnienia 
jej prawidłowego działania, sprawdza 
jej stan i kontroluje poprawność działa-
nia osprzętu sieciowego. W dziale zarzą-
dza się i zapewnia prawidłowe działanie 
internetu, intranetu i poczty elek-
tronicznej, administruje kontami 
i uprawnieniami użytkowników. 
W dziale organizuje się i zapewnia 
ochronę antywirusową sieci i jej 
zabezpieczeń. Zakup i dystrybucja 
środków do komputerów i dru-
karek również leży w gestii tego 
działu. Ponadto prowadzi się ewi-
dencję sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. Dział realizuje 
i wspiera zadania, które wynikają 
z funkcjonujących w przedsiębior-
stwie systemów zarządzania.

Dział Administracyjno-Socjalny
Wymieniony dział zajmuje się pro-
wadzeniem spraw: kancelaryjnych, 
obsługą kserografu, obsługą holu 
biurowca przedsiębiorstwa w za-
kresie ruchu osobowego, rozlicza-
niem rozmów telefonicznych, pro-

wadzeniem archiwum zakładowego, 
magazynku funkcjonujących w przed-
siębiorstwie druków oraz prenumeratą 
czasopism. Ponadto zajmuje się spra-
wami związanymi z prowadzeniem or-
kiestry zakładowej. W zakres działania 
wchodzi również gospodarowanie bę-
dącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa 
zasobami mieszkaniowymi oraz dzier-
żawa placów i pomieszczeń. W zakresie 
prowadzonych w przedsiębiorstwie ba-
dań profilaktycznych pracowników, dział 
ten zabezpiecza bazę socjalną i obsługę 
administracyjną. Prowadzi zgodnie z po-
trzebami obsługę stołówki zakładowej. 
W dziale prowadzi się dokumentację 
związaną z gospodarowaniem odzie-
żą dla grupy technicznej a także Działu 
Kontroli Ruchu Osobowego i Towaro-
wego. Prowadzony jest również nadzór 
i rozliczenie zużycia napojów, środków 
czystości dla pracowników przedsię-
biorstwa. Dział zabezpiecza utrzymanie 
czystości w pomieszczeniach biurow-
ca głównego przedsiębiorstwa, Działu 
Sprzedaży, Działu BHP i Ochrony Prze-
ciwpożarowej. Utrzymuje w czystości 
place i wydzielone pomieszczenia, za-
pewnia ich remonty, dokonuje wyposa-
żenia pomieszczeń biurowych. Ponadto 
dział ten wykonuje zadania wynikające 
z założeń funkcjonujących w przedsię-
biorstwie systemów zarządzania.

Magazyn
Głównym zadaniem działu jest przyjmo-
wanie zamówionych materiałów krajo-
wych, z importu, jak również wykona-
nych w oparciu o własną dokumentację, 
zabezpieczanie ich i przechowywanie 
w należytym stanie do czasu wykorzy-
stania. Obrót magazynowy prowadzony 
jest w systemie informatycznym it smart 
SAP/R3. Dział zajmuje się również obsłu-
gą magazynową materiałów, maszyn, 
urządzeń, konstrukcji stalowych związa-
nych z realizacją procesu inwestycji. Po-
nadto prowadzi gospodarkę paletami 
w zakresie ich przyjmowania, segregacji, 
remontowania i przekazywania na pa-
kownię pod załadunek cementu. W dzia-
le prowadzi się również gospodarkę zło-
mem (zbieranie ofert na jego sprzedaż) 
oraz gospodarkę odpadami, których 
dział jest dysponentem. W zakresie wy-
konywanych zadań dział ściśle współpra-
cuje z Działem Zaopatrzenia w zakresie 
gospodarki paliwami, materiałami maso-
wymi do produkcji, materiałami eksplo-
atacyjnymi. Ponadto dział ten wykonuje 
zadania wynikające z założeń funkcjonu-
jących w przedsiębiorstwie systemów 
zarządzania.

Leszek Wojtal
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Rozwój gospodarki, zmienność otocze-
nia, wyzwania konkurencyjne sprawia-
ją, że dotychczasowe nieelastyczne sy-
stemy wynagrodzeń nie pasują do tych 
warunków i nie mogą skutecznie pełnić 
funkcji motywacyjnej. Przesłanki te były 
główną przyczyną przebudowy zasad 
wynagradzania określonych w zakłado-
wym układzie zbiorowym pracy cemen-

Wynagrodzenie, które motywuje

Wynagrodzenia stanowią główne narzędzie motywowania pracow-
ników do realizacji celów wynikających z przyjętej strategii. Nie-
zbędna jest zatem ich przebudowa i spójność ze strategią firmy.

Etap zmian Cel zmiany Stan przed zmianą Stan po zmianie
I. Uproszczenie we-
wnętrznej struk-
tury płacy.

Zmniejszenie liczby 
składników wynagro-
dzeń, w tym głównie o 
charakterze należnym.

Duża liczba składników wynagrodzenia: wynagrodze-
nie zasadnicze, dodatek stażowy, specjalne wynagro-
dzenie z tytułu  Karty Skalnika, ekwiwalent za deputat 
węglowy, dodatek za warunki uciążliwe, dodatek 
funkcyjny,  brygadzistowski, dopłaty za pracę w ru-
chu ciągłym w soboty, niedziele i święta, dopłaty za 
pracę na II zmianie, dodatek dyspozycyjny, dodatek 
dzienny dla kierowców oraz za  prowadzenie pojazdu, 
dodatek dla pracowników służb finansowo –księgo-
wych, dodatek mistrza dyplomowanego, dodatek za 
wykonywanie innych czynności, nagrody z funduszu 
prezesa, kierownika i mistrza, nagrody jubileuszowe, 
odprawy emerytalno-rentowe, nagrody z okazji „Dnia 
Górnika”, premia regulaminowa,    dodatkowe premie 
za uzyskiwane wydajności zespołowe i indywidualne,  
dodatek SIP, składniki gwarantowane kodeksem pracy.

Stałe miesięczne wynagrodzenie dla wszyst-
kich pracowników, dodatek za wykonywanie 
dodatkowych czynności, dopłaty za pracę w 
niedziele i święta w ruchu ciągłym, dodatek 
SIP, nagroda z okazji „Dnia Górnika”, odprawa 
emerytalno-rentowa, premia uznaniowa, 
nagroda roczna, dodatkowe premie za uzy-
skiwane wydajności zespołowe i indywi-
dualne dla niektórych grup pracowników, 
składniki gwarantowane kodeksem pracy.

II. Zmiana zasad 
kształtowania składni-
ków wynagrodzeń.

Zwiększenie motywa-
cyjnej funkcji płacy.

Niewłaściwe relacje płac zasadniczych, pre-
mia regulaminowa o charakterze należnym.

Uporządkowanie relacji płac podstawo-
wych - stałego miesięcznego wynagro-
dzenia wskutek włączenia składników o 
charakterze należnym / dodatek stażo-
wy, nagroda jubileuszowa itp./, premie i 
nagrody powiązane z wynikami pracy.

towni, który został wypowiedziany na 
dzień 31.12.1995 r. 
Zmiana systemu wynagradzania nie jest 
zadaniem łatwym i wymaga trudnych 
negocjacji ze związkami zawodowymi. 
Negocjacje w sprawie zawarcia nowego 
zakładowego układu zbiorowego pracy 
trwały ponad 10 lat i zakończyły się fia-
skiem.

W 2006 r. przystąpiono do negocja-
cji aktu przejściowego, nazwanego Re-
gulaminem Wynagradzania Pracowni-
ków Cementowni Warta SA, który został 
uzgodniony przez strony: Zarząd Spółki 
i organizacje związkowe. Nowy system 
wynagradzania pracowników zawarty 
w Regulaminie, ze względu na koniecz-
ność wypowiedzenia pracownikom do-
tychczasowych zasad wynagradzania 
wszedł w życie z dniem 1 lutego 2007 r.
    System ten określa zasady:

– wynagradzania i przyznawania in-
nych świadczeń związanych z pracą,

– przeszeregowania i awan-
sowania pracowników,

– zasady oceny pracowników,
– działalności socjalnej.

Zmiany wprowadzone w nowym syste-
mie w zakresie motywowania, cel i skut-
ki tych zmian zaprezentowano w tabeli.
W nowym systemie wynagradzania 
podstawowym składnikiem jest stałe 
miesięczne wynagrodzenie, wynikające 
z kategorii osobistego zaszeregowania, 
określonej w taryfikatorze kwalifikacyj-
nym. Składnik ten obejmuje dotychcza-
sowe wynagrodzenie zasadnicze i włą-
czone składniki o charakterze należnym 
stanowiąc około 80 % wynagrodzenia 
ogółem.
Stawki stałych miesięcznych wynagro-
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dzeń określają dwie tabele o szerokich 
przedziałach stawek w ramach jednej 
kategorii zaszeregowania i dużej roz-
piętości stawek między kategoriami. Tak 
zbudowane tabele umożliwiają tworze-
nie bardziej otwartego i elastycznego 
systemu awansu zgodnie z logiką ela-
stycznych systemów wynagrodzeń.
Szerokie przedziały stałych miesięcz-
nych stawek wynagrodzeń stwarzają 
możliwość:

– uwzględniania różnic w kwalifika-
cjach i kompetencjach pracowni-
ków,

– awansu poziomego bez konieczno-
ści awansowania na inne wyższe sta-
nowisko,

– wzbogacania treści pracy, poprzez 
wykonywanie szerszego wachlarza 
prac, 

– powiązania stałych miesięcznych wy-
nagrodzeń /ich podwyżek/ z efekta-
mi pracy . 

Aktualnie możliwość wykorzystania ta-
bel do tych celów jest ograniczona, 
gdyż stawki wynagrodzeń pracowni-
ków są zróżnicowane w wyniku włą-
czenia składników należnych, które były 
uzależnione głównie od stażu pracy. 
W regulaminie wynagradzania wprowa-
dzono po raz pierwszy zasady systemu 
okresowych ocen pracowników. Oce-
nianie pracowników jest jednym z trud-
niejszych zadań przełożonego. Unikamy 
oceniania, ale z drugiej strony informa-
cje zwrotne, będące efektem oceny mo-
gą być wykorzystane jako narzędzie do 
planowania szkoleń i podejmowania 
decyzji o wzroście wynagrodzeń.
Wprowadzenie systemu ocen będzie 
wymagało szkoleń informacyjnych, któ-
re pomogą zrozumieć ich sens. Ocena 
pracowników za 2007 r. będzie miała 
charakter próbny.
Intencją przy opracowywaniu systemu 
wynagradzania było przede wszystkim 
usprawnienie zasad wynagradzania po-
przez ograniczenie ilości składników 
i podniesienie ich rangi motywacyjnej 
oraz aby był on jasny i zrozumiały dla 
pracowników i na miarę aktualnych po-
trzeb firmy. 

Regina Wojtal

Po zakończeniu prac nad konfiguracją 
w dniu 2.01.2007 r. zostały uruchomio-
ne nowe moduły systemu SAP :
- moduł TRANSPORT
- moduł analizy rentowności CO-PA.
Celem uruchomienia modułu transpor-
towego w Cementowni było umożli-
wienie analizy rzeczywistych kosztów 
transportu. Koszty transportu stanowią 
istotny element w kosztach sprzeda-
ży podstawowej oraz mają bezpośred-
ni wpływ na kształtowanie się marży 
sprzedaży. Rzeczywiste koszty transpor-
tu są odnoszone do poszczególnych ro-
dzajów cementu oraz do poszczegól-
nych odbiorców towarów. Dokumenty 
transportowe, które powstają w Dziale 
Logistyki są nośnikami informacji trans-
portowych takich jak:
- wielkość przewozów
- odległość
- koszty rzeczywiste
w podziale na spedytora, materiał, od-
biorcę towaru i inne.
Do Działu Logistyki trafiają zamówienia 
od klientów, dla których należy zorgani-
zować transport. Dział Logistyki dyspo-
nuje:
- transportem własnym – samochody 
i pracownicy Cementowni Warta SA,
- transport obcy – zewnętrzne firmy 
transportowe świadczące usługi trans-
portowe dla  Cementowni Warta SA,
- transport kolejowy.
Natomiast podstawowym celem wdro-
żenia modułu CO-PA było dostarczenie 
pełnej i rzetelnej informacji pozwalają-
cej kadrze kierowniczej firmy na podej-
mowanie optymalnych decyzji bizne-

Nowe moduły zintegrowanego 
systemu SAP
Zintegrowany system zarządzania mySAP działa w naszej firmie już 
od ponad roku. W tym czasie usunęliśmy wiele usterek i niedogod-
ności systemu. Niektóre elementy zostały zmodyfikowane z powo-
du zmian w przepisach i w podejściu do niektórych procesów. Sy-
stem jest już dobrze znany pracownikom, którzy go obsługują, ale 
są jeszcze obszary, które trzeba jeszcze usprawnić.
W drugiej połowie ubiegłego roku Dyrekcja podjęła decyzję o roz-
poczęciu prac na dalszymi modułami systemu SAP, czyli modułu 
transportowego i modułu CO-PA.

sowych. Chodziło o zwiększenie precyzji 
raportowania zyskowności sprzedaży 
przy szczególnym uwzględnieniu kosz-
tów transportu oraz przyspieszenie pro-
cesów raportowych i analitycznych, co 
powinno wpłynąć w dłuższym horyzon-
cie czasowym na poprawę efektywności 
funkcjonowania firmy.
Obydwa moduły już pracują, chociaż 
w dalszym ciągu usuwane są niedociąg-
nięcia oraz wprowadzane usprawnienia. 
Zmianie uległy procedury zamknięcia 
miesiąca w module finansowym i con-
trollingowym.

Aniela Błasiak
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W dążeniu do uczynienia z Cementow-
ni Warta S.A. zakładu bardziej nowoczes-
nego, nadążającego za oczekiwaniami 
jakościowymi i ilościowymi rynku, ale 
jednocześnie zakładu bezpiecznego dla 
pracowników i środowiska, systemy za-
rządzania powinny spełniać rolę narzę-
dzia i płaszczyzny uporządkowanej ko-
ordynacji działań. 
Stopień zdolności efektywnej realizacji 
tych zadań został poddany kolejny raz 
ocenie auditorów zewnętrznych.
Tym razem zakres auditu certyfikujące-
go obejmował zintegrowany system za-
rządzania :
- zarządzanie jakością wg normy PN-EN 
ISO 9001;2001rozszerzonej o wymaga-
nia NATO- AQAP 2120;2003
-zarządzanie środowiskowe wg normy 
PN- EN ISO 14001 ; 2005
-zarządzanie bezpieczeństwem i higie-
ną pracy wg normy PN-N 18001 ; 2004

Od 1999 roku zgodność dwóch syste-
mów z wymaganiami norm potwier-
dzała swoim autorytetem i certyfikatem 
niemiecka firma TÜV NORD poprzez 
polską spółkę z Katowic.
 W wyniku decyzji opartej na przeglądzie 

ofert audit certyfikujący przeprowadzili 
w dniach 24-26.04.2007r. auditorzy Za-
kładu Systemów Jakości i Zarządzania 
z Warszawy, którego kompetencje po-
twierdza Polskie Centrum Akredytacji. 
Ponadto zakład posiada upoważnienie 
Wojskowego Centrum Normalizacji, Ja-
kości i Kodyfikacji do przeprowadza-
nia procesów certyfikacji na zgodność 
z NATO-wskimi dokumentami standary-
zacyjnymi AQAP.
W imieniu ZSJZ wystąpił zespół audito-
rów w składzie: 
- Zdzisław Marszałek - jako auditor wio-
dący
- Bartosz Bielecki - auditor 
- Andrzej Dziewanowski - auditor - eks-
pert

Na spotkaniu otwierającym Prezes Za-
rządu – Dyrektor Naczelny Cementow-
ni Warta 
Dariusz Gawlak określił dobór jednost-
ki certyfikującej jako nowe wyzwanie 
dla firmy i załogi. Argumentował, że 
TÜV NORD poznał Cementownię, ob-
serwował następujące w niej przemia-
ny. Z drugiej strony pracownicy Zakładu 
Systemów Jakości i Zarządzania swoją 

opinię budują na tym, co zobaczą i co 
sami o sobie będziemy mogli powie-
dzieć i osobiście zaprezentujemy. Biorąc 
pod uwagę fakt, że audit jest badaniem 
zgodności z normami na podstawie pró-
bek wybranych z obszarów, dostarczanie 
dowodów, eliminowanie wątpliwości 
czy nawet „złośliwości losu” spoczywało 
w rękach odpowiedzialnych za te obsza-
ry działalności spółki.
Zarząd wykazał, że swoimi działaniami re-
alizuje cele i deklaracje ujęte w „Polityce 
Cementowni Warta S.A. w zakresie zinte-
growanego zarządzania jakością, środo-
wiskiem oraz bezpieczeństwem i higie-
ną pracy”. Udowodniono to wskazując 
na konkretne osiągnięcia, m.in.:
- przekroczenie realizacji planu sprzeda-
ży, zaspokajanie oczekiwań rynku przy 
bliskim zeru wskaźniku reklamacji,
- rozwój informatyzacji procesów zarzą-
dzania i technologicznych,
- eliminację i obniżenie ryzyka występo-
wania zagrożeń dla zdrowia i życia pra-
cowników przez stosowanie bezpiecz-
niejszych urządzeń i środków ochrony,
- stosowanie coraz nowocześniejszych 
urządzeń w ograniczaniu szkodliwości 
oddziaływania na środowisko,
- rozszerzanie form pomocy dla otocze-
nia i współpracy z nim.
 Perspektywę dalszych korzystnych 
zmian Zarząd przedstawił prezentując 
zamierzenia inwestycyjne i promocyjne.

Szeroki zakres auditu przewidziano u od-
powiedzialnych za największe – obok 
jakości – obszary ochrony środowiska 
i BHP. Główny Specjalista ds. Ochrony 
Środowiska - Cezary Wolniewicz wyka-
zał, że aspekty środowiskowe zostały zi-
dentyfikowane, a kryteria wynikające 
z wymagań prawnych dotyczące od-
działywania na środowisko i gospodarki 
odpadami są przestrzegane.
Kierownik Działu BHP - Mirosław Kubi-
cki udowodnił, że spełniając wymagania 
normy monitoruje działania w zakresie 
swojej odpowiedzialności. Ryzyko na 
stanowiskach pracy zostało oszacowane 
i zakomunikowane pracownikom. Wy-
kazał prowadzenie działań doskonalących 
w oparciu o bieżące kontrole i plan roczny.
W Pionie Handlowym sprawdzano naszą 

KOMPETENCJE 
potwierdzone certyfiatem
„System Zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu określonymi 
w planie auditu”
 
                                 Raport z auditu certyfikującego z 24-26.04.2007 r.
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gotowość do spełniania oczekiwań  
klientów  oraz zdolność przewidywania  
warunków realizacji umów przełożoną 
na szacowanie ryzyka realizacji kontrak-
tów wymagane przez  system AQAP.
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Ewa 
Gibas z pracownikami pionu wykaza-
li, że nawet podwyższone wymagania  
NATO w tym zakresie gotowi są realizo-
wać. Przebieg procesu produkcji i nad-
zoru nad jakością wyrobu w nim przed-
stawił Główny Inżynier ds. Produkcji 
Sławomir Kaźmierczak wraz z kierowni-
kami wydziałów produkcji Andrzejem 
Kosiarskim, Wiesławem Cabanem oraz 
Kierownikiem Laboratorium Ruchowe-
go- Beatą Płóciennik.
Kontrolując proces zasilający produk-
cję - wydobycie surowca, auditorzy nie 
oparli się możliwości zobaczenia pięk-

na terenu kopalni - patrzyli na to jako 
na skutek jednego z najistotniejszych 
aspektów naszego oddziaływania na 
środowisko. Z ciekawością przy tym słu-
chali Głównego Inżyniera ds. Surowców 
Waldemara Rataja mówiącego o for-
mach przywracania przyrodzie jej uroku 
poprzez rekultywację terenu, sadzenie 
drzew, w tym wierzby energetycznej.
W Kontroli Jakości kierownik Agata Kę-
dzierska wspierając się doświadczeniem 
koleżanek wykazała, że prawidłowo nad-
zoruje urządzenia pomiarowe, a prowa-
dzone badania są gwarancją, iż do klien-
ta trafia dobry, spełniający wymagania 
norm wyrób. Warunki pracy, w jakich 
pracownicy Cementowni przygotowu-
ją cement do wysyłki zaprezentował 
kierownik Oddziału Spedycji Kolejowej 
i Pakowania – Krzysztof Mostowski.

Pion Techniczny musiał, w ramach au-
ditu, wykazać swoją zdolność do utrzy-
mania sprawności maszyn i urządzeń, 
ale również wprowadzania najnowo-
cześniejszych technik i technologii 
w ramach prac modernizacyjnych i in-
westycji. Zarządzanie infrastrukturą 
w tym obszarze przedstawili Dyrektor 
ds. Produkcyjno-Technicznych Krzysz-
tof Garus oraz Dyrektor ds. Inwestycji 
Marek Górnik. Auditorów interesowa-
ło, czy w praktyce działania w tych pio-
nach są bezpieczne dla pracowników 
i uwzględniają wymogi środowiskowe. 
Wykazali to Główny Energetyk – Jó-
zef Wróbel wraz z kierownikami pod-

ległych mu warsztatów: elektrycznego 
- Antonim Grondysem, energetycznego 
- Jerzym Kaczmarkiem oraz automatyki - 
Stanisławem Woźniakiem.
 W innych ważnych obszarach dowody 
na zgodność naszych działań z wymo-
gami norm przedstawili kierownicy: kadr 
i wynagrodzeń – Regina Wojtal, zaopa-
trzenia – Grażyna Oleszczyk, komórki in-
formatyki - Aniela Błasiak, laboratorium 
środowiskowego – Adam Słupiński oraz 
transportu samochodowego - Sławomir 
Goszczak.
Ważnym akcentem auditu była kontrola 
dokumentowania i rozliczania kosztów 
jakości. Wiceprezes Zarządu – Dyrek-
tor Ekonomiczny Alicja Kubicka wyka-
zała profesjonalny nadzór nad koszta-
mi. Podkreśliła, że rozwój controllingu 
wsparty systemem elektronicznym an-
gażuje w nadzór nad kosztami wszystkie 
komórki.
Po sprawdzeniu działań Pełnomocnika 
w zakresie nadzoru nad systemami za-
rządzania zespół audytorów przedstawił 
raport z auditu.
W objętych planem auditu obszarach 
nie stwierdzono niezgodności. Przedsta-
wiono kartę spostrzeżeń, zawierającą 19 
pozycji wymagających podjęcia działań 
doskonalących. Pełnomocnik ds. Syste-
mów Zarządzania przyjął raport z auditu 
bez uwag.

Na spotkaniu zamykającym auditor wio-
dący przedstawił raport podkreślając, że 
wynik auditu gwarantuje Cementowni 
Warta S.A. przyznanie przez Zakład Sy-
stemów Jakości i Zarządzania certyfikatu 
potwierdzającego spełnienie w zakresie 
produkcji, sprzedaży i serwisu klinkierów 
portlandzkich i cementów wymagań 
norm tworzących zintegrowany system 
zarządzania. 
Wręczenie certyfikatu nastąpi 12 czerw-
ca br. na uroczystym spotkaniu  w Ze-
spole Parkowo-Pałacowym  w Działo-
szynie - siedzibie Powiatowego Ośrodka 
Kultury.

Zbigniew Mostowski
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Czas dobrych zmian
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Nowoczesność, natura, czyste reguły – to wyraża obecne logo firmy?

Ewa Gibas: Tak, od stycznia nowe logo prezentuje naszą firmę – kryje w sobie właśnie takie znaczenie. Rozwój, czerpanie inspiracji               
z natury, aktywność, kierowanie się czystymi regułami. Tak rozumiemy bycie nowoczesną firmą. 

Nowe logo składa się z dwóch warstw – niebieskiej i czerwonej. 

E. G.: Znak składa się z dwóch warstw znaczeniowych – pierwsza bezpośrednio nawiązuje do litery „C” – jak cementownia oczywi-
ście, druga symbolizuje koryta rzek Warty i Odry – odwołując do natury oraz sugerując chęć łączenia się, komunikowania na róż-
nych płaszczyznach.  Zwróciłabym też uwagę na jaskrawość i dynamikę tego znaku – mówi to wiele o naszej firmie.

Co zainicjowało stworzenie nowego wizerunku?

E. G.: Sukcesy, nowe cele firmy, zmiany. To wywołało apetyt również na odnowę zewnętrzną. Chcieliśmy mieć logo, które podkreśli 
te wszystkie zmiany, nowe plany, cele.

Pojawił się w końcu projekt, który spełnił te oczekiwania? 

E. G.: Tak zawdzięczamy je współpracy z Pracownią Projektowo Dekoratorską Danuty Słomczyńskiej. Jej propozycję przyjęliśmy. Za-
pro ponowano nam identyfikację wizualną utrzymaną w czystych, przejrzystych barwach, widzimy na niej błękity, biel – wzbudza 

Od tego roku Cementownia Warta prezentuje swój nowy wizerunek. Na materiałach prezentujących ce-
mentownię pojawiła się nowa wizualizacja graficzna i nowe logo. O tych zmianach rozmawiamy z panią 
Ewą Gibas.

Czas dobrych zmian
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to skojarzenia z przejrzystymi działaniami firmy, czystymi zasadami jakimi się kierujemy w biznesie. A właśnie o to chodziło… No 
i natura – to również – chcieliśmy podkreślić jej rolę w naszej firmie, w nowym wizerunku – wykorzystanie tu motywu amonitu, 
uważam, że było bardzo interesujące i rzeczywiście nam bliskie. 

Logo wyraźnie demonstruje też nowoczesność, dynamizm…

E. G.: Tak – i o to chodziło. Dwie warstwy znaczeniowe w znaku podstawowym, są bardzo zdecydowane, wskazują na rozwój. Pa-
miętamy o naszej tradycji, o naturze, ale jesteśmy przede wszystkim nowoczesną, ciągle dynamicznie rozwijającą się firmą. I to jest 
zawarte zarówno w logo, jak i w nowej płaszczyźnie graficznej.

Macie Państwo również nowy loyout, który was prezentuje. 

E. G.: Tak znajdujący się na nim szkic cementowni – dynamiczna kreska, rozmach odwołują do nowoczesnej technologii, na któ-
rej opieramy naszą produkcję. Jasne, chłodne barwy tę aktywność i nowoczesność świetnie wyrażają. Jednocześnie przebija cień 
drzew, natury i amonitu. W logo także jaskrawe akcenty, skomponowane z błękitem – sugerują, że zachowujemy równowagę mię-
dzy aktywnym, dynamicznym biznesem, a tradycją i naturą.

Gdzie pojawiła się nowa identyfikacja?

 E. G.: Właściwie już na większości nośników, które mają prezentować naszą firmę. Logo znajduje się na stronie internetowej, tam 
też pojawił się nowy layout – Poza tym identyfikacja wizualna znajduje się na flagach, torbach reklamowych, samochodach do 
transportu cementu, tablicach reklamowych, itp.

Nowy wizerunek to początek kolejnych sukcesów?

E. G.: Na pewno! – na to liczymy.

10. Trójdzielne opakowanie do CD
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W lipcu 2002 roku po blisko siedem-
dziesięciu latach eksploatacji rozpoczę-
to modernizację autostrady. Budowana 
w latach 30-tych dwudziestego wieku 
betonowa autostrada miała wszelkie 
możliwe uszkodzenia. Elementy starej 
nawierzchni betonowej uległy proce-
sowi tzw. klawiszowania, dlatego jazdę 
po niej kierowcy odczuwali jako prze-
prawę po bardzo długich schodach. 
W ostatnich dziesięciu latach przed roz-
poczęciem remontu zginęły tam w wy-
padkach 352 osoby. Remont A-4 został 
sfinansowany w 75 procentach ze środ-
ków pomocowych Unii Europejskiej 
w ramach funduszu ISPA. Pozostałe 25 
procent to kredyt z Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego i środki z budżetu 
państwa. Na przebudowę autostrady od 
Wrocławia w kierunku granicy potrze-
ba było 272 mln euro (w tym 189 mln 
euro z Unii Europejskiej). Remont prze-
widziany został na 5 lat i podzielony na 
trzy etapy.

Etap I to modernizacja jezdni południo-
wej w km 104+100 do 153+565, która 
polegała na wymiana nawierzchni na 49-
kilometrowym odcinku Wądroże Wielkie 
– Bielany Wrocławskie. Nawierzchnia au-
tostrady została wybudowana z betonu 
klasy B40. Podstawowe składniki do pro-
dukcji betonu to:
-cement autostradowy „WARTA” niskoal-
kaliczny CEM I 42,5 N–NA, którego zuży-
to 53 tys. ton,
-grysy granitowe różnych frakcji z kopal-
ni GRANICZNA,
-domieszki do betonu napowietrzacz, 
opóźniacz i superplastyfikator firmy MC-
BAUCHEMIE,
Czas trwania remontu zaplanowano na 
26 miesięcy, ostatnie prace wykonano 
we wrześniu 2004 roku. Wykonawcą 
remontu była niemiecka firma WALTER 
HEILIT Verkehrswegebau GmbH.

Etap II obejmował modernizację jezdni 
południowej w km 61+508 do 104+100 

na odcinku Krzywa – Wądroże Wielkie 
oraz jezdni północnej w km 61+508 do 
91+990 na odcinku Krzywa – Legnica. 
Realizacja budowy dwóch odcinków II 
etapu modernizacji została zaplanowa-
na od września 2003 roku do grudnia 
2005 roku. Nawierzchnia autostrady zo-
stała wykonana z betonu B40, który zo-
stał wyprodukowany według tej samej 
receptury sprawdzonej przy budowie 
w czasie realizacji I etapu. Razem zaku-
piono do produkcji betonu na budowę 
dwóch odcinków II etapu 78 tys. ton ce-
mentu autostradowego „WARTA” niskoal-
kalicznego CEM I 42,5 N–NA. Wykonaw-
cą remontu była firma HEILIT+WOERNER 
Budowlana Sp. z o. o z Wrocławia, polski 
oddział firmy WALTER HEILIT. 

Etap III to modernizacja jezdni północ-
nej w km 91+990 do153+565 na odcin-
ku Legnica – Bielany Wrocławskie. Okres 
budowy zaplanowano od sierpnia 2005 
roku do lipca 2006 roku. Płyta jezdni zo-
stała również wykonana z betonu B40, 
do produkcji którego zużyto 65 tys. ton 
cementu autostradowego „WARTA” ni-
skoalkalicznego CEM I 42,5 N–NA. Re-

Najdłuższe schody Europy Autostrada A-4 
na odcinku Wrocław – Zgorzelec
Budowę autostrady A-4 na odcinku Wrocław – Legnica rozpoczęto w 1934 roku, a oddano do ruchu 
w 1936 roku. Następnie kontynuowano budowę kolejnych odcinków w kierunku Berlina i dopiero 
wcielenie robotników do Wehrmachtu w czasie II Wojny Światowej spowolniło roboty przy realizacji tej 
inwestycji. Gdyby w latach 30-tych ubiegłego wieku, niemieccy budowniczowie zadbali o dobre pod-
łoże i podbudowę pod nawierzchnię dzisiejszej autostrady betonowej A-4 na zachód od Wrocławia, 
przetrwałaby ona do naszych czasów w znacznie lepszym stanie.
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mont wykonywała niemiecka spółka 
JOINT VENTURE BÖGL – BERGER, Sub-
Section II z siedzibą we Wrocławiu.
 
Łączna długość modernizowanych od-
cinków wyniosła 184 km jezdni w dwu 
kierunkach, na budowę których od lip-
ca 2002 roku do października 2006 roku, 
wykonawcy wyprodukowali blisko 500 
tys. m3 betonu B40, zakupując do jego 
produkcji prawie 200 tys. ton cementu 
autostradowego „WARTA” niskoalkalicz-
nego CEM I 42,5 N–NA. 
Prace związane z przekazaniem budowy 
inwestorowi – Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad we Wrocławiu za-
kończyły się w listopadzie 2006 roku. 

Obecnie jedną z ważniejszych realiza-
cji, która stoi przed GDDKiA jest budo-
wa autostrady A-4 na odcinku Zgorze-
lec – Krzyżowa. Odcinek ten ma 51 km 
długości i w fazie projektowej został 
podzielony na dwie części: odcinek „A” 
Zgorzelec – Wykroty (od km 0+000 do 
km 22+000) oraz odcinek „B” Wykro-
ty – Krzyżowa (od km 22+000 do km 
51+400). Odcinek „A” wygrała francuska 
firma DTP TERRASSEMENT S.A. Jest to 
oddział koncernu BOUYGUES, drugiej na 
świecie firmy w branży sektora budow-
nictwa komunikacyjnego i ekologiczne-
go, specjalizującej się m.in. w budowie 
dróg, lotnisk i zapór. Odcinek „B” wygrała 
firma HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. 

Krzysztof Szczepaniak

z o.o., dotychczasowy wykonawca mo-
dernizacji autostrady A-4 na zachód od 
Wrocławia. W 2006 roku w wyniku zmian 
kapitałowych firma HEILIT+WOERNER 
Budowlana Sp.z o.o stała się główną dy-
wizją budowy dróg, autostrad i lotnisk 
w austriackim koncernie STRABAG AG, 
specjalizującym się w budownictwie ko-
munikacyjnym. 

Firma H+W w październiku 2006 roku, 
a DTP w styczniu 2007 roku, zwróciły się 
z zapytaniami ofertowymi do Cemen-
towni Warta S.A w kwestii zabezpie-
czenia dostaw cementu na realizację 
planowanej inwestycji w okresie od paź-
dziernika 2007 roku do maja 2009 roku. 
Zapotrzebowanie na cement autostra-
dowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 
N–NA zgodnie ze specyfikacją wynosi 
odpowiednio:
Odcinek „A” Zgorzelec – Wykroty (22 km, 
dwie jezdnie) - 45 tys ton
Odcinek „B” Wykroty – Krzyżowa (29 km, 
dwie jezdnie) - 63 tys. ton. 

W chwili obecnej jesteśmy po wstępnych 
uzgodnieniach ze spotkania z firmą DTP 
w Biurze budowy A-4 w Zgorzelcu, któ-
re odbyło się 02.04.2007 roku i oczeku-
jemy na podpisanie stosownej umowy. 
Możemy mieć nadzieję, że w 2009 roku 
po zakończeniu budowy i oddaniu do 
ruchu autostrady A-4 od Wrocławia do 
Zgorzelca, będziemy mogli poruszać się 
do Zjednoczonej Europy po nawierzchni 
z betonu w całości wyprodukowanego 
z cementu autostradowego „WARTA” 
niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA. 
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Rozbudowa Lotniska Lipsk/Halle w Niemczech
W połowie kwietnia 2007 r. zakończyła się realizacja jednego z wie-
lu cząstkowych projektów rozbudowy portu lotniczego pomiędzy 
miastami Lipsk i Halle w Niemczech, przy dużym udziale Cemen-
towni Warta. Nasz udział to ok. 70 tys. ton cementu CEM I 42,5 N-NA 
- wysłaliśmy na lotnisko 45 pociągów, każdy po ok. 1500 t cementu. 
Wykonawcą budowy jest firma Gebrüder von der Wettern z siedzi-
bą w Kolonii, a powstały solidny „plac” betonowy przeznaczony jest 
dla znanej w całym świecie firmy kurierskiej DHL. Wokół placu ma-
newrowego dla samolotów transportowych tej firmy powstaną: ter-
minal przeładunkowy wraz z powierzchnią magazynową oraz han-
gar dla samolotów z zapleczem technicznym.

W sierpniu 2005 Cementownia Warta 
na zapytanie niemieckich firm budow-
lanych przedstawiła ofertę na cement 
CEM I 42,5 N-NA - jako cement specjal-
ny (niskoalkaliczny). Oferta długi czas 
pozostawała bez odpowiedzi i nikt nie 
brał pod uwagę, że zostanie przyjęta. 
W marcu 2006, po kilku etapach prze-
targowych zapadła ostateczna decyzja 
- projekt będzie realizowany z użyciem 
cementu z Warty. W połowie roku, kie-
dy firmy wykonawcze realizują znacznie 
wcześniej opracowane plany, zorgani-
zowanie całej logistyki nie było łatwe. 

Firma CEMET z trudem udostępniła wa-
gony do przewozu cementu w komuni-
kacji międzynarodowej. Niemiecka fir-
ma CTL-Logistics GmbH zorganizowała 
transport kolejowy, plac przeładunkowy 
w odległości 20 km od lotniska, na któ-
rym zainstalowano naszą mobilną wagę 
samochodową oraz cementosamocho-
dy, dowożące cement bezpośrednio do 
budowy.
Jak każda tego typu budowa, również 
i ta miała swoją specyfikę co do tempa 
dostaw: od jednostajnych, miarowych 
do dużych porcji po 4500 ton przerabia-
nych w beton w ciągu 4-5 dni, a także 
nieplanowane przerwy z powodu złej 
pogody lub awarii węzła betoniarskie-
go.
Przez cały ten czas Dział Produkcji pilno-
wał stanu silosów dla Lipska, Dział Kon-
troli Jakości prowadził setki dodatko-
wych prób, badań, wyników. Ogromny 

udział w pracach miał Oddział Spedycji 
Kolejowej i Pakowania Cementu. Więk-
szość koniecznych załadunków realizo-
wano w weekendy pod dyktando obro-
tu pociągów, ciągle szybciej i szybciej, 
ale zawsze na czas.
Warto dodać, że realizacja tego projektu 
przypadła na wyjątkowy rok olbrzymie-
go wzrostu popytu na cement na rynku 
polskim, czego nikt w takim rozmiarze 
nie przewidywał, morderczo upalne lato, 
letnia jesień i brak zimy, i stały nacisk od-
biorców oczekujących na coraz większe 
dostawy.
Projekt jest już zakończony. Posypały się 
dalsze propozycje „lotniskowe”: kolejne 
odcinki w Lipsk/Halle, rozbudowa lotni-
ska w Dreźnie i Berlin-Schönefeld przez 
4 lata. Ale nasz rodzimy rynek zapowiada 
dalszy wzrost popytu i tym potrzebom 
musimy teraz sprostać.
Nie zapominajmy tylko, że zostawiliśmy 
w Europie kolejny „kawałek betonu” z na-
szego warciańskiego cementu.

Andrzej Strzelec
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Nocne betonowanie

Jaką rolę w budowie Zakładu Monta-
żu Modułów LCD w Łysomicach pod 
Toruniem dla firmy Sharp Manufac-
turing Poland odegrała Państwa fir-
ma?
Halina Martyna: Nasza firma przystąpi-
ła do przetargu na wykonanie betonu 
towarowego na posadzki wewnątrz za-
kładu oraz wykonanie ramp załadunko-
wych i podjazdów do ramp.

Kto był głównym wykonawcą budo-
wy tego zakładu i jak wyglądała pro-
cedura przetargowa?
HM: Generalnym wykonawcą fabry-
ki Sharpa była japońska firma „Shimizu 
Corporation SA” Oddział Katowice. Pro-
cedura przetargowa była standardową 
procedurą. W odpowiedzi na zapyta-
nie ofertowe przedstawiliśmy wstępną 
ofertę, a następnie spośród najlepszych 
ofert odbywały się indywidualne nego-
cjacje co do realizacji. W tej chwili cena 
nie jest najważniejszym warunkiem, aby 
wygrać przetarg. Liczy się renoma firmy 
oraz deklaracja konkretnej realizacji zle-
cenia. Mogę powiedzieć, że dzięki po-
mysłowi pana Ryszarda Ossowskiego, 
który zdecydował się na nocną realiza-
cję przedsięwzięcia udało nam się wy-
grać ten przetarg.

Rozmowa z Członkami Zarządu Toruńskiego Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Sp. z o.o.: Prezes Zarzą-
du Haliną Martyna i Wiceprezesem Ryszardem Ossowskim. Firma 
jest wykonawcą posadzek oraz ramp załadunkowych i podjazdów 
do ramp dla firmy Sharp Manufacturing Poland.

Nocna realizacja? Dlaczego TPBP 
Przemysłówka przystąpiła do takie-
go sposobu realizacji inwestycji?
Ryszard Ossowski: Tylko nocna realiza-
cja mogła nam pozwolić na taką wielką 
realizację. Musieliśmy zadeklarować cią-
głość dostaw betonu towarowego. Do-
jazd do placu budowy, odcinek około 
12-13 km drogą wojewódzką 552 i kra-
jową 1, w dzień jest praktycznie niemoż-
liwy, gdyż przejazd tego odcinka trwał 
ok. jednej godziny a niekiedy i dłużej. 
Zbyt duże natężenie ruchu oraz korki 
dochodzące do 3 km długości, zmusiły 
nas do podjęcia takiej decyzji. Realizacja 
nocna, to znaczy od godziny 20.00 do 
7.00 powodowała, że samochody poko-
nywały ten odcinek w obu kierunkach 
w ciągu ok. 30-45 minut.

Jak duża była to inwestycja?
RO: Inwestycja była bardzo duża. Mini-
malne wymagania ilości dostarczanego 
betonu towarowego stawiane przez in-
westora generalnego to ok. 50m3/h. My 
jako wykonawca średnio dostarczaliśmy 
ok. 460 m3/12h.

Jaki był to beton i jaka była całkowita 
ilość dostarczonego betonu?
HM: Na posadzki w halach produkcyj-

nych użyty był beton klasy B25 i na re-
alizację tych posadzek zużyliśmy ok.  
7 tys. m3 betonu. Na rampy załadunkowe 
i podjazdy do ramp użyty był beton klasy 
B37 i na tę część inwestycji zużyliśmy ok. 
3 tys. m3 betonu.

Jakiego cementu używali Państwo na 
wykonanie tych betonów?
HM: CEM II/B-M(S-V) 32,5R z Cemen-
towni Warta, łącznie około 4 tys. ton te-
go cementu. Przez klika lat współpracy 
z Cementownią Warta udało mi się wy-
pracować odpowiednie receptury na da-
ną markę betonu. Z cementu CEM II/B-
M(S-V) 32,5R uzyskuję beton klasy od B7 
do B45, oczywiście z zachowaniem od-
powiednich proporcji cementu, pisaku, 
kruszyw, wody i plastyfikatorów.
 
Jak udawało się organizować dosta-
wy cementu?
RO: Nie mieliśmy żadnych problemów 
z dostawami cementu z cementowni. 
Chciałbym bardzo podziękować całemu 
Działowi Logistyki Cementowni Warta, 
za dostosowanie się do naszego harmo-
nogramu zapotrzebowania na cement. 
Regularnie otrzymywaliśmy cement 
zgodnie z harmonogramem tj. po dwa 
cementowozy na godzinę 20.00, 24.00, 
3.00 i 6.00.

Czy na tej inwestycji zakończyła się 
współpraca z firmą SHIMIZU?
RO: Oczywiście że nie. Tu musimy się po-
chwalić, że otrzymaliśmy list referencyj-
ny od firmy Shimizu za wywiązanie się 
z realizacji na budowie dla firmy Sharp 
i już w grudniu wykonywaliśmy dla tego 
inwestora zbiornik retencyjny położo-
ny w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki 
Sharp, również z cementu z Cementow-
ni Warta. Na przełomie maja i czerwca 
ruszamy z następnymi realizacjami dla 
firmy Shimizu.

Dziękuję za rozmowę.
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Zakończenie modernizacji 
systemu grzewczego.
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go przekazano do eksploatacji zmoder-
nizowane kotłownie. Pierwsze analizy 
kosztów wskazują na wysoki efekt eko-
nomiczny zadania. Natomiast wykona-
ne pomiary emisji potwierdziły, jak duże 
korzyści dla środowiska naturalnego ma 
zrealizowana inwestycja.
W ostatnim numerze „Nasza Warta” 
przedstawiliśmy Państwu realizowaną 
inwestycję, tym razem pragniemy wyka-
zać faktycznie uzyskane efekty w aspek-
cie ekonomicznym i ekologicznym.
Przed modernizacją kotłowni parowej 
zużycie mazutu wynosiło 2740 ton/rok 
za łączną kwotę 2,5 mln zł. Stosowanie 
w zakładzie medium parowego było 
nieekonomiczne i bardzo trudne w re-
gulacji chociażby ze względu na ko-
nieczność zachowania stałego odbioru 
pary. Ponadto znaczne ilości pary by-
ły zużywane do podgrzewu instalacji 
magazynowania i transportu mazutu. 
Po modernizacji systemu grzewczego 
w zakresie budowy kotłowni jednofunk-
cyjnej W I i dwufunkcyjnej W II, z kotła-
mi o wysokiej sprawności i możliwością 
pełnej regulacji, zużycie paliwa uległo 
znacznemu ograniczeniu. Po analizie 
okresu od września 2006 do kwietnia 

ła zmniejszenie zużycia paliwa w ilości 
2.074 t/r co stanowi 74% w skali roku. 
Zmniejszenie kosztów zakupu paliwa 
dało oszczędności w skali roku 61%.
W świetle wpływu na środowisko na-
turalne można stwierdzić, że uzyskano 
zamierzone efekty. Poniższe wykresy 
przedstawiają wyniki pomiarów emisji.

Czas na inwestycje

Koniunktura na rynku cementu związana z pobudzeniem polskiej 
gospodarki oraz wysoka świadomość ekologiczna stały się wy-
znacznikiem kierunków rozwoju Cementowni Warta.

Jak widać na wykresie nr 1 znacznemu 
obniżeniu uległa emisja pyłowa, gdyż 
opalana dotychczas węglem kotłownia 
Warty I została zastąpiona kotłami ole-
jowymi. Zmniejszenie emisji SO2 o 93% 
jest wynikiem zastosowania jako pali-
wa, oleju średniego WAR 1. Natomiast na 
wykresie nr 2 dla emisji z kotłowni Warty 
II widzimy mniejszą różnicę między sta-
nem obecnym i wcześniejszym emisji 
pyłowej. Niewielka różnica pyłowa wy-
nika z pierwotnego opalania kotłowni 
mazutem, a nie jak to miało miejsce na 
pakowni Warty I węglem.

Linia pakowania, paletyzowania 
i foliowania.
W czerwcu 2007 r. zostanie uruchomio-
na druga linia pakowania, paletyzowa-
nia i foliowania na pakowni Warty I. Li-
nia zawierać będzie nową pakowaczkę 
Haver&Becker o docelowej wydajno-
ści 2800 worków na godzinę z automa-
tyczną kontrolą wagi i automatem do 
zakładania worków. Urządzenia ważą-
ce pozwoli na minimalizację błędu ma-
sy worka przez wysyłanie sygnału do 
odpowiedniego aparatu zasypowego. 
Następnie worki będą paletyzowane 
na modernizowanym paletyzerze firmy 
Ocme. Całość linii zamyka foliarka firmy 
Beumer pozwalająca szczelnie zafolio-
wać do 100 palet na godzinę.

Nowoczesny, niskoemisyjny 
palnik olejowy.
W ubiegłym roku Cementownia Warta 
rozpoczęła udział w projekcie „Zmniej-
szenie emisji z instalacji służącej do wy-
palania klinkieru cementowego objętej 
pozwoleniem zintegrowanym” (więcej 
w numerze 2 „Naszej Warty”).

Jednym z działań realizowanych w ra-
mach tego programu jest wymiana pal-
nika głównego linii technologicznej pie-
ca nr 5. Charakterystyczną cechą palnika 
jest możliwość zmniejszenia emisji tlen-
ków azotu przez zastosowanie opaten-
towanej technologii obniżenia tempera-
tury płomienia (spray wodny).

2007 przewidywane zużycie oleju WAR 
2 wyniesie 666 ton/rok za łączną kwo-
tę 978 tys. zł. Dzięki modernizacji syste-
mu grzewczego Cementownia uzyska-

wykres 1

wykres 2

Jerzy Ryś
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Warciańskie kolędowanie
W dniach 11-12 stycznia odbył się II Mię-
dzypowiatowy Festiwal Kolęd i Pastora-
łek w Działoszynie, którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Raciszynie pod kierun-
kiem dyrektora Radosława Marczaka 
oraz Urszuli Smolarek i Iwony Maciejew-
skiej. Najważniejszym celem festiwalu 
było zachęcenie dzieci i młodzieży do 
prezentacji swoich umiejętności wokal-
nych we wspólnym śpiewaniu kolęd. 
Festiwal nie mógłby się jednak odbyć 
bez przychylności i pomocy swoich 
patronów, którzy z prawdziwą przy-
jemnością wsłuchiwali się w repertuar 
młodych artystów. Mecenasi honorowi 
w osobach Beaty Mateusiak–Pieluchy - 
Starosty Powiatu w Pajęcznie, Krzyszto-
fa Piekarza - Burmistrza Miasta i Gminy 
w Działoszynie, Dariusza Gawlaka - Pre-
zesa Zarządu Cementowni Warta S.A. 
w Trębaczewie, Wisławy Tyka - Prezes 

Cementownia Warta SA 
inicjatorem działań społecznych
Zgodnie z założeniami zawartymi w kalendarzu działań na rok 2007 
związanych z komunikacją społeczną konsekwentnie realizowane 
są projekty wspierania młodych talentów w wielu dziedzinach: 
wokalnej - odkrywanych podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
plastycznej - biorących udział konkursie plastycznym „Nasza Warta”, 
innowacyjności – wyłanianych w trakcie sesji popularno-naukowej.
Wspieramy również osoby niepełnosprawne w Warciańskim Cen-
trum Zdrowia w Siemkowicach. Jesteśmy również zaangażowani 
w poprawę bezpieczeństwa na drogach najmłodszych uczestników 
ruchu w akcji „Świecę nie tylko przykładem”. 

Nadwarciańskiego Banku Spółdzielcze-
go, państwa Witkiewiczów, Ostrycha-
rzów, Podlewskich, Korkusów, księdza 
Marka Głębockiego, Jacentego Jończy-
ka wraz z patronami medialnymi otrzy-
mali pamiątkowe statuetki. 
Cementownia Warta jest przedsiębior-
stwem o wysokiej odpowiedzialno-
ści społecznej, dlatego uczestnictwo 
w przedsięwzięciach tego typu jest dla 
nas zaszczytem. Ufundowaliśmy nagro-
dę Grand Prix, którą był telewizor LCD 
32”, w przekonaniu, że ta Wielka Nagro-
da zmotywuje laureatów do dalszej wy-

tężonej pracy przynoszącej uznanie na-
szej małej ojczyźnie. Wspieramy i nadal 
pragniemy wspierać organizatorów oraz 
młodych artystów zwłaszcza, że - jak by-
ło widać w tegorocznej edycji festiwa-
lu - poziom artystycznych umiejętności 
podnosi się – powiedział Dariusz Gawlak 
w imieniu patrona strategicznego Ce-
mentowni Warta S.A.
Wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we sprawiły młodym wykonawcom wie-
le radości. Spontaniczne odśpiewanie 
kolędy przez wszystkich zgromadzonych 
zwieńczyło dzieło, jakim niewątpliwie 
był II Międzypowiatowy Festiwal Kolęd 
i Pastorałek.

Podsumowanie akcji bezpieczeństwa 
dzieci „Świecę nie tylko przykładem”
28 marca w Trębaczewie odbyło się uro-
czyste podsumowanie przeprowadzo-
nej w marcu akcji bezpieczeństwa dzieci 
„Świecę nie tylko przykładem”. 
Na miejsce pokazu przyjechało ponad 
1200 dzieci reprezentujących uczestni-
czące w niej szkoły i przedszkola z po-
wiatu pajęczańskiego. Zarówno dzieci 
jak i zaproszeni goście z zapartym tchem 
obserwowali nadjeżdżający samochód 
ciężarowy i jego drogę hamowania na 
nawierzchni suchej, mokrej i piaszczystej. 
Niezwykle pouczająca była lekcja zacho-
wania na drodze z udziałem manekina, 
który zastępując małego przechodnia 
został przewrócony i roztrzaskany w wy-
niku podmuchu przejeżdżającego TIR-
a. Wielkim zainteresowaniem cieszył się 
pokaz umiejętności prowadzenia samo-
chodu zaprezentowany przez kierowcę 
Auto Szkoły.
Celem akcji jest kształtowanie dobrych 
nawyków komunikacyjnych zwłaszcza 
u najmłodszych uczestników ruchu dro-
gowego oraz zwiększenie widoczności 
dzieci na drodze. Zarząd Cementowni 
Warta S.A. w Trębaczewie współdziała-
jąc z Komendą Powiatową Policji w Pa-
jęcznie zainicjował akcję bezpieczeń-
stwa dzieci „Świecę nie tylko przykładem” 
wspierając ją ufundowanymi elementa-
mi odblaskowymi – opaskami sprężyno-
wymi. 
W akcji uczestniczyły wszystkie dzieci 
z klas początkowych (klasy I-III szkół pod-
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stawowych) oraz przedszkolaki z terenu 
powiatu pajęczańskiego, którym rozda-
no 2800 „odblasków” w 48 placówkach 
oświatowych. Dyrektorzy szkół otrzyma-
li podziękowania za udział w akcji.
- Bardzo ważnym elementem misji na-
szego przedsiębiorstwa jest dbałość 
o otoczenie, a nie ma nic bardziej szczyt-
nego niż dbałość o naszych najmniej-
szych sąsiadów. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że obecność tak dużego zakładu 
jak nasz, który przewozi miliony ton ma-
teriałów stwarza zagrożenia na drodze. 
Myślimy o bezpieczeństwie, dlatego do 
was dzieci kierujemy nasze działania by-
ście czuły się bardziej bezpieczne. O fa-
chową pomoc poprosiliśmy Komendę 
Powiatowa Policji w Pajęcznie. Uzgod-
niliśmy, że głównym elementem popra-
wiającym wasze bezpieczeństwo są ele-
menty odblaskowe – powiedział Prezes 
Zarządu Cementowni Warta S.A. Dariusz 
Gawlak.
Zarząd Cementowni Warta S.A. planu-
je kontynuować akcję bezpieczeństwa 
dzieci „Świecę nie tylko przykładem” wy-
posażając w odblaski wszystkie dzieci 
rozpoczynające naukę w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach 
w powiecie pajęczańskim. 

Cementownia Warta patronem 
sesji popularnonaukowej
Prezes Dariusz Gawlak wraz ze specjali-
stami w dziedzinie ochrony środowiska: 
Grażyną Leszczyk-Tokarską i Sebastia-
nem Charciarkiem uczestniczyli w sesji 
popularnonaukowej na temat „Możliwo-
ści rozwoju energetyki w Polsce” w dniu 
29 marca 2007 roku w Zespole Szkół nr 3 

im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. 
Do wygłoszenia referatów zaproszono 
znane autorytety. Dr Stanisław Latek, 
radca Prezesa PAA ds. Szkolenia i Infor-
macji Społecznej wygłosił referat „Ener-
gia atomowa – korzyści i zagrożenia”. 
Inż. Maciej Jurkowski - Dyrektor Departa-
mentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ra-
diacyjnego przedstawił referat „Bezpie-
czeństwo jądrowe. Zagospodarowanie 
odpadów promieniotwórczych”. Dr hab. 
inż. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutni-
czej przedstawił temat „Odzysk energe-

tyczny – rola przemysłu cementowego 
w gospodarce odpadami”.
Wszystkie prezentacje spotkały się z du-
żym zainteresowaniem zgromadzonej 
młodzieży i przedstawicieli samorzą-
dów. Na zakończenie prelegenci i zapro-
szeni goście wręczyli nagrody laureatom 
konkursu ekologicznego. Laureaci zosta-
li zaproszeni do zwiedzenia Cementow-
ni Warta SA. 

Pierwsze Warciańskie Centrum 
Zdrowia otwarte!
11 kwietnia 2007 roku oddano do użyt-
ku pierwsze Warciańskie Centrum Zdro-
wia w Siemkowicach, które powstało 
jako odpowiedź na potrzeby lokalnej 
społeczności w powiecie pajęczańskim, 
a szczególnie w gminie Siemkowice. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siem-
kowicach wystąpiło z prośbą o wsparcie 
do Zarządu Cementowni Warta SA w Trę-
baczewie. Cementownia ufundowała 
sprzęt do ćwiczeń fizycznych i rehabili-
tacji, wśród których znalazły się bieżnia, 
atlas, rower, trenażer, masażer, stepper 
oraz sprzęt gimnastyczny, taki jak: dra-
binki, materace, kształtki – mega klocki, 

piłki lekarskie i woreczki 
korekcyjne. W porozu-
mieniu z wójtem gmi-
ny Siemkowice oraz le-
karzami prowadzącymi 
Niepubliczny Ośrodek 
Zdrowia w Siemkowi-
cach kompleksowo wy-
posażono dwie sale: do 
ćwiczeń indywidual-
nych oraz grupowych. 
Z Warciańskiego Cen-
trum Zdrowia będą mo-
gli korzystać członko-
wie TPD Koła Przyjaciół 
Dzieci Niepełnospraw-
nych w Siemkowicach 
oraz wszyscy mieszkań-
cy gminy. 
- Wspieramy cenne 
i przemyślane inicjaty-
wy mające na celu po-
lepszenie jakości życia 
mieszkańców naszego 
powiatu – powiedział 
otwierając Warciańskie 
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Centrum Zdrowia Prezes Zarządu Ce-
mentowni Warta SA w Trębaczewie Da-
riusz Gawlak. – Jako przedsiębiorstwo 
chcemy, aby środki, które od dawna 
przeznaczamy na wsparcie lokalnych 
inicjatyw trafiały na grunt pozwalający 
im procentować i pomnażać to dobre 
działanie – dodał. 

Młode talenty „Naszej Warty” odkryte!
24 kwietnia 2007 roku rozstrzygnię-

to konkurs plastyczny o nazwie „Nasza 
Warta” zorganizowany przez Cemen-
townię Warta S.A w Trębaczewie.
Siedmioosobowe jury konkursu, do któ-
rego zaproszenie przyjęli między innymi 

wybitni malarze Jacenty Jończyk oraz 
Jan Pasek miało nie lada kłopot z wy-
typowaniem najlepszych prac spośród 
240 nadesłanych z ponad 20 szkół po-
wiatu pajęczańskiego. 
- Cieszymy się z zaangażowania dyrek-
torów szkół oraz nauczycieli plastyki, 
którzy odpowiedzieli na zaproszenie 
wzięcia udziału w konkursie organizo-
wanym po raz pierwszy na taką ska-
lę. Motywowanie dzieci i młodzieży do 

wyrażania siebie jest właściwe i godne 
naśladowania. Organizując ten konkurs, 
a zwłaszcza jego motyw przewodni, po-
łożyliśmy nacisk na najbliższe otoczenie 
na naszą Wartę, z której obecnością spo-

tykamy się każdego dnia – powiedział 
Prezes Zarządu Cementowni Warta SA 
Dariusz Gawlak. 
Podczas obrad członkowie jury bardzo 
profesjonalnie typowali wykonane prace 
omawiając każdą z nich. 
Nagrody dla laureatów, ich opiekunów 
oraz szkół zostaną wręczone podczas 
Dni Otwartych Cementowni Warta SA 
w Trębaczewie 2 czerwca 2007 roku. 
W tym samym czasie rozdane zostaną 
także upominki dla wszystkich uczestni-
ków konkursu. 
Cementownia Warta planuje dodatkowo 
uhonorować młodych artystów publiku-
jąc ich dzieła w specjalnie z tej okazji wy-

Paulina Borkowska
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W kolejnym naszym spotkaniu z cemen-
tami proponujemy Państwu krótką cha-
rakterystykę cementów portlandzkich 
wieloskładnikowych CEM II. Cementy 
portlandzkie wieloskładnikowe to ce-
menty z dodatkami mineralnymi, które 
charakteryzuje umiarkowana wytrzy-
małość początkowa i umiarkowany lub 
wyższy przyrost wytrzymałości w póź-
niejszym okresie twardnienia. Umiarko-
wane ciepło hydratacji ogranicza skurcz, 
a przedłużony czas wiązania sprzyja or-
ganizacji pracy. Dodatkowo bardzo do-
bra urabialność i podwyższona odpor-
ność na korozyjne działanie środowisk 
chemicznie agresywnych sprawiają, że 
cementy te zdobywają coraz większe 
uznanie na rynku.
Cementy CEM II składają się z klinkieru 

Cementy z dodatkami mineralnymi, 
co to takiego?

portlandzkiego w ilości 65-79% i dodat-
ków mineralnych w ilości 21-35% oraz 
regulatora czasu wiązania.

Co rozumiemy pod pojęciem 
„dodatek mineralny”?
Dodatek mineralny to drobno uziar-
niony składnik dodawany do cementu 
w celu poprawy pewnych właściwości 
lub uzyskania specjalnych właściwości.
Warto zatrzymać się chwilę nad dodat-
kami mineralnymi, jakie stosujemy. Są 
to: 

• Popiół lotny krzemionkowy
• Żużel granulowany wielkopiecowy.

Według definicji zawartej w normie 
PN-EN 450 popiół lotny to drobny 
uziarniony pył składający się głównie 

z kulistych ziaren, 
otrzymywany przy 
spalaniu pyłu węglo-
wego, mający włas-
ności pucolanowe, 
zawierający w swo-
im składzie przede 
wszystkim SiO2, Al2O3, 
przy czym zawartość 
reaktywnego SiO2, 
określona i oznaczona 
jak podano w EN-197-1, 
wynosi co najmniej 
25% masy. Popiół lot-

ny jest otrzymywany w wyniku elektro-
statycznego lub mechanicznego wytrą-
cania cząsteczek z gazów odlotowych 
z kotłowni opalanych pyłem antracytu 
lub węgla kamiennego.
Wprowadzenie popiołu lotnego do ce-
mentu zwiększa jego odporność na 
agresję chemiczną. Jest to również je-
den ze sposobów ograniczenia nega-
tywnych skutków związanych ze stoso-
waniem kruszyw reaktywnych (reakcja 
kruszywo-alkalia w betonach).
Kulisty kształt cząstek popiołu wpływa 
pozytywnie na urabialność. Taka mie-
szanka betonowa jest spoista i wykazuje 
mniejsze tendencje do odsączania wo-
dy.
Dodanie popiołu powoduje opóźnienie 
przyrostu wytrzymałości wczesnej. Na-
tomiast w późniejszych okresach tward-
nienia (90dni i dużej) wytrzymałość be-
tonu może osiągać wartości wyższe 

w porównaniu z betonem wykonywa-
nym na cemencie bez dodatku. Mniej-
szej wytrzymałości w okresie wczesnym 
towarzyszy mniejsze wydzielanie ciepła 
hydratacji i w konsekwencji niższa tem-
peratura masy betonu, jest to bardzo 
istotne przy wykonywaniu konstrukcji 
masywnych (uniknięcie naprężeń ciep-
lnych i zarysowań betonu).
Cementy zawierające popiół lotny cha-
rakteryzują się ciemną barwą. 
Według definicji z normy PN-EN 197-1 
granulowany żużel wielkopiecowy 
to wytwarzany przez gwałtowne chło-
dzenie płynnego żużla o odpowiednim 
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składzie, otrzymywanego przy wytapia-
niu rudy żelaza w wielkim piecu i który 
zawiera co najmniej dwie trzecie masy 
żużla zeszklonego oraz wykazuje właści-
wości hydrauliczne przy odpowiedniej 
aktywacji.
Wprowadzenie żużla do cementu zwięk-
sza jego odporność na korozję chemicz-
ną i zmniejsza przepuszczalność gazów 
i cieczy przez zaczyny, zaprawy i beto-
ny.
Cementy zawierające granulowany żu-
żel wielkopiecowy są homogenicznymi 
mieszaninami o stabilnej jakości i cha-
rakteryzują się niskim ciepłem hydrata-
cji i niewielkim skurczem. Cementy te 
charakteryzują się jasną barwą a mie-
szanki betonowe przygotowane z tych 
cementów wykazują dobrą urabialnosć 
i pompowalność. Betony natomiast wy-
magają starannej pielęgnacji, zwłaszcza 
w początkowym okresie twardnienia. 

Krótka charakterystyka cementów 
portlandzkich wieloskładnikowych 
produkowanych w Cementowni War-
ta

Cement portlandzki żużlowy 
CEM II/B-S 42.5N-NA zawiera w swoim 
składzie 65-79% klinkieru portlandzkie-
go, 21-35% granulowanego żużla wiel-
kopiecowego / S / oraz regulator czasu 
wiązania.
Cement ten charakteryzuje się bardzo 
dobrą dynamiką narastania wytrzyma-

łości w długich okresach dojrzewania, 
umiarkowanym ciepłem hydratacji i ni-
skim skurczem, wydłużonym czasem 
wiązania, wysoką odpornością na koro-
zję chemiczną, dobrą urabialnością oraz 
stabilnymi parametrami  jakościowymi.

Główne kierunki zastosowań:
• Beton towarowy wg PN-EN 206-1 klasy 

C8/10 -C30/37 
• Beton komórkowy 
• Beton lekki kruszywowy 
• Beton na fundamenty 
• Beton na konstrukcje i elementy mo-

nolityczne lub prefabrykowane doj-
rzewające w warunkach naturalnych 
oraz podwyższonej temperatury 

• Beton na drobnowymiarowe wyroby 
prefabrykowane dojrzewające w wa-
runkach naturalnych lub podwyższo-
nej temperatury 

• „Chudy” beton na podbudowy kon-
strukcji nośnych 

• Stabilizacja gruntu i podbudowa dróg 
• Beton o podwyższonej odporności na 

agresję chemiczną 
• Beton na prefabrykaty i elementy bar-

wione 
• Zaprawy budowlane cementowe i ce-

mentowo-wapienne: murarskie i tyn-
karskie 

• Beton na posadzki

Cement portlandzki wieloskładni-
kowy CEM II/B-M (S-V ) 32.5R zawie-
ra w swoim składzie powyżej 65% klin-

kieru portlandzkiego i 30-35% mieszanki 
popiołowo-żużlowej /V-S/ oraz regulator 
czasu wiązania .
Cement ten charakteryzuje się do-
brą dynamiką przyrostu wytrzymałości 
w długich okresach dojrzewania, niskim 
ciepłem hydratacji i niskim skurczem, 
podwyższoną odpornością na korozję 
chemiczną i bardzo dobrą urabialnością 
oraz wydłużonymi czasami wiązania. 

Główne kierunki zastosowań:
• produkcja betonu towarowe-

go klasy C8/10 - C35/45
• beton komórkowy
• beton samozagęszczalny SCC
• beton posadzkowy
• betony narażone na agresję chemiczną
• prefabrykowane elementy wiel-

ko- i drobnowymiarowe
• konstrukcje średnio-masywne
• stabilizacja gruntu i budowa dróg
• zaprawy murarskie i tynkarskie

Beata Płóciennik
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 I. Dynamika produkcji 
cementu w „Warcie I”
W kolejnych latach Cementownia „War-
ta I” sukcesywnie zwiększała produkcję 
cementu, co obrazuje poniższy wykres:

Historia Cementowni „Warta” 
w Działoszynie (lata 1966 – 1980) cz. II. 

II. Zmiany organizacyjne
1 stycznia 1974 r. został utworzony Łódz-
ki Kombinat Cementowo-Wapienniczy 
„Warta” w Działoszynie. W skład Kombi-
natu poza Cementownią „Warta I” wszedł 

Zakład Przemysłu 
Wa p i e n n i c ze g o 
w Sulejowie, pro-
dukujący wapno 
palone w bryłach, 
wapno mielone, 
wapno hydraty-
zowane oraz na-
wozy wapniowe, 
a 1 września 1974 
roku przyłączono 
Zakład Kredowy 
przy stacji kole-
jowej Działoszyn, 

należący wówczas do Kombinatu Gip-
sowo-Kredowego w Gackach. Zakład 
ten posiadał przestarzałe urządzenia, 
na których produkowano kredę tech-
niczną i pastewną. Kiedy wprowadzono 
nowy podział administracyjny w Polsce,  
10 lutego 1976 roku, przekształcono 
Łódzki Kombinat Cementowo-Wapien-
niczy „Warta” na Kombinat Cementowo-
Wapienniczy „Warta”.
 
III. Inwestycje „Warty II”
Przyspieszenie rozwoju gospodarki na-
rodowej w latach siedemdziesiątych 
wymagało dalszego, jeszcze większe-
go rozwoju przemysłu cementowego. 
W kraju zwiększało się zapotrzebowanie 
na cement. W dniu 14 maja 1971 roku 
rząd podjął decyzję o wprowadzeniu do 
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planu inwestycyjnego budowy Cemen-
towni „Warta II” obok Cementowni „War-
ta I”. Budowę rozpoczęto wg projektu 
technicznego opracowanego przez Biu-
ro Projektów Przemysłu Cementowego, 
Wapienniczego i Gipsowego w Krako-
wie, a import maszyn i urządzeń zleco-
no Przedsiębiorstwu „Polimex-Cekop”. 
31 maja 1975 roku Generalny wyko-
nawca inwestycji „Warta II”, czyli Łódzkie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego Nr 2 przekazał cementow-
nię do użytku. Wcześniej jednak, bo już 
we wrześniu 1974 roku uzyskano z pro-
dukcji rozruchowej pierwszy klinkier, 
a w lutym 1975 roku pierwszy cement. 
W dniu 1 sierpnia 1975 roku oba zakła-
dy Warta I i Warta II połączone zostały 
w jedno przedsiębiorstwo. 

IV. Pierwszy etap funkcjonowania 
„Warty I” i „Warty II”
Nowa cementownia powiązana była 
ściśle z pierwszym zakładem poprzez 
stosowanie surowców z jednego kamie-
niołomu. Przy pracy dwóch cementow-
ni w nowych warunkach skomplikowała 
się znacznie sprawa doboru składów su-
rowców wapiennych. Skład tych surow-
ców był różny dla każdej cementowni. 

Ze względu na braki surowca niskiego 
pod koniec lat siedemdziesiątych ot-
warto kopalnię gliny koło Wielunia, we 
wsi Widoradz odległej 22 km od Dzia-
łoszyna. Brak taboru samochodowe-
go sprawiał, że występowały trudności 
w sprowadzaniu surowców od różnych 
dostawców, nie mniej jednak przy du-
żym zaangażowaniu i doświadczeniu 
kadry, zsynchronizowano dostawy su-
rowców, paliw oraz wysyłkę cementu. 
Połączenie dwóch zakładów pozwalało 
na racjonalniejsze wykorzystanie poten-
cjału remontowego, kadry technicznej, 
służb energetycznych. W latach 1976-
1977 produkcja roczna cementu prze-
kraczała 2 mln ton i Kombinat zaliczany 
był do jednych z największych produ-
centów cementu w Polsce. Od okresu 
połączenia cementowni łączne śred-
nioroczne zatrudnienie w Kombinacie 
w latach 1975-1980 wynosiło:

Rok 1974             1.423 pracowników
Rok 1975             2.575 pracowników
Rok 1976             2.461 pracowników
Rok 1977             2.472 pracowników
Rok 1978             2.460 pracowników
Rok 1979             2.346 pracowników
Rok 1980             2.072 pracowników

W roku 1979 i z początkiem lat osiem-
dziesiątych zaznaczyły się zwiększone 
trudności zaopatrzeniowe, które uwi-
doczniły się przede wszystkim w dzie-
dzinie paliw. Kryzys paliwowy w naszym 
kraju dotknął również obie cementow-
nie w Działoszynie. 
Braki węgla i mazutu najpierw okreso-
we, później długoterminowe spowodo-
wały duże straty produkcyjne. Brak ma-
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zutu - paliwa technicznego 
dla „Warty II” spowodował 
konieczność całkowitego 
zatrzymania w roku 1980 
produkcji cementu w tej 
nowej cementowni.
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Lata młodości
 Z orkiestrą Cementowni Warta zwią-
zany jest od roku 1979, gdzie w wieku 
jedenastu lat grał w sekcji werblistów, 
a następnie na waltorni. Przygoda z mu-
zyką pana Artura związana jest ściśle 
z osobą Jana Kosiaka, dyrygenta orkie-
stry i zespołu Choreja, działającego przy 
Zakładowym Domu Kultury. Ten okres, 
to czas niezwykle intensywnego roz-
woju, którego doświadczał pod okiem 
pana Jana. Różnorodność repertuaru 
wykonywanego przez orkiestrę i zespół 
Choreja miała i ma niezwykły wpływ na 
rozwój wrażliwości i horyzontów mu-
zycznych Artura Szczęsnego. „Do dziś te 
wspomnienia są źródłem wielkiej satys-
fakcji ze wspólnych osiągnięć. Podobnie 
świadomości, jak wartościowe dla mo-

Przygoda z muzyką
Artur Szczęsny, dyrygent orkiestry Cementowni Warta, jest muzykiem, aranżerem i multiinstrumentali-
stą. Jest również autorem muzyki i tekstów, opiekuje się chórem Hades - Band Zespołu Szkół w Pajęcznie 
a także chórem Spirit Songs Band przy MGOK w Działoszynie. Jest także założycielem i muzykiem zespo-
łu LDF. Słowem: człowiek – orkiestra. 

jego rozwoju muzycznego były to lata” 
– mówi pan Artur. Zetknięcie z dziełami 
takich mistrzów, jak Chopin, Ravel, Cha-
czaturian, Verdi, Moniuszko, Czajkow-
ski i wielu innych, z muzyką ludową 
różnych narodów… To doświadczenie, 
które dziś ceni sobie szczególnie. Nie-
zauważenie ukończył szkołę muzyczną 
pierwszego stopnia w Wieluniu w klasie 
waltorni w klasie Jana Kosiaka.

Służba wojskowa
 Kolejny wart odnotowania okres, to 
czas służby wojskowej, którą odbywał 
w Reprezentacyjnej Orkiestrze Nadwi-
ślańskich Jednostek Wojskowych Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych w War-
szawie, jak i w big-bandzie „Czwartacy” 
warszawskiej jednostki MWS im. Czwar-
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taków A.L. Zarówno orkiestra, jak i big-
band prezentowały bardzo wysoki po-
ziom, co zdecydowanie wpłynęło na 
umiejętności pana Artura jako instru-
mentalisty jak i aranżera. W orkiestrze 
grał na waltorni, a w big-bandzie na gi-
tarze basowej. 
Pobyt w Warszawie, to oczywiście wiele 
wspomnień z imprez takich, jak odpra-
wy wart pod Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, koncerty w Parku Saskim, musz-
try paradne, koncerty big-bandu. 
W tym czasie poznał Jerzego Filara, za-
łożyciela grupy Nasza Basia Kochana. 
Propozycja współpracy była dla nie-
go zaszczytem i zaskoczeniem. Dzię-
ki tej znajomości poznał zupełnie nie-
znaną sobie wcześniej stylistykę samby 
i bossanovy z jej niezwykłą harmonią 
i rytmiką. 
W roku 1989 wystąpił w koncercie ra-
diowej trójki w audycji „Proszę czekać: 
będzie rozmowa”. Gwiazdami tego kon-
certu byli m.in. Jerzy Filar, Elżbieta Woj-
nowska, Tomasz Wachnowski, zespół 
Czerwony Tulipan. W występie na żywo 
miał zaszczyt akompaniować Jurkowi 
Filarowi na gitarze basowej. Wspomnie-

nie atmosfery tego koncertu towarzy-
szy mu do dziś. 

Cementownia Warta
W roku 1989 dostał propozycję pracy 
z orkiestrą oraz z big-bandem w War-
szawie. Podjął jednak decyzję o po-
wrocie i od 2 listopada tegoż roku jest 
pracownikiem Cementowni Warta na 
stanowisku zastępcy dyrygenta, a od  
2 maja 1995 roku piastuje stanowisko 
samodzielnego szefa orkiestry. Został 
też uczniem Ludowego Instytutu Mu-
zycznego w Łodzi w klasie trąbki u prof. 
Bogusława Pikały.
Praca w orkiestrze to kolejne wyzwa-
nie, tym bardziej trudne, że został sze-
fem swoich starszych kolegów, z któ-
rymi występował od najmłodszych lat. 
Rozpoczął pracę nad poszerzaniem re-
pertuaru orkiestry o utwory zarezerwo-
wane do tej pory dla zespołów zawodo-
wych. Głównie ze względu na poziom 
trudności jak i wymaganą stylistykę 
i instrumentarium. I tak pojawiły się arie 
operowe, operetkowe, uwertury, utwo-
ry wykonywane wspólnie z chórem. 
Orkiestra dwukrotnie prezentowała się 
w Niemczech na Dniach Zamkowych 
w Merseburgu prezentując wyłącznie 
muzykę polskich kompozytorów. Więk-
szość repertuaru pan Artur aranżuje sa-
modzielnie. 
  
Hades-Band
Od roku 1994 pan Artur opiekuje się 
chórem Hades-Band, który powstał 
w Zespole Szkół w Pajęcznie. Idea po-
wołania do życia tego zespołu wzięła się 
z kontaktów nawiązanych z gimnazjum 
im Herdera w Merseburgu. 
Płaszczyzną współpracy miała być wy-
miana chórów i wspólny udział w kon-
certach dla UNICEF-u w Merseburgu. 
„We wrześniu rozpoczęliśmy pracę, a już 
w czerwcu 1995 r. prezentowaliśmy się 
w Niemczech. Po czterech miesiącach 
prób wygraliśmy wojewódzki festiwal 
w Częstochowie, co już dowodziło nie-
zwykłości tej grupy. Każdego roku bie-
rzemy udział w koncertach dla UNICEF-u 
i gościmy u siebie młodzież niemiecką, 
wspólnie występując przed naszą pub-
licznością” – mówi pan Artur.

Zaangażowanie młodzieży i wysoki 
poziom zostały docenione przez nie-
mieckich przyjaciół, którzy zapropono-
wali wspólne występy z zawodowym 
big-bandem z Niemiec, złożonym z wy-
branych absolwentów akademii mu-
zycznych z landu Saksonia - Anhalt. Po 
wyselekcjonowaniu z chóru szesnastu 
osób przystąpiono do pracy nad nie-
zwykle trudnym repertuarem. W lutym 
2006 r. chór wystąpił z koncertem w tea-
trach w Halle i Magdeburgu. W kwietniu 
2006 r. muzycy z Niemiec gościli w Pol-
sce, wspólne koncerty odbyły się w Dzia-
łoszynie, w Pajęcznie oraz we Wrocławiu 
w klubie jazzowym „Rura”.
„To niezwykle trudne przedsięwzięcie 
zakończyło się sukcesem również dzię-
ki wsparciu Cementowni Warta, której 
znaczące wsparcie finansowe pozwoliło 
zaprosić ten znakomity niemiecki zespół 
do Polski” – mówi Artur Szczęsny.
Hades-Band, to laureat wielu konkursów, 
ale szczególnie wart wspomnienia jest 
udział w programie „Szansa na sukces” 
i występ w sali kongresowej w Warsza-
wie. 

Zespól LDF 
Artur Szczęsny jest założycielem zespo-
łu LDF. Dla tego zespołu pisze muzy-
kę i teksty. Zespół występował na wielu 
scenach z całą gamą polskich artystów. 
Zdobył wiele nagród na konkursach ja-
ko zespół i indywidualnie - jako instru-
mentaliści. Zespół LDF wygrał konkurs 
w Radiu Katowice, którego efektem były 
pierwsze poważne nagrania, roczna pro-
mocja oraz wiele imprez zagranych dla 
katowickiego radia i telewizji.
Obecnie pan Artur wraz z zespołem pra-
cuje nad repertuarem na pierwszą płytę. 

„Przygoda z muzyką nie pozwala myśleć 
o tym, co robię w kategoriach pracy. To 
niezwykłe przeżycia i wzruszenia. To ob-
serwacja rozwoju wszystkich, z którymi 
mam zaszczyt pracować. To ciągłe pod-
noszenie poprzeczki podopiecznym 
i wspólna walka o oczekiwany efekt” – 
mówi Artur Szczęsny.



Dyrektor
Naczelny

Dyrektor
Ekonomiczny

Dyrektor
d/s Produkcyjno-Technicznych

Dyrektor d/s
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

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Pełn. d/s System. Zarządz. 
Biuro

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

Dział Organizac.- Kontrolny 
- Kierownik tel. (043) 84 03 37

Zespół Radców Prawnych 
- Kierownik
Biuro Radców Prawnych

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

Dział Kadr i Wynagrodzeń 
- Kierownik
Z-cy Kier.

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

Dział BHP i ochrony p/
pożarowej - Kierownik
Biuro 

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

Laboratorium Środowiskowe 
– Kierownik tel. (043) 84 03 513

Kontrola Jakości – 
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (043) 84 03 401
(043) 84 03 324

Dział Kontr. Ruchu Osob.-Tow.-
Dowódca 

tel. (043) 84 03 623
(043) 84 03 612

PION DYREKTORA EKONOMICZNEGO

Główny Księgowy, 
Dział Księg.

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

(043) 84 03 244

Dział Finansowy –Kierownik
Biuro

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

(043) 84 03 332

Dział Controllingu - Kierownik
Biuro

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

Komórka Informatyki - Kierownik
Biuro - Informatyk

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

Dział Administr.-Socjalny - Kierownik
Biuro

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

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

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

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Dział Sprzedaży
Kierownik
Przedstawiciele handlowi:

Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży
Wewnętrzna obsługa klienta:

tel. (043) 84 03 380
tel. (043) 84 03 487
tel. (043) 84 03 483
tel. (043) 84 03 690
tel. (043) 84 03 692
tel. (043) 84 03 454
tel. (043) 84 03 525
fax (043) 84 03 143

Dział Doradztwa Techniczn. tel. (043) 84 03 336

Dział Logistyki – Kierownik
Biuro:

tel. (043) 84 03 166
tel. (043) 84 03 177
fax (043) 84 03 151

PION DYREKTORA d/s Produkcyjno-Technicznych

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

tel. (043) 84 03 533
(043) 84 03 517

Gł.Inż. d/s Produkcji
Dział Produkcji

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

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

(043) 84 03 557
tel. (043) 84 03 527

Wydział Produkcji 2- Kierownik
Inżynier Zmiany

(043) 84 03 576
tel. (043) 84 03 590

Laboratorium Ruchowe - Kierownik
Mistrz

tel. (043) 84 03 395
(043) 84 03 354

Oddz.Sped.Kol. i Pak.Cementu 
Kierownik (043) 84 03 387

Z-ca Kierownika
Dyżurny ruchu

(043) 84 03 223
(043) 84 03 344

Pakownia I                     Mistrz
Pakownia II                    Mistrz  

(043) 84 03 663
(043) 84 03 171

Dział Zaopatrzenia – Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (043) 84 03 363
tel. (043) 84 03 200
fax (043) 84 03 388

Główny Mechanik tel. (043) 84 03 673

Warsztat Mechaniczny - Kierownik
Mistrz

tel. (043) 84 03 542
(043) 84 03 444

Główny Energetyk
Z-ca Gł. Energ.

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

Warsztat Elektryczny - Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (043) 84 03 443
(043) 84 03 450

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

Warsztat  Energet. –Kierownik 
Mistrz

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

Gł. Spec. d/s Ochr. Środowiska 
Biuro

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

Wydz. Transp. Samo-
chod. - Kierownik
Dyspozytor

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

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 03 516
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


