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Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta
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Drodzy Czytelnicy!
Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy przekazać w Wasze ręce naj-
nowszy numer czasopisma „Nasza Warta”. Koniec roku jest okazją do podsumowa-
nia najważniejszych i najciekawszych wydarzeń i uroczystości, które organizowali-
śmy i w których braliśmy udział. A było ich całkiem sporo…

Jak co roku zorganizowaliśmy Dzień Ot-
wartych Drzwi Cementowni Warta, za-
chęcamy więc do przeczytania relacji 
z tej uroczystości, która cieszy się wiel-
kim zainteresowaniem naszych sąsia-
dów, także tych najmłodszych. W tym 
roku odwiedziło nas blisko sześć tysięcy 
osób! Jak zwykle pokazywaliśmy nasz 
zakład, jak zwykle dużo działo się na 
scenie. Tym razem dla naszych gości za-
grał zespół Skaldowie. 
W tym numerze relacjonujemy spot-
kanie Partnerów Handlowych Cemen-
towni Warta, które pod koniec września 
odbyło się wśród „góralskich lasów” oraz 
wyprawę do Wiednia, w której uczestni-
czyli pracownicy Cementowni i emeryci. 

Dużo dzieje się także w naszej organiza-
cji. W „Naszej Warcie” piszemy o inwesty-
cjach w zakładzie, które przyczynią się 
do lepszej dbałości o środowisko natu-
ralne, ale jednocześnie mogą usprawnić 
proces produkcji. Przedstawiamy har-
monogram inwestycji, których rolą jest 
zredukowanie pylenia przez klinkier na 
kilku etapach produkcji. Piszemy także 
o nowej linii pakowania, paletyzowania 
i foliowania cementu. 
Obszernie przedstawiamy także pion 
Dyrektora ds. Produkcyjno – Technicz-
nych oraz sylwetkę dyrektora Krzysztofa 

Garusa. Piszemy także o tym, jak podjąć 
staż lub praktykę w naszej cementowni. 
Dając możliwość uzyskania praktyki mło-
demu człowiekowi widzimy także szan-
sę dla siebie. Cementownia poszukuje 
specjalistów, zatem łatwiej będzie znaleźć 
ich wśród stażystów i praktykantów. 
Kontynuujemy cykl Historia Cementow-
ni Warta SA, który tym razem obejmuje 
lata 1980 – 2000. Okres ten był niezwykle 
burzliwy, ponieważ znalazł się w nim kry-
zys gospodarczy, przemiany ustrojowe, 
zmiany własnościowe zakładu i wreszcie 
modernizacja linii produkcyjnej. 

Miło nam po raz kolejny pochwalić się 
faktem, że nasze cementy stosowane są 
w najbardziej wymagających obiektach. 
Lista ta stale się powiększa, co świadczy 
o tym, że zaufanie projektantów i wy-
konawców do naszych produktów nie 
maleje. W bieżącym numerze przedsta-
wiamy przebudowę ronda gen. Ziętka 
w Katowicach, które znajduje się w cią-
gu Drogowej Trasy Średnicowej. Jest to 
jeden z ważniejszy węzłów komunika-
cyjnych w mieście, ponieważ tu łączą się 
drogi z centrum miasta z trasą biegnącą 
przez całą aglomerację śląską. Najbar-
dziej wymagającym elementem kon-
strukcji był tunel, którego opis stanowi 
dużą część naszego artykułu na temat 
śląskiej inwestycji. 

Koniec roku to nie tylko podsumowa-
nia, ale także czas na życzenia. Naszym 
czytelnikom życzymy zdrowych i miłych 
Świąt Bożego Narodzenia i szampań-
skiej zabawy w Sylwestra. A w Nowym 
Roku? Chcielibyśmy życzyć naszym pra-
cownikom, klientom i przyjaciołom jak 
najwięcej spokoju w następnym – miej-
my nadzieję – roku dobrej koniunktury 
w budownictwie.

Ewa Gibas
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Nasz cement na prestiżowych budowach

Budujemy drogi i mosty
Rozpoczęliśmy dostawy cementu na bu-
dowę mostów i wiaduktów na Autostra-
dzie A4 na odcinku Zgorzelec - Wykroty.
Realizujemy dostawy cementu na budo-
wę najdłuższego mostu na rzece Duna-
jec w Starym Sączu oraz w pobliżu No-
wego Sącza na budowę mostu na rzece 
Łososinie. Nasz cement jest również do-
starczany na budowę wiaduktów i mo-
stów na Autostradzie A1 na odcinku Go-
rzyczki - Gliwice Sośnica oraz na budowę 
Węzła Komunikacyjnego Kielce Północ. 
Zakończona została już modernizacja 
Drogi Krajowej nr 81 w Żorach, budowa 
Ronda im. Starzyńskiego w Warszawie 
oraz budowa Obwodnicy Garwolina. 

Modernizujemy lotniska
W okresie październik – listopad 2007 r. 
dostarczaliśmy cement na modernizację 
nawierzchni na Lotnisku w Dęblinie oraz 
na Lotnisku w Gdańsku Rębiechowo. 
Obecnie realizujemy dostawy cementu 
na rozbudowę Lotniska Osobowego Po-
znań – Ławica.

Cementownia Wehikułem Czasu
Cementownia Warta SA znalazła się 
w gronie laureatów rankingu najzdrow-
szych polskich przedsiębiorstw „We-
hikuły Czasu” organizowanego przez 
redakcję dziennika gospodarczego Ga-
zeta Prawna.
Gazeta Prawna publikując ranking 24 
września 2007 roku po raz pierwszy na-
grodziła najbardziej dynamiczne, tworzą-
ce miejsca pracy oraz wiarygodne finan-
sowo firmy, które przenoszą kraj w nową 
rzeczywistość gospodarczą. 
Znalezienie się 
wśród laureatów 
jest dużą nobili-
tacją zważywszy 
na fakt, że wyróż-
nienia w każdym 
województwie 
otrzymało jedy-
nie 55 firm. 

Milionowa tona w 2007 r.
Od początku 2007 r. Cementownia War-
ta wyprodukowała i sprzedała już ponad 
1.000.000 ton cementu. Milionowa tona 
cementu została sprzedana w dniu 25 
września, a odbiorcą tej jubileuszowej 
tony była firma IZOLBET Kazimierz Maj-
chrzak i Wspólnicy z Gostynina – produ-
cent chemii budowlanej i hydroizolacji. 
W trakcie spotkania z Partnerami Han-
dlowymi w Szczyrku w dniu 27.09.2007 r. 
przedstawiciel firmy IZOLBET p. Marcin 
Majchrzak odebrał pamiątkowy dyplom.

Jubileusz 150-lecia cementu w Polsce
Stowarzyszenie Producentów Cementu 
ogłosiło cały rok 2007 rokiem jubileuszu 
„150-lecia cementu w Polsce”. W 1857 
roku, w Grodźcu, uruchomiono pierw-
szą cementownię na ziemiach polskich. 
Kulminacja obchodów przypadła na  
9 października 2007 roku, kiedy w war-
szawskim hotelu Intercontinental Sto-
warzyszenie zorganizowało jubileuszo-
wą konferencję. 
Kilkuset gości z kraju i zagranicy, przed-
stawiciele administracji rządowej i sa-
morządowej oraz dziennikarze wzięli 
udział w obchodach „150-lecia cemen-
tu w Polsce”. Były gratulacje, przypo-
mnienie faktów z historii branży, ale tak-

Spotkanie dostawców usług i mate-
riałów
W dniu 19 października 2007 roku Za-
rząd Cementowni Warta zorganizował 
konferencję związaną z elementami ko-
niecznymi do produkcji cementu oraz 
funkcjonowania zakładu, jakim jest ce-
mentownia. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele kilkudziesięciu firm, którzy krótko 
przedstawili zakres współpracy z ce-
mentownią. 
Dyrektor ds. produkcji Krzysztof Garus 
zaprezentował projekt rozwoju zakła-
du i możliwości poszerzenia wspólnych 
przedsięwzięć.  
Po części oficjalnej była wspólna biesia-
da i zabawa przy akompaniamencie ze-
społu muzycznego.

mistów Instytutu Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk we współpra-
cy z Centrum Informacji Gospodarczej 
i Społecznej Ministerstwa Gospodarki. 
Cementownia Warta znalazła się w gro-
nie Pereł Polskiej Gospodarki 2006 dlate-
go z zaangażowaniem przystąpiła do te-
gorocznej weryfikacji. 
Podczas uroczystej Gali Laureatów 16 li-
stopada 2007 r. Prezes Zarządu Cemen-
towni Warta SA Dariusz Gawlak odebrał 
certyfikat potwierdzający uzyskanie ty-
tułu. Konsekwentna realizacja polityki 
i strategii przedsiębiorstwa oraz pozy-
cja lidera wśród najbardziej dynamicz-
nych i najbardziej efektywnych przed-
siębiorstw w Polsce umożliwiła zdobycie 
18 miejsca na liście 77 p r z e d -
siębiorstw wyróżnio-
nych w kategorii Du-
żych Pereł Polskiej 
Gospodarki. Pozy-
cja na liście zależy 
od efektywności, 
dynamiki i płyn-
ności finansowej 
p r z e d s i ę b i o r -
stwa, a nie od je-
go wielkości.

że spojrzenie w przyszłość.
O historii polskiego przemysłu cemen-
towego mówił prof. Wiesław Kurdow-
ski, honorowy przewodniczący Stowa-
rzyszenia Producentów Cementu.
Cementownię Warta SA reprezentowali: 
Dariusz Gawlak, Alicja Kubicka, Krzysz-
tof Garus i Ewa Gibas. 

Cementownia Warta 
Perłą Polskiej Gospodarki
Cementownia Warta SA uzyskała tytuł 
Perły Polskiej Gospodarki 2007 w kate-
gorii Duże Perły. 
Ranking powstał z inicjatywy redakcji 
magazynu ekonomicznego Polish Mar-
ket, jest przygotowywany przez ekono-
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GŁÓWNY INŻYNIER DS. SUROWCÓW
Zajmuje się prowadzeniem spraw zwią-
zanych z eksploatacją złóż surowca 
w sposób zapewniający utrzymanie cią-
głości ruchu zakładu górniczego i do-
trzymaniem warunków wynikających 
z obowiązujących przepisów w zakresie 
bhp i ochrony środowiska. W związku 
z tymi zadaniami prowadzi ewidencję 
oraz inwentaryzację gruntów stanowią-
cych własność Cementowni Warta SA.
Ponadto organizuje i prowadzi nadzór 
nad właściwym prowadzeniem robót 
rekultywacyjnych terenów przemysło-
wych. Inicjuje i prowadzi sprawy zwią-
zane z pozyskaniem nowych złóż w tym 
wykup nieruchomości gruntowych. 
Zajmuje się również nadzorem nad za-
kładaniem i pielęgnacją upraw wierz-

Piony organizacyjne Cementowni Warta cd.
Pion Dyrektora ds. Produkcyjno-Technicznych
Niniejszy artykuł jest konty-
nuacją cyklu prezentującego 
poszczególne piony organiza-
cyjne przedsiębiorstwa spół-
ki. W niżej zamieszczonej treści 
przedstawione zostaną zada-
nia realizowane w Pionie Dyrek-
tora ds. Produkcyjno-Technicz-
nych w którego skład wchodzi 
– zgodnie z bieżącym schema-
tem organizacyjnym - szesna-
ście  komórek organizacyjnych. 
W tej części przedstawione 
zostaną zadania realizowane 
w sześciu z nich.

by energetycznej. W zakres jego zadań 
wchodzi ponadto inicjowanie nowych 
rozwiązań technicznych w zakresie eks-
ploatacji złoża.

GŁÓWNY INŻYNIER DS. PRODUKCJI
Główny Inżynier ds. Produkcji zarządza 
całością produkcji półfabrykatów i wy-
robów gotowych.
Kieruje i nadzoruje - poprzez kierow-
ników wydziałów lub bezpośrednio - 
procesami produkcyjnymi, w sposób 
zabezpieczający rytmiczne wykonanie 
planów produkcji oraz gwarantujący 
utrzymanie odpowiedniej jakości pro-
dukcji zgodnie z obowiązującymi nor-
mami.
Ponadto określa zapotrzebowanie na 
surowce, materiały i paliwa w celu wy-

konania zadań produkcyjnych. Prowa-
dzi nadzór nad technologią produk-
cji. Z racji pełnionej funkcji nadzoruje 
sporządzanie i przekazywanie obowią-
zującej dokumentacji produkcyjnej 
i technologicznej. Ponadto opracowuje 
i aktualizuje Karty Wyrobu oraz  Procesu, 
wyznacza cele związane z realizacją pro-
dukcji, zgłasza  programy środowiskowe 
i bierze udział w ich realizacji. W związ-
ku z uwarunkowaniami gospodarczymi 
współpracuje z instytucjami i jednostka-
mi badawczymi, instytutami naukowymi 
w zakresie stosowania nowych techno-
logii, rozwojem bazy produkcyjnej, no-
wymi wyrobami i surowcami.
Głównemu Inżynierowi ds. Produkcji 
podlegają: Wydział Produkcji 1 i 2 i Labo-
ratorium Ruchowe.

DZIAŁ ZAOPATRZENIA
W zakres działań wymienionego działu 
wchodzi prowadzenie racjonalnej go-
spodarki materiałowej w oparciu o pla-
ny gospodarcze przedsiębiorstwa spół-
ki i plany poszczególnych służb. Dział 
organizuje i prowadzi dobór i ocenę 
dostawców, zabezpiecza zaopatrzenie 
przedsiębiorstwa w środki materiałowo 
– techniczne, surowce, części zamienne 
potrzebne do prawidłowego funkcjono-
wania przedsiębiorstwa - realizując za-

Krzysztof Garus – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych. Absolwent Poli-
techniki Częstochowskiej, Wydział Elektryczny, specjalizacja w zakresie gospodarki elektro-ener-
getycznej. Ukończone studia podyplomowe: „Ekonomika i Zarządzanie Menedżerskie”. 
Przebieg kariery zawodowej w Cementowni:
1977 – 1980 praca na stanowisku Specjalisty ds. konserwacji i naprawy urządzeń elektronicznych
1981 – 1982 praca na stanowisku Specjalisty ds. postępu technicznego, Inspektora ds. remontów urzą-

dzeń elektrycznych, Mistrza Wydziału AKP
1983 – 1984 praca na stanowisku Kierownika Wydziału AKP
1985 – 1991 praca na stanowiskach Główny automatyk, Główny energetyk
1992 – 2005 praca na stanowisku Głównego inżyniera ds. produkcji
XII 2005 do dziś Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych
Hobby: myślistwo, wedkarstwo morskie, narty
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci
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potrzebowania zgodnie z terminami. 
W ramach tych zadań negocjuje wa-
runki zakupu (ceny, warunki dostawy, 
gwarancje), kontroluje ilość i jakość za-
kupionych materiałów, załatwia sprawy 
reklamacyjne. Ponadto dział dostarcza 
informację potrzebne do sporządzania 
planów techniczno – ekonomicznych. 
Pracownicy działu biorą udział w komi-
syjnych odbiorach materiałów, realizują 
zakupy doraźne, opracowują i czuwają 
nad realizacją harmonogramu dostaw. 

GŁÓWNY MECHANIK
W wymienionym dziale zatrudnieni pra-
cownicy sprawują nadzór nad utrzyma-
niem właściwej sprawności techniczno 
– ruchowej maszyn, urządzeń, budowli 
w przedsiębiorstwie spółki. Dział ten ko-
ordynuje działania podległych komórek, 
zajmuje się wdrażaniem postępu tech-
nicznego. W zakres zadań działu wcho-
dzi ocena techniczno – eksploatacyjna 
stanu maszyn i urządzeń użytkowanych 
przez przedsiębiorstwo spółkę, plano-
wanie remontów maszyn na podstawie 
dokumentacji techniczno – eksploata-
cyjnej, planów rzeczowych działalności 
podstawowej oraz planów finansowych 
przedsiębiorstwa spółki. Pracownicy 
w dziale zajmują się prowadzeniem re-
montów zgodnie z zatwierdzonym pla-
nem technicznym i ekonomicznym, 
dokonywaniem przeglądów technicz-
nych oraz stosownymi uzgodnieniami 
z innymi komórkami organizacyjnymi 
i służbami. W dziale prowadzi się sprawy 
związane z doborem firm remontowych 
zlecaniem im robót oraz nadzorem nad 
remontami wykonywanymi przez te fir-
my. Ponadto dział prowadzi nadzór nad 
Warsztatem Remontowym. W zakresie 
swojej działalności wykonywane są-
przeglądy obiektów budowlanych, oraz 
prowadzenie książek obiektów budow-
lanych zgodnie z przepisami „Prawo 
Budowlane”, przeprowadzanie odbioru 
technicznego maszyn i urządzeń po re-
montach lub z działalności inwestycyj-
nej oraz nadzorowanie spraw złomo-
wania, likwidacji i upłynniania maszyn 
i urządzeń.

GŁÓWNY ENERGETYK
Głównym zadaniem realizowanym 
przez dział jest zakup oraz nadzór nad 
produkcją we własnym zakresie me-
diów niezbędnych dla całego zakładu 
w tym: energii elektrycznej, wody pitnej, 
ciepłej wody użytkowej, wody przemy-
słowej, ciepła, sprężonego powietrza, 
odbioru i oczyszczania ścieków. W dzia-
le prowadzone są rozliczenia zużycia 
wszystkich mediów przez poszczegól-
ne Działy/Wydziały. Zadaniem działu 
jest również zapewnienie łączności te-
lefonicznej wewnętrznej i zewnętrznej 
(telefonia stacjonarna i komórkowa). 
Pracownicy działu sprawują nadzór nad 
eksploatacją urządzeń elektrycznych 
i energetycznych oraz sterowaniem 
i automatyką w zakresie: utrzymania 
ruchu, remontów i konserwacji, obsłu-
gi. Prowadzą również nadzór nad mon-
tażem i uruchamianiem nowych urzą-
dzeń elektrycznych i energetycznych 
realizowanych przez Dział Inwestycji. 
Ponadto zajmuje się zlecaniem firmom 
zewnętrznym remontów urządzeń elek-
trycznych i energetycznych oraz nad-
zorem nad ich wykonaniem. Współpra-
cuje w zakresie realizowanych zadań 
oraz przy opracowaniu dokumentacji 
nowych urządzeń elektrycznych i ener-
getycznych z biurami projektów. Głów-
nemu Energetykowi podlega: Warsztat 
Elektryczny, Wydział Automatyki, Wy-
dział Energetyczny.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA
W dziale prowadzony jest  nadzór funk-
cjonalny nad stanem ochrony środowiska 
w przedsiębiorstwie spółki. Realizowa-
ne są działania zmierzające do poprawy 
ochrony środowiska naturalnego - doty-
czące ograniczenia oddziaływania zakła-
du na środowisko poprzez zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i wód oraz 
obniżenie wpływu czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Dział ten opracowuje programy działa-
nia w zakresie ochrony środowiska. Pra-
cownicy działu nadzorują eksploatację 
oraz wykonawstwo remontów urządzeń 
zainstalowanych w przedsiębiorstwie 
a służących ochronie środowiska. Po-
nadto prowadzony jest nadzór nad  go-
spodarką odpadami wytwarzanymi i sto-
sowanymi do produkcji, monitoruje się 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 
Wymieniony dział nadzoruje rekultywa-
cję terenów górniczych. Ważnym zada-
niem realizowanym w dziale jest przygo-
towywanie dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania przez przedsiębiorstwo wy-
maganych prawem pozwoleń i decyzji 
w zakresie ochrony środowiska. W dziale 
przygotowuje się i aktualizuje obowiązu-
jącą dokumentację Systemu Zarządzania 
z zakresu ochrony środowiska. Wymie-
niony dział współpracuje z instytucja-
mi naukowo-badawczymi w zakresie 
ochrony atmosfery i wód przed zanie-
czyszczeniem.

Leszek Wojtal 
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Obecny rynek pracy wymusza na pra-
wie każdej osobie ubiegającej się o pra-
cę posiadanie doświadczenia zawodo-
wego zdobytego na stanowisku, o które 
się ubiega. Pracodawcy poszukują osób 
młodych, posiadających wykształcenie 
kierunkowe i mających doświadczenie 
na stanowisku pracy. Czasy, kiedy dy-
plom ukończenia szkoły średniej czy 
studiów zapewniał dobrze płatną pracę, 
bezpowrotnie minęły. Jaki sposób dzia-
łania ma więc przyjąć absolwent szkoły 
czy uczelni wyższej chcąc podjąć pracę 
i mieć dodatkowy atut w postaci prak-
tyki zawodowej? Odpowiadając na tak 
postawione pytanie stwierdzić należy, 
że nie jest bez szans. W polskim prawie 
funkcjonują rozwiązania które umoż-
liwiają zdobycie doświadczenia zawo-
dowego - czy to w trakcie nauki, czy też 
bezpośrednio po jej ukończeniu. Są to 
odpowiednio: 
- praktyki zawodowe uczniów szkół średnich,
- praktyki studenckie, 
- staże absolwenckie. 

Staże i praktyki 
źródłem doświadczeń zawodowych

Nabywanie doświadczenia zawodowe-
go w wyżej wymienionych formach od-
bywa się zawsze wg reguł określonych 
w umowach zawieranych pomiędzy 
uprawnionymi podmiotami. 
Zarząd Cementowni Warta mając na 
względzie uwarunkowania lokalnego 
rynku pracy i konieczność odpowied-
niego przygotowania rezerwy kadrowej 
dla swoich potrzeb podejmuje konkret-
ne działania umożliwiając tym samym 
uzyskanie praktyki zawodowej chętnym 
osobom. Do zawarcia umowy przez Ce-
mentownię Warta SA - w zakresie prak-
tyk czy staży - dochodzi po dokonaniu 
analizy potrzeb i możliwości w zakresie 
ich organizacji. Na wstępie przeprowa-
dzana jest  analiza możliwości przyję-
cia praktykantów czy stażystów. Bierze 
się tutaj pod uwagę przede wszystkim 
główne obszary działań poszczególnych 
komórek organizacyjnych firmy a także 
wyznaczone im zadania, przy realizacji 
których możliwy byłby udział praktykan-
tów czy stażystów. Następnie przepro-
wadzana jest rozmowa z osobą, która 
przyjmie na siebie obowiązki „opieku-
na”. Osoby ubiegające się o praktykę czy 
staż są następnie kontaktowane z takim 
pracownikiem. Decyzja o przyjęciu da-
nej osoby na staż, praktykę czy dodat-
kowo udzielenie zgody na udostępnie-
nie materiałów potrzebnych do pracy 
licencjackiej, inżynierskiej lub magister-
skiej podejmowana jest zawsze indywi-

dualnie. Aby można było przeprowadzić 
powyższy proces niezbędne jest uzyska-
nie informacji od zainteresowanej osoby, 
w jakiej formie zamierza nabyć praktyki 
zawodowej, określenie interesującego ją 
obszaru działalności firmy, dostarczenia 
umowy ze szkoły lub uczelni. 
Programy praktyk uczniów szkół śred-
nich są dostarczane poprzez szkoły, na-
tomiast program stażu absolwenckiego 
jest opracowywany pod konkretne po-
trzeby komórek organizacyjnych firmy 
przy uwzględnieniu wykształcenia kie-
runkowego jego uczestnika. Do tej po-
ry staże organizowane były w zawodach 
takich jak: informatyk, specjalista ds. 
marketingu i handlu, inżynier organizacji 
i planowania produkcji, inżynier mecha-
nik, inżynier ochrony środowiska, tech-
nik BHP, inżynier elektryk, księgowy. 
Od początku roku staż absolwencki fi-
nansowany ze środków Urzędu Pracy 
a organizowany przez Cementownię 
ukończyło dziewięć osób, z których trzy 
zostały zatrudnione na czas określony. 
Trzy osoby są aktualnie w trakcie rea-
lizacji stażu. Zostały również zrealizo-
wane praktyki zawodowe dla czterech 
uczniów szkół średnich a także siedmiu 
studentów. Przewidziane do realizacji, 
do końca br. jest jeszcze sześć praktyk 
studenckich. 
Pozytywna ocena po odbyciu praktyki 
czy stażu stanowi - dla najlepiej ocenio-
nych osób - pierwszy krok w kierunku 
podjęcia pracy w firmie albo pozostawa-
nia w kręgu osób, które tworzą rezerwę 
do zatrudnienia. W obecnych warunkach 
gospodarczych zdolność przedsię-
biorstw do zatrudniania kolejnych rocz-
ników absolwentów jest ograniczona. 
Rynek pracy stale się zmienia, zmieniają 
się wymagane kwalifikacje. Osoba, która 
chce znaleźć pracę musi być elastyczna, 
nie może zamykać się tylko w ramach 
swoich umiejętności formalnych zdoby-
tych w szkole. Warto wiec przygotować 
się do wykonywania przyszłej pracy za-
wodowej odbywając wstępnie praktykę 
czy staż. Organizowane w Cementowni 
praktyki i staże umożliwiają sprawdzenie 
w praktyce wiedzy teoretycznej zdoby-
tej w szkołach, poznanie swoich zacho-
wań w sytuacjach zawodowych oraz 
zapoznanie się z firmą i jej kulturą orga-
nizacyjną. Osoby zainteresowane naby-
waniem praktyki w formach wyżej wy-
mienionych - zapraszamy.
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Audity, w tym certyfikacyjne, przepro-
wadzane są w miejscach, gdzie powią-
zania systemowe działają jako narzędzia  
zarządzania. Atmosfera im towarzyszą-
ca podszyta jest emocjami, a przy tym 
skupieniem nad dostarczeniem auditu-
jącym jak najwięcej dowodów na to, że 
wymagania norm spełniamy, że popeł-
niamy błędy, ale je dostrzegamy i stara-
my się eliminować ich skutki oraz przy-
czyny, że w dążeniu do doskonalenia 
jesteśmy otwarci na obiektywną krytykę 
i z pokorą przyjmujemy spostrzeżenia.
Chwilami poauditowego rozprężenia 
i odprężenia jest uroczystość wręczenia 
certyfikatów. Uczestnicy, miejsce, opra-
wa muzyczna i medialna otwartość two-
rzą odpowiednią atmosferę. Odczucia są 
różne - najczęściej ma się wrażenie, że 
zaproszeni z zewnątrz goście  widzą za 
tymi certyfikatami więcej pracy, wartości 
pozytywnych niż Ci, dla których ta praca 
jest codziennością. Bez względu jednak 
na tło i odczucia uroczystość wręczenia 
certyfikatów przepojona jest zadowole-
niem  i serdecznością. Tak właśnie było 
12 czerwca 2007 roku w Pałacu Męciń-
skich w Działoszynie – siedzibie Powia-
towego Ośrodka Kultury. 
Na uroczystość przybyli – Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego - Marek Mazur, Starosta Powiatu 
Pajęczańskiego - Beata Mateusiak – Pie-
lucha, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wieluniu - Paweł Okrasa, Przewod-
niczący MiG Działoszyn - Stanisław Ra-
noszek, Burmistrzowie MiG Działoszyn 
- Krzysztof Piekarz i Pajęczna - Dariusz 
Tokarski, Wójt Gminy Popów  - Bolesław 
Świtała, księża okolicznych parafii na 
czele z Księdzem Dziekanem - Janem 
Skibińskim z Krzeczowa. Przybyli rów-
nież goście z Cementowni Odra z Opola 
– Prezes Zarządu Andrzej Rybarczyk, Dy-
rektor Wojciech Putra oraz Pełnomocnik 
ds. Systemów Zarządzania - Grażyna 
Paszkiewicz.
Postacią zasadniczą w wśród gości był  
- Andrzej Świderski – Dyrektor  Zakładu 
Systemów Jakości i Zarządzania z War-
szawy, który audit przeprowadził.
W komplecie stawili się zaproszeni 
przedstawiciele mediów – Radia Ziemi 
Wieluńskiej, Telewizji Sieradz, Dziennika 
Łódzkiego, Wieluńskiego Tygodnika ITP 
oraz Echa Powiatu Pajęczańskiego.
Uczestniczyli wszyscy członkowie Dy-

rekcji Cementowni, przedstawiciele 
Związków Zawodowych oraz kadra kie-
rownicza wszystkich pionów organiza-
cyjnych.
Rangi imprezie dodawał fakt, że prowa-
dził ją osobiście Prezes Zarządu – Ce-
mentowni Warta S.A.  Dariusz Gawlak.
Otwierając uroczystość Prezes Zarządu 
powitał gości, uzasadnił cel spotkania 
przypominając historię wdrażania syste-
mów zarządzania w Warcie, wspomniał 
o najważniejszych osiągnięciach i za-
mierzeniach rozwojowych.
Certyfikaty Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością, Środowiskiem 
i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz 
system AQAP wręczył Zarządowi
Dyrektor Zakładu Systemów Jakości i Za-
rządzania – Andrzej Świderski. Podkreślił 
przy tym, że certyfikaty są potwierdze-
niem uzyskania poziomu zarządzania 
firmą i jakością wyrobu uznawa-
nych nie tylko w kraju.
Składając gratulacje i życzenia 
goście uroczystości z szacun-
kiem odnosili się do umiejętne-
go łączenia w Cementowni dą-
żeń do jak najlepszych wyników  
ekonomicznych z troską  o śro-
dowisko i bezpieczne warunki 
pracy.
Kończąc część oficjalną Prezes Za-
rządu potwierdził, że działalność 
w tych obszarach musi być po-
strzegana jako nieodłączny  ele-
ment czynności biznesowych.
Uroczystość uświetnił koncert mu-
zyków z Filharmonii Częstochow-

Zintegrowane Systemy Zarządzania 

skiej. Wykonanie utworów jazzowych 
i operowych przebojów uczestnicy uro-
czystości nagrodzili brawami.
W pałacowych obejściach, przy rytmach 
muzyki i dobrych przekąskach był czas 
na wielowątkowe dyskusje. Jak powie-
dział w jednym z wywiadów  Dyrektor 
Andrzej Świderski - trudniej jest certyfi-
katy utrzymać niż zdobyć. Z nadzieją, że 
tego dokonamy, o trudnościach nie bę-
dę wspominał opisując tę podniosłą uro-
czystość.

Zbigniew Mostowski
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Zaproszenie prezesa klubu Tadeusza 
Morynia przyjęli członkowie klubu, wła-
dze wyższego szczebla HDK, przedsta-
wiciele urzędów, związków zawodo-
wych oraz Cementowni Warta. 
W historię tutejszego klubu krwiodaw-
ców wprowadziła jego sekretarz Maria 
Brzezińska, a chwilę potem opowiadano 
o dzisiejszej sytuacji krwiodawstwa.
- Nasz klub w trakcie swojej działalno-
ści zgromadził 1200 litrów krwi w Banku 
Krwi na dzień �0 września 2007 r. – in-
formował o dorobku klubu Tadeusz Mo-
ryń. – Aktualnie udział pobieranej krwi 
nie wykazuje tendencji spadkowej, co 
przy postępującej likwidacji klubów 
krwiodawców dobrze świadczy o stanie 
jej poboru – kontynuował obecny pre-
zes klubu. – Nasz klub dzięki współpra-
cy z Zarządem Cementowni Warta dalej 
działa i ma się coraz lepiej – dziękował 
za wsparcie.
Po uroczystym otwarciu głos zabrali za-
proszeni goście: Dariusz Gawlak Prezes 
Zarządu Cementowni Warta SA w Tręba-
czewie, Krzysztof Piekarz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Działoszyn, przedstawiciele 
związków zawodowych, a wśród nich 
Krystyna Szymala i Stanisław Ranoszek. 

- Mimo zmian własnościowych i ustrojo-
wych możemy cieszyć się z �0-lecia ist-
nienia Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Cementowni Warta. Istotne jest, by 
wspierać ludzką inicjatywę i chęć nie-
sienia pomocy innym, bo z nich płynie 
źródło dobrego działania. Państwo słu-
życie społeczeństwu co oznacza szacu-
nek, który doceniamy – mówił gratulu-
jąc wyjątkowej rocznicy Dariusz Gawlak. 
Podziękowania i gratulacje przyjmował 
prezes klubu, który wraz z pozostałymi 
członkami zarządu klubu oraz zaproszo-
nymi gośćmi wręczył najwytrwalszym 
– oddającym największe ilości krwi - 
członkom klubu odznaczenia za zasługi. 
Wszyscy dawcy krwi zostali obdarowani 

Klub Honorowych Dawców Krwi ma 30 lat

okolicznościowymi statuetkami z wize-
runkiem orła. 
- Każdy krwiodawca to orzeł - symbol 
zdrowia i odwagi – mówił dumny ze 
swoich podopiecznych Tadeusz Moryń.
Uroczystość zakończyła się wytwornym 
obiadem, podczas którego członkowie 
klubu wymieniali się doświadczeniami 
i wiedzą m.in. na temat krwiodawstwa 
i jego przyszłości. 
Wszystkim członkom Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi przy Cementowni 
Warta gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w tym trudnym, ale jakże po-
trzebnym działaniu.

W dniu 23 listopada 2007 ro-
ku Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy Cementowni Warta 
SA w Trębaczewie uroczyście 
obchodził 30-lecie powstania. 

Paulina Borkowska
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Odpylanie transportu klinkieru

W roku 2006 w ramach wniosku o dofi-
nansowanie ze środków NFOŚiGW oraz 
środków wspomagających UE przy re-
alizacji projektu w ramach działania 2.4 
SPO WKP : „Zmniejszenie emisji instalacji 
służącej do wypalania klinkieru cemen-
towego objętej pozwoleniem zinte-
growanym” podpisano umowę nr WKP 
1/2.4.1/2005/56/10�u.
Jednym z zadań zawartych w umowie 
było zadanie pt. „Ograniczenie emisji 
niezorganizowanej związanej z trans-
portem klinkieru na składy.”
Zadanie powyższe obejmowało wybu-
dowanie czterech instalacji odpylają-
cych poszczególne węzły transportowe 
klinkieru poczynając od chłodnika klin-
kieru pieca obrotowego nr 5, a kończąc 
na wysypie klinkieru  na składzie central-
nym cementowni WARTA I.
Jak wspomniano powyżej, wybudowa-
no cztery instalacje tj:
1. Instalacja odpylająca punkt zrzutu 

klinkieru i jego transport przenośni-
kiem skrzynkowym BEUMERA na silosy 
klinkieru Warty II.
Instalacja ma służyć poprawie warun-
ków środowiska pracy i zmniejszeniu 

Uruchomienie nowej linii pakowania, paletyzowania 
i foliowania cementu
We wrześniu 2006 Zarząd Cementowni 
Warta SA podjął decyzję budowy drugiej 
linii pakowania –paletyzowania i foliowa-
nia na wydziale Pakowni I. Zamaszyno-
wanie oparte jest o firmę Haver&Boecker 
i Beumer z Niemiec, Esseti z Włoch oraz 
polskich producentów. Zainstalowano 
pakowaczkę Haver&Boecker 8 wenty-
lową (z możliwością rozbudowy do 12 
wentyli) o wydajności 2600 worków/h 
(po rozbudowie 4000 worków/h),  prze-
niesiono z Warty II i zmodernizowano 
paletyzer włoskiej firmy Esseti  dający po 
modernizacji możliwość paletyzowania 
do 2600 worków/h, wyremontowano 
i przeniesiono z Warty II foliarkę firmy 
Beumer pozwalającą zafoliować na pa-
letach do 4000 worków/h. Projekt wyko-

nało biuro projektowe 
Biprocemwap z Krako-
wa. Montaż wykonała 
miejscowa firma  Bud-
piec. Montaż  urządzeń 
zakończono �0 czerw-
ca 2007 r. Do rozruchu 
oddano linie w sierpniu 
b.r. Linia osiąga stabilną 
wydajność 250 palet na 
zmianę (2000 worków/h).
Zakład uzyskał tym sa-
mym możliwość spraw-
niejszej obsługi klienta 
i zwiększenie ilości pa-
letyzowania cementu.

uciążliwości pracy dla obsługi poprzez 
obniżenie poziomu zapylania rejo-
nu załadunku klinkieru na przenośnik 
BEUMERA. 

2. Instalacja odpylająca stację wysypową 
klinkieru na skład klinkieru Watra II. 
Ze względu na wysoki poziom wtór-
nego zapylenia wynikający ze zrzutu 
klinkieru z przenośnika taśmowego na 
skład centralny Warty II z dużej wyso-
kości postanowiono częściowo zher-
metyzować ten proces poprzez wybu-
dowanie studni wysypowej odpylanej 
instalacją odpylającą opartą o filtr wor-
kowy.

�. Instalacja odpylająca stację załadunku 
klinkieru ze składu klinkieru WARTA II na  
transporter taśmowy 
transportujący klin-
kier na skład central-
ny WARTA I. 
Aby ograniczyć emi-
sję wtórną wyni-
kającą z załadunku 
suwnicą kosza zasy-
powego znajdujące-
go się na dużej wyso-
kości i wynikającego 

z tego zapylenia wtórnego na dużym 
obszarze, postanowiono wybudować 
nową instalację załadunku klinkieru 
z koszem załadowczym o obniżonej 
wysokości oraz nowymi zhermetyzo-
wanymi urządzeniami załadowczy-
mi. Dla tak zbudowanej instalacji za-
ładowczej dodbudowano instalację 
odpylającą w oparciu o filtr workowy. 
W poprzednim układzie załadowczym 
brakowało instalacji odpylającej.

4. Instalacja odpylająca stację wysypową 
klinkieru na skład klinkieru WARTA I. 
Aby ograniczyć emisję wtórną wyni-
kającą ze zrzutu klinkieru z przenoś-
nika taśmowego na skład klinkieru 
WARTA I z dużej wysokości wybudo-
wano studnię wysypową częściowo 
hermetyzującą ten proces oraz dodat-
kowo wybudowano instalację odpy-
lającą w oparciu o filtr workowy, która 
w znacznym stopniu likwiduje zapyla-
nie wtórne.

Inwestycje w Cementowni Warta

Jerzy Ryś
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W dniu 15 czerwca 2007 r. Prezes Zarzą-
du Cementowni Warta SA w Trębacze-
wie Dariusz Gawlak rozpoczął projekt 
„eko szkoła”. 
Celem projektu jest umożliwienie naj-
młodszym mieszkańcom okolicznych 
miejscowości poznania sposobów re-
kultywowania obszarów eksploatowa-
nych przez zakład. Dzieci i młodzież 
odwiedzająca tereny górnicze w natu-
rze poznają sposoby uzdrawiania ziemi 
i powietrza.
- Zarząd Cementowni Warta postano-
wił otworzyć dla szkół podstawowych 
i gimnazjów projekt nazwany „eko szko-

ła”, którego celem jest przedstawienie 
dzieciom i młodzieży jak wygląda nasza 
codzienna troska o środowisko. Z jednej 
strony region bardzo silnie oddziału-
je na środowisko zmieniając przestrzeń 
i krajobraz. Z drugiej strony robimy 
wszystko aby to oddziaływanie było jak 
najmniejsze, a jeżeli już jest, to żeby je-
go skutki zredukować. Dlatego chcemy 
wam pokazać jak wygląda rekultywacja 
terenów górniczych – mówił otwierając 
eko szkołę Prezes Zarządu Cementowni 
Warta SA Dariusz Gawlak.
Dyrektorzy szkół z zadowoleniem przyję-
li propozycję uczestniczenia w projekcie.
Projekt eko szkoła jest akcją wieloletnią, 

Zarząd Cementowni Warta SA konsekwentnie 
wdraża strategię komunikacji społecznej za-
planowaną na rok 2007. Wśród działań w dru-
gim i trzecim kwartale tego roku zainicjowano 
i wdrożono projekt „eko szkoła”, przeprowadzo-
no konkurs plastyczny pt. „Nasza Warta” oraz zor-
ganizowano pierwszy rajd rowerowy Warciań-
skim szlakiem. Wspierane są także inicjatywy 
zewnętrzne między innymi związane z promocją 
okolicznych miast.  

Przemyślane inicjatywy

w której Cementownia Warta SA w Trę-
baczewie zapozna z rekultywacją ponad 
450 dzieci rocznie. 

Rekultywacja w cementowni
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W dniu 24 kwietnia 2007 roku rozstrzyg-
nięto konkurs plastyczny o nazwie „Na-
sza 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 pra-
ce omawiając każdą z nich. 
– Pod względem malarskim ta praca jest 
namalowana dobrze – przekonywał Jan 
Pasek wskazując dzieło gimnazjalisty. – 
W tej widać kłopoty z zielenią, w zieleni trze-
ba zabrzmieć żółcieniami – dodał artysta.
Swoimi spostrzeżeniami dzielili się 
wszyscy obradujący lecz głos przewod-
niczącego jury Jacentego Jończyka tra-
fiał bardzo celnie w gusta pozostałych. 
- Dojrzała praca malarska, doskonale ko-
lorystycznie współgrają głębokie błękity 
z zieleniami – mówił.
Po wielu godzinach rozmów dokonano 
ostatecznego wyboru, którego efektem 
jest poniższa lista laureatów:

W kategorii gimnazja:
GRAND PRIX – Daniel Sobalak, klasa III 
b Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Strzelcach Wielkich
I miejsce 
Angelika Kogut klasa III a Gimnazjum 
w Trębaczewie, nauczyciel Anna Jagie-
ło-Kępińska
Katarzyna Krzyżańska klasa III a Gimna-
zjum w Trębaczewie, nauczyciel Anna 
Jagieło-Kępieńska
II miejsce
Ewa Kołodziejska klasa VI b Zespół Szkolno-
Gimnazjalny im. A. Mickiewicza w Kiełczy-
głowie, opiekun Bogusław Skowron
Szymon Różycki klasa III Gimnazjum im. 

A. Mickiewicza w Strzelcach Wielkich
Tomasz Wiktor III Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Działoszynie, opiekun Lidia 
Jaszczak
III miejsce
Anna Dziadak klasa III a Publiczne Gim-
nazjum w Siemkowicach
Dominika Pol klasa III Gimnazjum im. Ja-
na Pawła II w Działoszynie, opiekun Li-
dia Jaszczak
Wiktor Wolny klasa III c Publiczne Gim-
nazjum w Pajęcznie, opiekun Bogusła-
wa Skowron
Milena Skibińska klasa III b Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Działoszynie, opie-
kun Lidia Jaszczak
Małgorzata Antoniak klasa III b Publicz-
ne Gimnazjum w Siemkowicach
Rafał Ruszewski klasa III Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie 
Wyróżnienia
Katarzyna Środa III a Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Strzelcach Wielkich
Sylwia Gleń, Paweł Bęben, Waldemar 
Błaszczyk, Marta Mielczarek, Aleksandra 
Barczak, Anna Leszczyk, Sławomir Bę-
ben Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Działoszynie 

W kategorii szkoła podstawowa:
GRAND PRIX – Łukasz Kuc, Szkoła Pod-
stawowa w Wistce
I miejsce
Sandra Włodarczyk klasa V b Szkoła Pod-
stawowa w Działoszynie, opiekun Anna 
Jagieło-Kępińska

II miejsce
Paweł Izmert klasa IV Szkoła Podstawowa 
w Dworszowicach Kościelnych, opiekun 
Iwona Kuliś
Grzegorz Burniecki klasa IV Szkoła Pod-
stawowa w Siemkowicach
III miejsce
Martyna Dubińska klasa IV Szkoła Podsta-
wowa w Siemkowicach
Kinga Grylak klasa V Szkoła Podstawowa 
w Trębaczewie
Wyróżnienia
Martyna Leśniak klasa V Szkoła Podsta-
wowa w Pajęcznie
Ewa Klimczak klasa V a 
Agnieszka Kurzynoga klasa V Szkoła Pod-
stawowa w Rząśni
Jakub Kotarba klasa I Szkoła Podstawowa Fi-
lialna w Patrzykowie, nauczyciel Alicja Górnik
Kamil Jędrysiak klasa IV
Roksana Kasprzyk klas IV Szkoła Podsta-
wowa w Dworszowicach Kościelnych, 
nauczyciel Iwona Kubiś
Inez Klimczyk klasa VI Szkoła Podstawo-
wa w Dworszowicach Kościelnych 

Nagrody dla laureatów w postaci ma-
teriałów plastycznych oraz nagrody za 
udział dla każdego uczestnika zosta-
ły wręczone podczas Dni Otwartych 
Cementowni Warta SA w Trębaczewie  
2 czerwca 2007 roku. 
Opiekunowie za swój wkład w twórczy 
rozwój dzieci otrzymali wydania książ-
kowe z dziedziny sztuki, a każda szkoła, 
w której uczą się laureaci sztalugi plastyczne.  

Konkurs plastyczny „Nasza Warta”
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W sobotę 12 maja w Cementowni War-
ta SA spotkało się ponad sto osób, które 
podjęły wyzwanie pokonania kilkudzie-
sięciokilometrowej trasy do Rezerwatu 
Węże i z powrotem. 
Cała grupa dojechała do kapliczki w Ra-
ciszynie, a następnie czerwonym szla-
kiem rowerowym biegnącym brzegiem 
Warty na Węże, gdzie ciepły posiłek za-
spokoił głód i zmniejszył zmęczenie ro-
werzystów. 
Tegoroczny rajd to między innymi wy-
raz aprobaty Zarządu cementowni dla 

akcji „Dzień bez samochodu” mającej na 
celu promowanie aktywnego wypoczynku 
i rzeczywistej troski o środowisko naturalne.
- Pierwszy raz zorganizowaliśmy tego 
typu rajd z wymierną pomocą kolarzy 
z klubu kolarskiego Joe Cox z Pajęczna, 
którzy rozpoznali, przygotowali i zabez-
pieczyli trasę. Dzięki tej imprezie pozna-
jemy naszą rzekę - Wartę. Mamy pięk-
ne trasy rowerowe więc warto częściej 
jeździć do pracy rowerem, to dla nas 
zdrowiej i dla środowiska lepiej – po-
wiedział Prezes Zarządu Cementowni 

Rajd dla wytrwałych

Warta SA Dariusz Gawlak. Na wędrówkę 
na dwóch kółkach zdecydowali się za-
równo pracownicy cementowni z rodzi-
nami jak również przedstawiciele wła-
dzy państwowej – poseł RP Piotr Misztal 
i samorządowej burmistrz Działoszyna 
Krzysztof Piekarz, Przewodniczący Rady 
Powiatu Pajęczno Sławomir Goszczak, 
Przewodniczący Rady Powiatu Wieluń 
Krzysztof Owczarek, a także przedsię-
biorcy m.in. Krzysztof Kowalski właściciel 
firmy Trans Bud. Zmęczeni, ale zadowo-
leni wyrazili nadzieję na cykliczność raj-
du zapewniając o swojej obecności. 
Najwytrwalsi zdecydowali się na zwie-
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dzanie kilku okolicznych jaskiń, gdzie 
szeroką wiedzą z ciekawskimi dzielił się 
znawca terenu Jan Pasek. 
- Było super, co prawda trudno, ale i ta-
kie wrażenia są potrzebne. Jazda na ro-
werze w dużej zorganizowanej grupie 
jest wspaniała bo dzięki niej mamy oka-
zję poznać się inaczej niż w pracy – pod-
sumowała pomysł zorganizowania rajdu 
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Ce-
mentowni Warta SA Ewa Gibas. 
Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymali 
białą koszulkę z logo Cementowni War-
ta, które o zmierzchu i w nocy staje się 
elementem odblaskowym.

Cementownia Warta obecna na Dniach 
Działoszyna, Pajęczna i Wielunia.
Zarząd Cementowni Warta SA zdecy-
dował zaprezentować zakład oraz jego 
działania podczas świąt miast obcho-
dzonych w czerwcu i lipcu 2007 roku.  
Zorganizowano wystawę plakatów 
przedstawiających politykę jakości, uzy-
skane certyfikaty, rodzaje dostępnych 
produktów, aktualne realizacje, zaan-
gażowanie w życie społeczności lokal-
nej oraz wszystko mówiący schemat 
produkcji cementu. Nietuzinkowa pre-
zentacja cieszyła się wielkim zaintereso-
waniem mieszkańców uczestniczących 
w uroczystościach. Informacje zawarte 
na plakatach uzupełniali re-
prezentujący cementownię: 
Grażyna Leszczyk-Tokarska, 
Sebastian Charciarek, Artur Ba-
naszkiewicz oraz Marcin Leszczyk.
Cementownia Warta SA - jak każ-
dego roku - wspierała działania 
mające na celu promowanie po-
szczególnych miast obejmując 
patronatem między innymi rocko-
wy konkurs Warta Song Rock, wy-
stęp gwiazdy wieczoru DŻEM oraz 
meczu piłki nożnej samorządow-
cy kontra reprezentacja Artystów 
Polskich. 

Dni Miast

Paulina Borkowska
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Gwarno i wesoło 
w Cementowni Warta
Kolejny raz Cementownia Warta SA 
w Trębaczewie otworzyła swoje „drzwi” 
dla gości z zewnątrz 2 czerwca 2007 
roku. Zaproszeni goście nie zawiedli, 
bawili się świetnie do późnych godzin 
wieczornych.

Już po raz drugi w formie festynu spot-
kaliśmy się w Cementowni Warta, aby 
pokazać nasz zakład. Mieliśmy nadzieję, 
że zainteresowanie będzie równie duże 
jak w roku ubiegłym i nie pomyliliśmy 
się. W godzinach rannych wszystkich 
zebranych przywitał Prezes Zarządu Da-
riusz Gawlak i zaprosił do zwiedzania za-
kładu oraz wspólnej zabawy.
Pomimo małych trudności pogodo-
wych przybyli goście z wielkim zainte-
resowaniem podziwiali zmiany, jakie 
zaszły w najbliższym otoczeniu biurow-
ca, a także na terenie cementowni. Z za-
proszenia skorzystało ok. 6 tysięcy osób, 
co sprawiło nam ogromną radość. Sta-
raliśmy się, aby ten dzień należał do dni 
niezapomnianych, a w szczególności 
dla najmłodszych, dla których przygo-
towaliśmy liczne atrakcje. Pompowane 
zamki, wioska indiańska z prawdziwymi 
Indianami oraz prześliczne kucyki za-
przężone w małe powozy to tylko część 
niespodzianek. Na scenie bowiem po-
jawiali się kolejno czarodziej, akrobatka 
z prawdziwym wężem, którego można 
było dotknąć i pogłaskać, a nawet zro-
bić pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy z wiel-

kim zainteresowaniem śledzili kolejne 
występy, nawet wtedy jak nad głowami 
na chwilę musieliśmy rozłożyć parasole.
Jednym z  punktów programu było roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego 
i wręczenie nagród za najciekawsze pra-
ce pod hasłem „Nasza Warta”. Wszystkie 
prace można było obejrzeć w biurow-
cu zapoznając się z ich tematyką, któ-
ra miała na celu rozbudzić wrażliwość 
młodych artystów na piękno lokalnego 
krajobrazu. Widząc uśmiechnięte twarze 
udekorowanych uczestników konkursu 
byliśmy pewni, że nagrody podobają się, 
co sprawiło nam ogromną radość i za-
chęciło do organizacji podobnych akcji.
Prowadzący Pan Artur Szulc zachęcał 

ze sceny wszystkich do wzięcia udziału 
w konkursach sportowych. Dużą zachę-
tą był fakt, że każdy uczestnik zabawy 
dostawał  ciekawy prezent ufundowany 
przez Zarząd Cementowni Warta. Kulmi-
nacyjnym punktem programu był kon-
kurs rodzinny, w którym główną nagro-
dą był rower górski. Atrakcyjna nagroda 
– wysoki stopień trudności konkursu. 
Czteroosobowe rodziny – mama, tata, 2 
dzieci -  rywalizowały ze sobą w nastę-
pujących konkurencjach: mamy zszy-
wały prześcieradło z 2 kawałków mate-
riału, w tym samym czasie dzieci lizały 
lizaki, a tatusiowie trzymali przed sobą 2 
woreczki z piaskiem. Zwycięską drużyną 
była ta, której prześcieradło było najdo-



str. 15Nr 4, Grudzień 2007

Danuta Szopa
Andrzej Kardaszewski

kładniej zszyte (komisja ciągnęła prze-
ścieradło za 2 końce i sprawdzała czy 
się nie rozerwie). W konkursie tym zwy-
ciężyła rodzina Drabów z Działoszyna 
z Osiedla Awaryjnego. Najbardziej cie-
szyły się dzieci z głównej nagrody – ro-
weru górskiego.
Podczas występu Orkiestry Dętej oraz 
zespołów Hades Band i Spirit Song 
przed sceną mnóstwo gości wsłuchi-
wało się z wielkim zainteresowaniem. 
Nie mniej osób przez cały czas korzysta-
ło z autobusów, które woziły wszystkich 
chętnych po zakładzie, aby zapoznali się 
z metodami produkcji cementu a także 
z inwestycjami tegoż procesu, co cie-
szyło się jeszcze większym zaintereso-
waniem w porównaniu z rokiem ubie-
głym. Uczestnicy wycieczki rozpoczęli 
zwiedzanie cementowni od kopalni ka-
mienia wapiennego, następnie zgodnie 
z etapami procesu produkcji cementu 
oglądali zakład Warta II, centralną ste-
rownię, centralną kotłownię, następnie 
laboratorium kontroli jakości i labora-
torium ruchowe. Końcowym etapem 
wycieczki było zwiedzanie pakowni na 
Warcie I.  Przewodnikami wycieczek byli 
pracownicy Cementowni Warta, którzy 

w bardzo ciekawy sposób opowiadali 
zwiedzającym w jaki sposób z kamie-
nia wapiennego  powstaje cement 
– szary proszek spakowany w worki 
i ułożony na paletach. 
Mieliśmy  nadzieję, że cel tej imprezy 
zostanie zauważony przez wszystkich 
zwiedzających i  z całą pewnością może-
my powiedzieć, że został on osiągnięty.  
Mocnym uderzeniem zespołu SKAL-
DOWIE zakończyły się kolejne otwarte 
Drzwi Cementowni Warta. Szczegól-
nie dużym zainteresowaniem obda-
rzyła zespół „młodzież” z lat 70-tych. 
Bisom nie było końca. Po koncercie 
lider zespołu Andrzej Zieliński rozda-
wał wszystkim chętnym autografy.
Cieszymy się, że cała impreza przy-
padła do gustu przybyłym gościom,  
daje nam to motywację do dalszego 
rozwoju i satysfakcję z dotychczaso-
wych osiągnięć. 
Prezes Zarządu Cementowni Warta 
Dariusz Gawlak dziękując wszystkim 
za przybycie, zaprosił na kolejne Ot-
warte Drzwi.
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Stopień wodny we Włocławku został 
wybudowany w latach 1962 – 1970 ja-
ko element kaskady dolnej Wisły. Jego 
czołowe budowle piętrzące to: śluza że-
glugowa, elektrownia wodna, przepław-
ka dla ryb, jaz i ziemna zapora czołowa 
- wszystkie zlokalizowane w jednym 
przekroju na 674,85  kilometrze biegu 
rzeki Wisły. Ostatnio coraz częściej mó-
wiło się o pęknięciach i podmywaniu 
włocławskiej tamy.
Z Grzegorzem Dzikiem dyrektorem od-
działu centrum firmy Keller Polska Sp. 
z o.o. – firmy, która podjęła się prac za-
bezpieczających jaz na stopniu wod-
nym we Włocławku przed nadmierną 
filtracją rozmawia Ewa Gibas.

Ewa Gibas: Czy krążące informacje 
o fatalnym stanie stopnia wodnego 
były prawdziwe? Jaki był stan tech-
niczny stopnia, gdy firma Keller przy-
stąpiła do jego zabezpieczania?
Grzegorz Dzik: W trakcie kilkudziesię-
cioletniej eksploatacji stopnia wodne-
go we Włocławku zaobserwowano sze-
reg nieszczelności i uprzywilejowanych 

dróg filtracji pojawiających się w dylata-
cjach filarów jak również pod korpusem 
jazu poprzez istniejącą ścinkę Larssena. 
Obecne warunki eksploatacji obiektu 
szybko ulegają zmianie z dwóch powo-
dów: po pierwsze brak kolejnych stopni 
wodnych w górnym odcinku Wisły po-
woduje przyspieszone wypełnianie cza-
szy zbiornika wodnego osadami rzecz-
nymi, a po drugie ograniczony czas 
funkcjonowania progu od strony wo-
dy dolnej zmniejsza poziom piętrzenia 
w tym miejscu. W związku z tym obniża-
jące się zwierciadło wody w korycie rze-
ki poniżej progu, uprzywilejowane drogi 
filtracji pod jazem oraz wzrost piętrzenia 
na progu mogą doprowadzić w przy-
szłości do utraty stateczności jazu i jego 
ewentualnej katastrofy. Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie 
pełniący nadzór nad zaporą, biorąc pod 
uwagę powyższe niebezpieczeństwa 
zalecił w ramach remontu jazu między 
innymi doszczelnienie istniejącej ścinki 
Larssena na całej jej długości za pomocą 
iniekcji wysokociśnieniowej z Jet-grou-
tingu.

EG: W jaki sposób zabezpieczaliście 
Państwo stopień wodny we Włocław-
ku? Jak długo trwały prace zabezpie-
czające?
GD: Prace zostały wykonane od paź-
dziernika do grudnia 2006 r. Zgodnie 
z założeniami dokumentacji projektowej 
przekazanej przez RZGW przesłonę wy-
konano za pomocą technologii iniekcji 
wysokociśnieniowej Jet-grouting. Prze-
słona została wykonana w formie pali-
sady z zachodzących na siebie kolumn 
o średnicach od 2.0 m do 2.5 m w rozsta-
wie, co 1,7 m. Łącznie wykonano 141 szt. 
kolumn o długościach od 9,5 m do 16,5 m. 

Tama we Włocławku

Rys. 1
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Prace prowadzono z jednostki pływają-
cej (barki), na której zainstalowano sa-
mojezdną wiertnicę o wadze powyżej 
�8 ton i wysięgu masztu 40 m. (Rys. 1)
Prace wiertnicze i iniekcyjne prowadzo-
ne były ok. 16 m poniżej zwierciadła wo-
dy w zbiorniku Włocławskim. Wykonanie 
uszczelnienia polegało na wytyczeniu li-
nii przesłony, przewierceniu żelbetowej 
płyty ponuru, której grubość wahała się 
od 50 do 150 cm a następnie wykona-
niu wiercenia w gruncie. Po osiągnięciu 
projektowanej głębokości i pomierze-
niu odchylenia osi żerdzi wiertniczej od 
pionu przy pomocy inklinometru nastę-
powała faza formowania kolumny.

EG: Na czym polega proces iniekcji 
wysokociśnieniowej Jet-groutingu?
GD: Proces iniekcji Jet-grouting wyko-
nuje się w 4 etapach:
Wiercenie - podczas którego żerdź wiert-
nicza o średnicy do 150 mm wraz z mo-
nitorem i koronką zagłębia się w grunt 
do wymaganego poziomu z prędkoś-
cią dostosowaną do rodzaju gruntu. 
Wiercenie jest realizowane na ogół za 
pomocą sprężonego strumienia wody 
i powietrza oraz jest wspomagane stru-
mieniem zaczynu cementowego, który
zapewnia stateczność otworu oraz 
utrzymuje wolną przestrzeń wokół żer-
dzi dla odprowadzenia urobku. 
Rozluźnianie - struktury gruntu za pomo-

cą skumulowanego silnego strumienia 
zaczynu cementowego w otulinie ze 
sprężonego powietrza rozpoczyna się 
od najgłębszego punktu odwiertu. Na 
tym etapie ustala się wszystkie parame-
try produkcyjne tj. prędkość
podciągania dysz, ilość obrotów żerdzi 
w ciągu minuty, promień obrotu żerdzi 
i ciśnienie robocze cementu, powietrza 
i ewentualnie wody. Nadmiar mieszani-
ny gruntowo-wodnocemntowej wydo-
staje się na powierzchnię otworu przez 
pierścieniową przestrzeń wokół żerdzi. 
Ustalone parametry produkcyjne są 
przez cały czas kontrolowane automa-
tycznie.
Cementowanie – wykonuje się równo-
cześnie z rozluźnianiem gruntu. Poda-
wany pod ciśnieniem zaczyn cemento-
wy przy udziale turbulencji optymalnie 
miesza się z cząstkami gruntu. Do czasu 
stwardnienia cementogruntu w otwo-
rze wiertniczym utrzymuje się hydrosta-
tyczne nadciśnienie zaczynu.
Formowane kolumny – w gruncie mogą 
przyjąć dowolne kształty, można je po-
szerzać i łączyć, zarówno w stanie świe-
żym jak i po stwardnieniu. Kolejność 
wykonania dostosowuje się do wyma-
gań oraz specyfiki podejmowanego 
przedsięwzięcia budowlanego. Wszyst-
kie cztery etapy iniekcji Jet-grouting 
schematycznie przedstawiono na ry-
sunku 2.

EG: Jakie materiały sto-
sowaliście Państwo przy 
zabezpieczaniu stopnia 
wodnego?
GD: Przesłonę przeciwfiltra-
cyjną wykonano na zasa-
dzie wymieszania zaczynu 
cementowo-bentonitowe-
go z naturalnym gruntem 
w podłożu jazu. Zaczyn wy-
twarzano na bazie mieszan-
ki cementowo-bentonito-
wej przygotowywanej na 
miejscu z komponentów.
Ogromny zakres iniekcji, 
praca w trybie 24 godzin-
nym oraz pionierski temat 
na polskim rynku, jakim 
było uszczelnienie podło-
ża Jazu we Włocławku, wy-
magał podjęcia współpracy 

z firmami gwarantującymi płynność i ja-
kość dostaw podstawowych materiałów. 
Głównym dostawcą cementu była Ce-
mentownia Warta S.A., która dostarcza-
ła cement portlandzki CEM I �2.5R-NA, 
natomiast dostawcą bentonitu były Za-
kłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC S.A. ze 
Starachowic. Ogólna zawartość poszcze-
gólnych składników w zawiesinie tward-
niejącej mieściła się w granicach �0 – 40 % 
cementu i 4 – 6 % bentonitu, łącznie do 
iniekcji wykorzystano ponad 4000 ton 
cementu i ok. 19 ton bentonitu. 
Wykonana za pomocą mieszanki cemn-
towo-bentonitowej przesłona o minimal-
nej grubości 1,0 m uzyskała wytrzyma-
łość na ściskanie 1,5 MPa i współczynnik 
filtracji k=10-7 m/s.

EG: Jaki był finał prac związanych 
z zabezpieczeniem jazu?
GD: Na podstawie badań kontrolnych 
wykonanych w trakcie prowadzenia in-
iekcji oraz po jej wykonaniu stwierdzo-
no, że przesłona wykonana w techno-
logii Jet-groutingu dla zabezpieczenia 
Jazu na Stopniu Wodnym we Włocław-
ku przed nadmierną filtracją została wy-
konana zgodnie z Projektem Wykonaw-
czym, z dobrych materiałów i w pełni
profesjonalnie.

Dziękuję za rozmowę
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realizację inwestycji została podpisana 
10 czerwca 200� roku pomiędzy spół-
ką DTŚ a firmą PRInż-Holding głównym 
wykonawcą zadania. Kontrakt opiewał 
na kwotę 248,7 mln zł. Budowa tunelu 
i DTŚ-ki  od czasu podpisania umowy 
z wykonawcą trwała dokładnie �,5 roku. 
Wyposażenie tunelu zaprojektowano 
w maju 2005 roku, gdy budowa obiektu 
była już mocno zaawansowana. Dzięki 
temu automatyka na wyposażeniu jest 
najnowocześniejsza i wyprzedza po-
dobne rozwiązania w innych częściach 
świata. Wystarczy tylko wymienić 4 ka-
mery iluminacyjne dostosowujące na-
tężenie oświetlenia w tunelu do warun-
ków panujących na zewnątrz, 10 kamer 
obserwujących wjazd i wyjazd, 24 kame-
ry bezobsługowo rozpoznające zdarze-
nia, 28 wentylatorów strumieniowych 
zapewniających wymianę powietrza, 54 
sztuki oświetlenia ewakuacyjnego, 186 
lamp awaryjnych i ��6 lamp w strefach 
wjazdowych oraz całodobowy nadzór 
ruchu w tunelu sprawowany w nowo-
czesnym Centrum Koordynacji Ruchu. 

RONDO W KATOWICACH
przebudowa i modernizacja

Drogowa Trasa Średnicowa ( tzw. DTŚ-ka) 
jest najważniejszą inwestycją komuni-
kacyjną zrealizowaną w ostatnich latach 
na  Górnym Śląsku. Jest to trasa między-
miejska, określana również jako „auto-
strada miejska” i przebiega od Sosnowca 
przez Katowice, Chorzów, Świętochłowi-
ce, Rudę Śląską, Zabrze do Gliwic. Jed-
nym z najważniejszych punktów DTŚ-ki 
jest rondo im. gen. Ziętka w Katowicach, 
które pełni istotną rolę w komunikacji 
miejskiej  oraz lokalnej i strefowej. Głów-
ny i najnowszy fragment wybudowanej 
arterii komunikacyjnej ( tunelowo – ko-
pułowy) powstał na północnym krańcu 
śląskiej metropolii oraz na pograniczu 
z centrum miasta. W miejscu połączenia 
się ulicy Chorzowskiej i al. Roździeńskie-
go oraz prostopadłej do nich al. Korfan-
tego, znajduje się najbardziej znany i nie 
lubiany wjazd do katowickiego śród-
mieścia – rondo gen. Ziętka. Vis-à-vis  
ronda pochyla się Spodek, również zna-
ny i przede wszystkim ulubiony obiekt 
kibiców, fanów muzyki oraz stałych by-
walców wystaw i pokazów. Umowa na 
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We wrześniu 2005 roku zaawansowa-
nie prac wynosi 70% na kwotę 177 mln 
zł, a mimo tego wykonawca inwestycji 
bankrutuje. Spółka DTŚ ogłosiła przetarg 
na dokończenie budowy i zleca dokoń-
czenie inwestycji konsorcjum POLIMEX 
– Mostostal wspólnie z ENERGOPOLEM 
– Katowice o wartości 80 mln zł. Osta-
tecznie cena realizacji projektu wyniosła 
�09 mln zł netto i wzrosła o blisko 24%. 
Odrębnym przedsięwzięciem na ron-
dzie gen. Ziętka była czasza kopuły, któ-
ra pochłonęła z budżetu miasta kolejne 
15 mln zł. Prace wykopaliskowe na rzecz 
tunelu rozpoczęły się od drążenia wą-
skich szczelin o szerokości 80 cm i głę-
bokości 20 metrów. Następnie szczeliny 
zbrojono prętami stalowymi o średnicy 
od ø24 mm do ø�2 mm w segmenty 
o długości 12m i zalewano betonem 
konstrukcyjnym. Kiedy trzy równoległe 
ściany przyszłego tunelu nabierały właś-
ciwych sobie kształtów na górze rozpo-
częto wykonywanie stropu. Początkowo 
na poziomie terenu zero była wylewana 
cienka warstwa chudego betonu o gru-

bości 15 cm. Po zastygnięciu robotnicy 
nakrywali ją folią, następnie układali so-
lidne zbrojenie i sukcesywnie zalewa-
li betonem konstrukcyjnym o grubości 
1 – 1,27 metra. W taki sposób powstała 
konstrukcja ramowa spod której nale-
żało wydobyć ziemię i warstwę chude-
go betonu pełniącego rolę szalunku. Ze 
środka konstrukcji ramowej wydobyto 
ponad 140.000 m� ziemi wraz z chudym 
betonem. Koparki fedrowały i wydoby-
wały ją w warunkach podobnych do 
kopalnianych. Wszystkie wykopy w ra-
mach realizowanej inwestycji wyniosły 
ponad 608.000 m� ziemi. Kluczowy od-
cinek schowany w tunelu mierzy 660 
metrów, natomiast pod samym rondem 
znajduje się jego fragment o średnicy 
ronda 114 metrów. Cały nowo wybu-
dowany fragment arterii ma długość 
2,� km. Tunelowe korytarze różnią się 
jednak długością i są wobec siebie nie-
co przesunięte. Południowy mierzy 658 
metrów, a północny 667 metrów. Szero-
kość każdego we wnętrzu wynosi 14,4 
metra, a wysokość 4,7 metra. Jezdnie 

• Długość nowo wybudowa-
nej arterii – 2,3 km

• Długość południowego 
korytarza tunelowego 
– 658 m

• Długość północnego kory-
tarza tunelowego – 667 m

• Szerokość każdego korytarza 
– 14,4 m

• Wysokość 4,7 m
• Na budowę tunelu zużyto 

57.tys. m3 betonu i 7 tys. 
t stali

• Na budowę całej DTŚ-ki zu-
żyto ponad 80 tys. m3 be-
tonu i prawie 14 tys. t stali

• Cementownia Warta do-
starczyła ponad 22 tys. t 
cementu drogowo-mo-
stowego „WARTA” niskoal-
kalicznego CEM I 42,5N-
MSR/NA.

Krzysztof Szczepaniak

w obu kierunkach mierzą po 11 metrów 
szerokości i znajdują się na nich po trzy 
pasy ruchu. Jezdnie mają nawierzchnię 
betonową. Dzięki temu jest jasna i roz-
świetla tunelowe ciemności, a ponadto 
bezpieczna i trwała. Prace przy betono-
waniu nawierzchni drogi rozpoczęły się 
7 lipca 2006 roku i trwały prawie czte-
ry dni. Nawierzchnię o grubości 27 cm 
z ponad 4.000 m�  betonu ułożyła firma 
HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.
o. z Wrocławia. Betony do ułożenia na-
wierzchni drogi oraz betony mostowe 
zostały wyprodukowane na stacjonar-
nych węzłach firmy CEMEX Polska Sp. 
z o.o. w Mysłowicach i Siemianowicach 
Śląskich. Produkcja betonu drogowe-
go B-40 na nawierzchnię drogi w tunelu 
oraz betonów mostowych różnych klas; 
B-�5, B-40 i B-50 na budowę konstrukcji 
tunelu, w całości została zrealizowana 
z cementu drogowo–mostowego „WAR-
TA” niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – MSR 
/ NA. Budowa  konstrukcji tunelu zosta-
ła wykonana z blisko 57.000 m� betonu 
i 7.�80 ton stali zbrojeniowej. Natomiast 
na budowę całej DTŚ-ki drogowcy i mo-
stowcy zużyli ponad 80.000 m� betonu 
i prawie 14.000 ton stali zbrojeniowej.
Ogółem na produkcję betonów komu-
nikacyjnych przez �,5 roku trwania bu-
dowy, Cementownia Warta  dostarczy-
ła ponad 22.000 ton cementu drogowo 
– mostowego „WARTA” niskoalkalicznego 
CEM I 42,5 N – MSR / NA. 
W dniu 6 grudnia 2006 roku w godzi-
nach południowych DTŚ-ka została prze-
kazana inwestorowi i niezliczonej liczbie 
zmotoryzowanych użytkowników pol-
skich dróg. Rondo im. gen. Ziętka oraz 
tunel zostały włączone do sieci drogo-
wej Górnego Śląska, a cała DTŚ-ka do 
krajowego systemu ruchu Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad.         
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Skrzyczne zdobyte
Tradycji stało się zadość i odbyło się kolejne spotkanie Partnerów 
Handlowych Cementowni Warta S.A. W dniach 27-29 września br. 
Szczyrk był głównym celem wszystkich zaproszonych gości, a w ho-
telu „Meta” zrobiło się gwarno i tłoczno.

Szczyrk okazał się trafionym miejscem 
na spotkanie z naszymi najlepszymi 
Partnerami Handlowymi. Piękne krajo-
brazy oraz górskie powietrze spowo-
dowały, że zaproszeni goście poczuli się 
zrelaksowani i odpoczęli od codzien-
nych spraw.
W godzinach popołudniowych przyby-
wali kolejni goście do pięknego hote-
lu „Meta” położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie wyciągu krzesełkowego na 

górę Skrzyczne. Przy rejestracji każdy 
uczestnik został obdarowany ciupagą 
góralską i pamiątkową czapeczką ufun-
dowaną przez organizatorów. 
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie 
powitaniem przez Prezesa Zarządu Ce-
mentowni Warta SA Dariusza Gawla-
ka oraz Dyrektora ds. Sprzedaży i Mar-
ketingu Ewę Gibas. Podczas oficjalnej 
ceremonii wszyscy Kontrahenci otrzy-
mali pamiątkowe podziękowania za 

współpracę, a firma „Izolbet” z Gostynina 
otrzymała dodatkowo dyplom za od-
biór milionowej tony wyprodukowanej 
w Cementowni Warta SA w 2007 r. Po 
części oficjalnej przystąpiliśmy oczywi-
ście do części artystycznej, gdzie kapela 
góralska przygrywała swoje przyśpiewki 
bawiąc przy tym wszystkich zgromadzo-
nych. Najważniejszym występem górali 
okazał się pokaz tańca „hajduka”, w któ-
rym udział wzięli zaproszeni goście. Tań-
ce były dość wyczerpujące, ale to nie 
przeszkadzało bawić się w rytm muzyki 
do białego rana.
Drugi dzień zapowiadał się równie in-
teresująco. Po przepysznym śniadaniu 
udaliśmy się na konferencję zorganizo-
waną przez organizatorów. Wysłucha-
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Danuta Szopa

liśmy z zainteresowaniem Prezesa Ce-
mentowni Warta SA Dariusza Gawlaka, 
który przedstawił nam ciekawą kon-
cepcję rozwoju Cementowni zgodnie 
z oczekiwaniami Klienta, dotychczaso-
we zmiany a także plany na przyszłość. 
Równie ciekawym okazał się referat „Be-
ton – materiał z przyszłością” wygłoszo-
ny przez Jana Deję.
W godzinach popołudniowych zosta-
liśmy zaproszeni na wycieczkę wycią-
giem na górę Skrzyczne. Widoki roz-
ciągające się wzdłuż Szczyrku i okolic 
były imponujące. Dowidzieliśmy się od 
przewodnika wielu interesujących wia-
domości na temat góry Skrzyczne upa-
jając się otaczającym nas krajobrazem. 
Góra została zdobyta przez wszystkich 

uczestników wycieczki a na rozgrzewkę 
kufel „grzańca” okazał się bardzo wska-
zany. Zjazd był równie interesujący tym 
bardziej, że zaświeciło słońce i nawet 
halny nie był w stanie zepsuć naszych 
wspaniałych humorów.
Pełni wrażeń udaliśmy się na uroczy-
stą kolację, która była obfita nie tylko 
w smakołyki góralskie ale także atrakcje 
przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Tańcom nie było końca a w przerwach 
jakże ciekawe okazało się „karaoke”. 
Wszyscy chętni mogli wykazać się umie-
jętnością śpiewania i bawić się wraz in-
nymi w rytm melodii, których dostarczał 
nam didżej.
W godzinach rannych wszyscy zapro-
szeni goście dziękowali organizatorom 

za miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że wypo-
częci i zrelaksowani odjechali ze Szczyrku, 
aby wrócić do codziennych spraw i mile 
wspominać chwile spędzone z nami.
Pamiątkowe zdjęcia, jakie nam zostały 
będą zawsze przypominać góralską mu-
zykę i przemiłe towarzystwo uczestni-
ków spotkania.
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Cement ten posiada szereg właściwo-
ści, których nie posiadają cementy port-
landzkie. Zalety tego spoiwa wynikają 
z jego składu i właściwości. Należą do 
nich: wydłużony czas wiązania, niskie 
ciepło hydratacji / LH /, mniejszy skurcz, 
wysoka odporność na działanie czyn-
ników korozyjnych / HSR /, bardzo do-
bra urabialność, wysokie wytrzymałości 
w późniejszych okresach twardnienia.
Prawidłowe projektowanie i wykonanie 
betonów z cementu hutniczego po-
zwala na uzyskanie betonu o pożąda-
nych cechach użytkowych, tj. betonu 
o pożądanym poziomie wytrzymałości 
(klasie), wysokiej wodoszczelności i od-
pornego na niskie temperatury (beton 
mrozoodporny).

Skład cementu hutniczego
Cement hutniczy zawiera w swoim skła-
dzie �5-64% klinkieru portlandzkiego , 
�6-65% granulowanego żużla wielko-
piecowego / S / oraz regulator czasu 
wiązania. Jednym z głównych składni-
ków cementu hutniczego, który decydu-
je o jego własnościach jest granulowany 
żużel wielkopiecowy. Jest on zaliczany 
do dodatków hydraulicznych tzn. takich 
które posiadają utajone właściwości hy-
drauliczne. Przez odpowiednie pobu-
dzenie (rozdrobnienie i aktywację) wiąże 
i twardnieje w wodzie analogicznie jak 
cement portlandzki . Jak wspominałam 
w ostatnim artykule granulowany żużel 
wielkopiecowy otrzymywany jest przez 
gwałtowne chłodzenie płynnego żużla 
wytworzonego w procesie wytapiania 
rud żelaza w wielkim piecu. Skład che-
miczny żużla (jakościowy) zbliżony jest 
do składu cementu, różni się on jedy-
nie niższą zawartością wapnia, wyższą 
krzemionki i magnezu. Powszechnie 
uznawany jest pogląd, że dobrej jakości 
żużel powinien stanowić głównie fazę 

szklistą. Jej zawartość w żużlach wielko-
piecowych granulowanych wynosi zwy-
kle 85-95 %. 
Cement hutniczy niskoalkaliczny jest 
dodatkowo oznakowany symbolem NA. 
Dotyczy to cementu hutniczego CEM 
III/A zawierającego co najmniej 50% 
granulowanego żużla wielkopiecowe-
go; wówczas równoważna zawartość al-
kaliów w przeliczeniu na Na2Oeq wyno-
sić może do 1,1%. 

Właściwości cementu hutniczego – ni-
skie ciepło hydratacji / LH / - poniżej 
270J/g a dynamika narastania wytrzy-
małości. 
Proces wiązania i twardnienia zaczy-
nu cementowego polegający na reak-
cjach składników z wodą jest procesem 
egzotermicznym, a wydzielone ciepło 
podnosi temperaturę formowanego 
elementu betonowego. Bezpośred-
nim następstwem egzotermicznego 
procesu wiązania i twardnienia spoiwa 
cementowego jest gwałtowny wzrost 
temperatury w dużej masie betonu. 
Jeśli powstające naprężenia termiczne 
przekroczą wartość graniczną wytrzy-
małości betonu w elemencie rozpo-
cznie się proces powstawania mikrospę-
kań, następstwem czego jest zazwyczaj 
obniżona trwałość betonu (niska mro-

zoodporność i odporność na czynniki 
agresywne).
Cementy z dodatkami granulowanego 
żużla hutniczego, zwłaszcza cementy 
hutnicze z wysoką jego zawartością, ma-
ją zdecydowanie niższe ciepło twardnie-
nia w stosunku do odpowiadających im 
cementom portlandzkim tej samej klasy, 
co przedstawiono w tabeli 1.

Właściwości cementu hutniczego
 – odporność na agresję chemiczną. 
Przepływ cieczy przez beton powoduje 
postępujący proces przemian, obejmu-
jących w pierwszym rzędzie najłatwiej 
ulegające reakcji składniki zaczynu: wo-
dorotlenek wapniowy i gliniany wap-
niowe. Wśród różnorodnych agresji śro-
dowisk na beton można wskazać dwa 
główne typy mechanizmów prowadzą-
cych do niszczenia betonów. Są to:

• ługowanie (rozpuszczanie, wypłu-
kiwanie) rozpuszczalnych w wodzie 
produktów agresji utworzonych 
w pierwszej kolejności na powierzch-
ni, a następnie w przekroju wraz z po-
stępem agresji,
• ekspansja (pęcznienie ) betonu. 
Ługowanie może obejmować jony 
wapniowe z hydratów zaczynów lub 
całe hydraty co jest bardzo nieko-
rzystne dla stwardniałego kamienia 
betonowego. Do ekspansji betonu 

dochodzi gdy pod wpływem agresyw-

W dzisiejszym spotkaniu chciałabym przedstawić 
Państwu cement , którego charakterystyczne właści-
wości zaczynają stawiac go na jednym z pierwszych 
miejsc w rankingu zastosowań specjalnych. Jest to 
cement hutniczy CEM III/A 32.5N-LH/HSR/NA.

Cement Hutniczy
CEM III/A 32.5N-LH/HSR/NA

Rodzaj cementu Ciepło twardnienia 
/ J/g /

CEM I ��2

CEM II/B-S / ok. 
�0% zużla /

280

CEM III/A / ok. 
60% zużla /

21�

Tab.1

Niskie ciepło hydratacji wpływa na wolniejszą 
dynamikę narastania wytrzymałości - rys.1

W
tr

zy
m

ał
oś

ć 
M

Pa

Czas, dni
2 7 28 56 90 180

0

60

�0

CEM I �2,5R
CEM II/B-S �2,5R

CEM III/A �2.5 NA
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nego środowiska w porach betonu two-
rzą się krystalizujące produkty, a wzrost 
kryształów powoduje pęcznienie zaczy-
nu lub kruszywa. Powstające produkty 
mają większą objętość niż wyjściowe 
składniki betonu, z którymi reagują siar-
czany ze ścieków. W konsekwencji do-
chodzi do utraty wytrzymałości betonu 
i jego rozpadu. O wysokiej odporności 
na agresję chemiczną cementu zawie-
rającego w swoim składzie granulowany 
żużel wielkopiecowy decydują następu-
jące czynniki:
• ograniczenie zawartości faz klinkiero-

wych podatnych na korozję 
• zmniejszenie zawartości Ca(OH)2 w za-

czynie,
• zmiany mikrostruktury stwardniałego 

zaczynu cementowego. 
Prawidłowo wykonane betony, przy za-
stosowaniu cementu CEM III/A charak-
teryzują się wysoką szczelnością i od-
pornością na korozyjne oddziaływanie 
czynników chemicznych.
Badania przeprowadzone na Politech-
nice Krakowskiej potwierdziły, że beton 
wykonany z cementu hutniczego jest 
betonem o niskiej przesiąkliwości.
Głębokość penetracji wody w betonach 
wykonanych na różnych cementach po-
kazano na rys.2. 
Ta pozytywna właściwość pozwala na 
zastosowanie tego betonu w nieko-
rzystnych warunkach środowiskowych. 
Na rysunku � pokazano wytrzymałość 
na ściskanie z zapraw dojrzewających 
w roztworach MgSO4, H2SO4 i chlorkach 
(badania prowadzono po wstępnym 
dojrzewaniu próbek przez 28 dni w wo-
dzie) Rys.�
Wyraźnie widać wysoką odporność ko-
rozyjną cementu hutniczego CEM III/A 
w stosunku do cementu portlandzkie-
go CEM I �2,5R 
 
Właściwości cementu hutniczego – 
mrozoodporność 
Zbiorniki, zwłaszcza w oczyszczalniach 
ścieków, pracują w zmiennych warun-
kach wilgotnościowych. Szczególnie 
niekorzystne warunki występują w okre-
sie jesienno - zimowym,kiedy to beton 
jest poddany wielokrotnym cyklom za-
mrażania i odmrażania.
Tak więc niekorzystne warunki eksploa-
tacyjne wymuszają zastosowanie beto-
nu o podwyższonej mrozoodporności .

Jeśli weźmie się pod uwagę korzyści ja-
kie daje zastosowanie cementu hutni-
czego - jego użycie w obiektach oczysz-
czalni ścieków jest zalecane. Korzystne 
działanie cementów hutniczych – ze 
względu na rozkład porowatości w za-
czynie - jest bardzo widoczne w przy-
padku odporności na działanie środków 
odladzających. Beton wykonany z ce-
mentu hutniczego odznacza się dużo 
większą odpornością na działanie środ-
ków odladzających niż w przypadku 
stosowania cementu portlandzkiego.
 
Cechy charakterystyczne cementu 
CEM III/A 32,5N - LH - HSR/NA
• stabilne przyrosty wytrzymałości, 
• bardzo dobra dynamika narastania wy-

trzymałości w długich okresach tward-
nienia, 

• niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), 
co praktycznie wyklucza powstanie rys 
skurczowych w trakcie procesu wiąza-
nia i twardnienia betonu, 

• wysoka odporność na korozję alkaliczną, 
• powolne narastanie wytrzymałości po-

czątkowej, 
• wydłużone czasy wiązania, 
• stabilne parametry jakościowe, 
• wysoka odporność na działanie czyn-

ników korozyjnych, 
• dobra urabialność mieszanki betonowej, 

• niski skurcz, 
• zmniejszona tendencja do występowa-

nia wykwitów węglanowych, 
• jaśniejsza barwa,

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA 
CEMENTU CEM III/A 32,5N - LH - HSR/NA
• produkcja betonu zwykłego (towaro-

wego) klasy C 8/10 - C �5/45, 
• produkcja prefabrykatów wielko- 

i drobnowymiarowych, 
• produkcja betonu komórkowego, 
• produkcja betonu i zapraw barwionych, 
• konstrukcje i elementy prefabrykowa-

ne dojrzewające w warunkach natural-
nych i podwyższonej temperatury, 

• konstrukcje masywne, 
• produkcja betonu o podwyższonej od-

porności na agresję chemiczną, 
• budownictwo morskie i ekologiczne 

(oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje 
do odsiarczania spalin), 

• budownictwo hydrotechniczne i pod-
ziemne, 

• budowa nawierzchni drogowych, chod-
nikowych i parkingowych, 

• produkcja zapraw murarskich i tynkarskich, 
• stabilizacja gruntu w budownictwie 

drogowym.
Beata Płóciennik
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Jan Leśniak

Zenon Klin

Jerzy Ryś

Historia Cementowni „Warta”SA - ciąg 
dalszy obejmujący okres 1980 – 2000 rok

W roku 1991 zakończona została mo-
dernizacja  pieca cementowni  „Warta II”  
( z metody mokrej na półsuchą).
Uruchomiony po przebudowie piec  
osiągnął  wydajność ok. 1500t/24 h, przy 
obniżonym zużyciu ciepła. Średniorocz-
na produkcja klinkieru z pieca zmoderni-
zowanego kształtowała  się na poziomie 
�00 tys. t.
Dalsze lata funkcjonowania Kombinatu 
„Warta” to okres transformacji, przemian or-
ganizacyjnych i unowocześniania zakładu.
W dniu 25 stycznia 1991 roku nastąpiło 
przekształcenie przedsiębiorstwa pań-
stwowego Kombinat Cementowo-Wa-
pienniczy „Warta” w jednoosobową spółkę 
akcyjną Skarbu Państwa w ramach prywa-
tyzacji kapitałowej.
W skład pierwszego zarządu weszli: 
mgr inż. Henryk Brzozowski, Włodzimierz 
Dędek i mgr inż. Jan Leśniak.
Sytuacja ekonomiczna w tym okresie była 
bardzo trudna. Spółce groziła upadłość.

rok
produkcja 
klinkieru 
[tys. ton]

produkcja ce-
mentu [tys.ton]

1981 627 914
1982 720     1.0�5   
198�                 7�2     1.075   
1984                749    1.200   
1985                 692     1.112   
1986                 750    1.22�   
1987                755     1.2�0   
1988                 775    1.260   
1989          77�     1.�10   
1990                 705     1.000   

W związku z powyższą sytuacją kierow-
nictwo Kombinatu wystąpiło do swoich 
wierzycieli z propozycją restrukturyzacji 
zobowiązań. W dniu 14 lipca 199� roku 
zawarte zostało porozumienie z wierzy-
cielami. Zgodnie z postanowieniem Sądu 
nastąpiła redukcja zobowiązań  wraz z od-
setkami o �0% co umożliwiło dalsze funk-
cjonowanie zakładu.
22 kwietnia 1994 roku Minister Przekształ-
ceń Własnościowych   dokonał przeniesie-
nia własności 75% akcji KCW „Warta” SA na 
rzecz kupującego tj. Spółkę Polen Zement 
Beteiligungsgesellschaft GmbH z Dort-
mundu. W posiadaniu Skarbu Państwa 
pozostało 5% akcji, a 20% akcji przezna-
czono dla pracowników Kombinatu.
W tym okresie w skład Zarządu wchodzili:
mgr inż. Zofia  Kachlik - Prezes Zarządu
mgr Alicja  Kubicka - Wiceprezes d/s Ekono-
micznych mgr inż. Jan Leśniak - Wicepre-
zes d/s Techniczno-Produkcyjnych
mgr Mieczysław Różański - Wiceprezes d/s 
Handlu i Marketingu
W momencie prywatyzacji podpisany zo-
stał również  program inwestycyjny oraz 
pakiet socjalny,  który obejmował  także 
sprawy zatrudnieniowe. Z przyjętych zo-
bowiązań inwestor strategiczny wywią-
zał się w pełni. Po zakupie pakietu  kon-
trolnego akcji    inwestor podniósł kapitał 
akcyjny, a uzyskane bezpośrednio środki 
pozwoliły Kombinatowi na spłatę kredytu 
obrotowego i uregulowanie zobowiązań.
Otworzyła się perspektywa rozwoju bazy 
technologicznej Kombinatu , gdyż  zosta-
ły zapewnione podstawy finansowe do 
podjęcia modernizacji linii wypału klinkie-
ru na metodę suchą.
Związana  z inwestorem strategicznym fir-
ma MBM Ahlen  w wyniku przeprowadzo-
nych analiz zaproponowała w roku 1995 
koncepcję  modernizacji linii 5,  która  zo-
stała przyjęta.
Realizacja modernizacji linii po początko-
wych trudnościach formalno-prawnych 
ruszyła z  początkiem 1999 roku,  a prze-
kazanie linii do eksploatacji nastąpiło 29 
grudnia 2000 roku. Część urządzeń by-
ło dostarczanych sukcesywnie od końca  
1997 r. Wydajność zmodernizowanego 
pieca przekroczyła wydajność czterech 
pieców na Warcie I.
Kontrolę nad całością zmodernizowanej 
linii  nr 5 zapewniał układ sterowania cen-
tralnego dostarczony w całości przez fir-
mę Siemens AG Niemcy.
Głównymi wykonawcami modernizacji 
byli : MBM Ahlen, BPPCiW Kraków, IMMB, 

Mostostal Będzin, Piecbud Bytom, Beumer, 
Siemens AG Niemcy, Schenck Darmstadt, 
IKN, Akapester Katowice.

Po wyłączeniu w roku 1980 produk-
cji w Cementowni „Warta II” (w związku 
z kryzysem paliwowym) władze Kom-
binatu podjęły próbę modernizacji pie-
ców własnymi siłami polegającej po-
czątkowo na zmianie paliwa-mazutu na 
węgiel, a potem wraz z IMMB Opole na 
wdrażanie metody półsuchej według 
pomysłu tegoż instytutu.
Realizacja projektu w okresie najwięk-
szego kryzysu polityczno- gospodarcze-
go była bardzo trudnym zadaniem, tym 
bardziej, że i sama technologia nie była 
nigdzie stosowana w kraju. Testowano 
wiele unikatowych urządzeń dla prze-
mysłu cementowego i w efekcie końco-
wym uruchomiono produkcję klinkieru  
na jednym z pieców Warty II.
W okresie modernizacji produkcja od-
bywała się tylko na Warcie I i wynosiła :

Zygmunt Nąckiewicz
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Protokół z Kioto 
– Zatrzymać Globalne Ocieplenie
Bardzo często za przyczynę nagłego ocieplenia klimatu w cią-
gu minionych dwóch wieków uważa się m.in. dynamiczny roz-
wój przemysłu i transportu, w szczególności w okresie rewolucji 
przemysłowej. Gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmo-
sferze uniemożliwia wydostawanie się nadmiaru ciepła z ziem-
skiej atmosfery, czynniki te powodują pogłębianie się efektu cie-
plarnianego (ang. greenhouse effect). Szacuje się, że globalne 
ocieplenie wyniesie od 1,1 do 6,4°C pomiędzy 1990 i 2100 r.

W 1992 r. ONZ powołała Ramową 
Konwencję Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu (Rio de Ja-
neiro), którą podpisało ponad 150 kra-
jów, w tym Polska. Strony Konwencji 
zobowiązały się do stabilizacji emisji 
i zwiększenia pochłaniania gazów cie-
plarnianych. Kolejnym krokiem było 
podpisanie Protokółu w Kioto. Może on 
być uważany za pierwszy krok między-
narodowej społeczności do wspólne-
go sformalizowania działania na rzecz 
skutecznej ochrony środowiska. Jest 
on uzupełnieniem Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych dotyczą-
cej Zmian Klimatycznych i jednocześnie 
międzynarodowym porozumieniem 
dotyczącym globalnego ocieplenia. Zo-
stał wynegocjowany w grudniu 1997 r. 
Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 
roku, trzy miesiące po ratyfikowaniu go 
przez Rosję.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na mocy postanowień Protokółu kraje, 
które zdecydowały się na jego ratyfika-
cję, zobowiązały się do redukcji do 2012 
roku własnych emisji o 5,2 % dwutlenku 
węgla, metanu, tlenku azotu, HFC i PFC 
– gazów powodujących efekt cieplarnia-
ny. W przypadku nadwyżki bądź niedo-
boru emisji tych gazów, sygnatariusze 
umowy zobowiązali się do zaangażo-
wania w „wymianę handlową”, polegają-
cą na sprzedaży lub odkupieniu limitów 
od innych krajów. Jeżeli Protokół z Kioto 
zostanie w pełni wprowadzony w życie, 
to przewiduje się redukcję średniej glo-
balnej temperatury pomiędzy 0,02 oC 

a 0,28 oC do ro-
ku 2050.
Protokół z Kio-

to jest prawnie 
wiążącym porozu-
mieniem, w ramach 

którego kraje uprze-

w krajach UE spadła o 1,7% poniżej po-
ziomu z 1990 roku, a łączna emisja we 
wszystkich krajach członkowskich była 
niższa o 8%. 
W porównaniu z poziomem z roku 1988 
roku – roku bazowego dla byłych kra-
jów socjalistycznych - Polska ma obniżyć 
swoją emisję o 6%. Ponieważ w okresie 
transformacji emisja gazów zmniejszyła 
się o około �2% w porównaniu z rokiem 
1988, Polska nie powinna mieć proble-
mów z wypełnieniem kryteriów Proto-
kółu z Kioto.
W złożonym przez nasz kraj w czerwcu 
2006 r. projekcie KPRU 2, wnioskowano 
o 284 mln ton uprawnień CO2.  Komisja 
Europejska przewiduje dla Polski w okre-
sie 2008-2012 średnio rocznie 208,5 mln 
ton dwutlenku węgla. 
Rząd nasz zaskarżył decyzję Komisji Euro-
pejskiej o obniżeniu limitów emisji dwu-
tlenku węgla. Do Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości w Luksemburgu 
wpłynął już wniosek w tej sprawie. Stro-
na polska tłumaczy, że redukcja limitów 
spowolni wzrost gospodarczy, który wy-
maga większego zużycia energii, a tym 
samym zwiększonej emisji dwutlenku 
węgla. Komisja Europejska argumentuje 
swoją decyzję tym, że przyznanie Polsce 
nowych, mniejszych limitów nie spowo-
duje ryzyka niespełnienia przez Polskę 
kryteriów z Kioto. 
 Znaczna redukcja limitów emisji dwu-
tlenku węgla dotknęła także inne kraje 
Unii Europejskiej. Decyzję Komisji opro-
testowały również Słowacja i Czechy, 
podkreślając jej negatywny wpływ na 
rozwijające się gospodarki tych państw.
Najbliższe miesiące muszą przynieść 
konkretne rozwiązania tego problemu, bo-
wiem z ostatnim dniem grudnia 2007 roku 
kończy się pierwszy okres rozdziału upraw-
nień do emisji gazów cieplarnianych. 

mysłowione są zobligowane do reduk-
cji ogólnej emisji gazów powodujących 
efekt cieplarniany o 5,2% do roku 2012 
w porównaniu z rokiem 1990 ( dla Pol-
ski 1988). Narodowe pułapy obniżania 
wahają się od 8% dla Unii Europejskiej, 
7% dla USA, 6% dla Japonii, 0% dla Rosji 
oraz możliwy wzrost dla Australii o 8% 
i Islandii o 10%.
Protokół potwierdza również zasadę, 
że kraje rozwinięte są zobowiązane do 
wspierania rozwoju technologicznego 
słabiej rozwiniętych krajów oraz studiów 
i projektów związanych z badaniem kli-
matu, zwłaszcza nad rozwojem alterna-
tywnych źródeł pozyskiwania energii.

DROGA DO WEJŚCIA W ŻYCIE
W lutym 2005 r. Protokół został podpisa-
ny i ratyfikowany przez 141 krajów, wy-
twarzających 61% światowej emisji ga-
zów cieplarnianych. Samo podpisanie 
Protokółu nie było wystarczające, mu-
siały go jeszcze ratyfikować parlamen-
ty poszczególnych krajów. Aby traktat 
zaczął obowiązywać musiała zostać 
spełniona zawarta w umowie akce-
syjnej zasada „2 razy 55”- minimum 55 
krajów ratyfikujących Konwencję oraz 
wytwarzających 55% światowej emisji 
dwutlenku węgla. Protokół mógł wejść 
w życie dziewięćdziesiątego dnia po 
jego ratyfikacji przez ostatnie państwo, 
które przyczyniało się do wypełnienia 
jego postanowień.
Podczas negocjacji w sprawie Protokółu 
z Kioto, 15 krajów, które tworzyły wów-
czas UE, postawiły sobie szczególnie 
ambitny cel: do roku 2012 zmniejszyć 
swoja łączną emisję gazów cieplarnia-
nych o 8% poniżej poziomu z roku 1990. 
Ten całościowy cel został przełożony na 
konkretne, prawnie wiążące zalecenia 
dla każdego kraju członkowskiego, za-
leżnie od jego zdolności do zmniejsza-
nia emisji. Pod koniec 200� roku emisja Justyna Sikora
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Mam ro-
dzinę: żo-

nę Basię i syna 
Krzysztofa; doczekałem się 

już parki wspaniałych wnucząt Ewy 
(11 lat) i Kuby (4 lata).
Z wykształcenia jestem technikiem bu-
dowlanym i w tym zawodzie pracuję od 
1971 r., a w Cementowni od 1976 r. na 
stanowisku inspektora nadzoru budow-
lanego, najpierw w Dziale Inwestycji, 
a obecnie, od 10 lat w Dziale Głównego 
Mechanika. Ponadto posiadam upraw-
nienia budowlane w specjalności archi-
tektonicznej i konstrukcyjno – budowla-
nej oraz uprawnienia górnicze niższego 
stopnia, które pozwalają mi w pełni pra-
cować na obecnym stanowisku.
Moja przygoda z wędkarstwem zaczę-
ła się na początku lat 60-tych od wędki 
zrobionej z leszczyny, szpagatu zamiast 
żyłki i haczyka ze szpilki, które zrobił mi 
mój wujek w czasie wakacyjnego poby-
tu na wsi.
Miejscem moich pierwszych wypraw 
wędkarskich była nieduża rzeka Wolbór-
ka, gdzie złowiłem swoje pierwsze kieł-
bie, plotki, jelce i szczupaki.
Dopiero za kilka lat miałem wędkę bam-
busową z kołowrotkiem o obrotowej 
szpuli, z normalną żyłką i haczykiem.
Obecnie łowię na wędki z włókna wę-
glowego, które są b. lekkie, mocne i ło-
wienie na nie sprawia wędkarzowi dużo 
przyjemności.
Do Polskiego Związku Wędkarskiego na-
leżę nieprzerwanie od 1968 r., lecz mo-
ja kariera prawdziwego wędkarza za-
częła się w Działoszynie, gdzie oprócz 

samego wędkowania zainteresowała 
mnie również działalność koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Działoszynie. 
Pierwszy raz zostałem wybrany na Pre-
zesa Koła w 1975 roku i prowadziłem je 
do końca 1977 r. W następnych dwóch 
kadencjach nie startowałem w wybo-
rach. Ponownie zostałem wybrany na 
stanowisko Prezesa Koła w 1985 roku 
i jestem nim nieprzerwanie do dnia dzi-
siejszego.
Za całokształt swojej działalności zosta-
łem odznaczony przez Zarząd Główny 
PZW najwyższym odznaczeniem węd-
karskim, złotą odznaką z wieńcami oraz 
medalem ,,Zasłużony dla wędkarstwa”.
Wśród moich wędkarskich sukcesów zali-
czam złowienie kilku ryb godnych uwagi:
- szczupak - 5,20 kg, 4,15 kg i 3,20 kg
- brzana - 4,10 kg, 3,20 kg, 2,60 kg
- karp - 5,00 kg, 4.10 kg, 3,60 kg, 2,80 kg
- amur - 5,50 kg, 2,90 kg
- leszcz - 3,10 kg, 3,00 kg, 2,80 kg
Mam wiele sukcesów również w węd-
karstwie wyczynowym, które od 1985 r. 
bardzo mnie pasjonuje. Od tego czasu 
staram się brać udział we wszystkich za-
wodach wędkarskich organizowanych 
w kole przez Okręg PZW w Sieradzu i za-
kłady pracy. Wielokrotnie stawałem na 
podium w tych zawodach w klasyfikacji 
indywidualnej, jak i drużynowej.
Stale się rozwijam – w lipcu rozpoczą-
łem przygodę z wędkarstwem morskim, 
łowiąc dorsza z kutra na Bałtyku. Wyniki 
mojego pierwszego połowu nie były re-
welacyjne, ale udało mi się złowić dwa 
dorsze o wadze 4,20 kg i 2 kg. Jednak 
atmosfera i przeżycia związane z tym 
wędkowaniem, wynagradzają uciążli-
wości związane z bólem rąk przy wycią-

ganiu ciężkich pilkerów i ryb.
Wędkarstwo, morskie różni się od węd-
karstwa tradycyjnego przede wszystkim 
sprzętem, który jest mocniejszy i bardziej 
odporny na duże obciążenia.
W pewnym stopniu wędkowanie mor-
skie przypomina spiningowanie, jednak 
łowienie z kutra odbywa się w pionie 
i na dużych głębokościach (od �0 - 80m), 
a jako przynęt używa się pilkerów (bły-
stek o ciężarze od 60 - �00 g) i koloro-
wych przywieszek wabiących ryby.
Myślę, że to pierwsze wędkowanie na 
morzu zachowam w pamięci jako wspa-
niałe przeżycie. Walkę z pierwszym mo-
im dorszem będę pamiętał bardzo dłu-
go podobnie jak nagrodę „fair play” 
otrzymaną na ogólnopolskich zawodach 
wędkarskich zorganizowanych przez Ce-
mentownię Rudniki na zbiorniku Poraj 
koło Częstochowy. Mogłem te zawody 
wygrać, jednak moja pomoc konkuren-
towi w naprawie sprzętu uszkodzone-
go w czasie zawodów i udzielenie sku-
tecznych porad odnośnie wędkowania 
na tym akwenie pozwoliło wygrać jemu 
i jego drużynie. To drużyna z Cemen-
towni  „Strzelce Opolskie” zgłosiła mnie 
do tej nagrody.

Pojechać na dorsza
O swojej wędkarskiej pasji opo-
wiada Andrzej Gronostaj pracow-
nik Cementowni Warta.

Urodziłem się w Tomaszowie Mazowie-
ckim, w mieście nad Pilicą, gdzie znajdu-
je się unikalny rezerwat  „Błękitne Źród-
ła”. Do Działoszyna przyjechałem z firma 
Montoprzem–Łask na budowę Cemen-
towni Warta II w 197� roku i tutaj zado-
mowiłem się na stale.

Wycłuchała Paulina Borkowska
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Zwiedzaliśmy Wiedeń

Pracownicy i emeryci Cementowni 
Warta SA, członkowie NSZZ Budowlani 
w dniach 8-10 czerwca zwiedzali Wie-
deń. Pogoda dopisała umożliwiając rea-
lizację intensywnego programu. Turyści 
zobaczyli wiele zabytków starego Wied-
nia w tym Zamek Schonbrunn – letnią 
rezydencję Habsburgów z zachwycają-
cymi ogrodami cesarskimi, których hi-
storia odcisnęła się w każdej roślinnej 
ekspozycji, najważniejszy gotycki zaby-
tek miasta Katedrę św. Szczepana oraz 
kompleks rezydencji cesarskiej Hofburg 
ze skarbcem, w którym wyekspono-
wano insygnia koronacyjne. Ważnym 
punktem programu był Belvedere – ba-
rokowy pałac, w którym mieści się au-
striacka galeria narodowa. 
W wiedeńskiej cukierni Demel skosz-
towali niepowtarzalnego tortu Sache-
ra, wyjątkowych wyrobów marcepano-
wych i dobrej, mocnej kawy.
Reprezentanci Cementowni Warta spa-
cerowali Kärtner – najbardziej elegan-
ckim wiedeńskim deptakiem, gdzie 
w bruku wmurowano gwiazdy upa-
miętniające wybitnych muzyków zwią-
zanych z Wiedniem, zaś na Mariahilfer-
strasse – najbardziej znanej handlowej 
ulicy w pobliżu centrum zrobili pamiąt-
kowe zakupy – drobne, bo jak mówi 

Krystyna Szymala Wiedeń jest chyba 
najdroższym miastem, jakie zwiedzali 
przedstawiciele NSZZ Budowalani.  
Na zakończenie turyści znad Warty ba-
wili się w Praterze – wesołym miastecz-
ku z licznymi atrakcjami, gdzie można 
się było zapomnieć i bawić jak dziecko.
- Bardzo dużo widzieliśmy z przejazdu 
po mieście, bo każdy dom to inna hi-
storia. Wszystko jest zadbane, czyste, 
odnowione, aż miło zwiedzać. Urzekła 
nas niezliczona ilość elektrowni wiatra-

kowych w pobliżu granicy ze Słowacją 
– powiedział Andrzej Gronostaj.
Znakiem rozpoznawczym grupy były 
noszone z dumą koszulki z logo Cemen-
towni Warta. 
W drodze powrotnej turyści zatrzymali 
się w miejscowości Wielki Medar nad go-
rącymi źródłami, gdzie mogli zregenero-
wać siły po emocjonującym spotkaniu 
z perłami wiedeńskiej kultury. 
W przyszłym roku ta sama grupa podróż-
ników planuje wycieczkę na Węgry. 

Belvedere – barokowy pałac

Katedra św. Szczepana Krystyna Szymala



Dyrektor
Naczelny

Dyrektor
Ekonomiczny

Dyrektor
d/s Produkcyjno-Technicznych

Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu     

Dyrektor 
d/s Inwestycji

tel. (04�) 84 0� 416, 616
fax (04�) 84 0� 282

tel. (04�) 84 0� 181, 281
fax (04�) 84 0� 282

tel. (04�) 84 0� 400
fax (04�) 84 0� 282

tel. (04�) 84 0� 181, 281
fax (04�) 84 0� 282

tel. (04�) 84 0� 580
fax (04�) 84 0� 197

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Pełn. d/s System. Zarządz. 
Biuro

tel. (04�) 84 0� 1�8
(04�) 84 0� ��8

Dział Organizac.- Kontrolny 
- Kierownik

tel. (04�) 84 0� �71 

Zespół Radców Prawnych 
- Kierownik
Biuro Radców Prawnych

tel. (04�) 84 0� 615
(04�) 84 0� 24�

Dział Kadr i Wynagrodzeń 
- Kierownik
Z-cy Kier.

tel. (04�) 84 0� 424
tel. (04�) 84 0� 275
tel. (04�) 84 0� 12�

Dział BHP i ochrony p/
pożarowej - Kierownik
Biuro 

tel. (04�) 84 0� 249
(04�) 84 0� 248

Laboratorium Środowiskowe 
– Kierownik

tel. (04�) 84 0� 51�

Kontrola Jakości – 
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (04�) 84 0� 401
(04�) 84 0� �24

PION DYREKTORA EKONOMICZNEGO

Główny Księgowy, 
Dział Księg.

tel. (04�) 84 0� �68
tel. (04�) 84 0� 477

(04�) 84 0� �77

Dział Finansowy –Kierownik
Biuro

tel. (04�) 84 0� 42�
tel. (04�) 84 0� �10

(04�) 84 0� ��2

Dział Controllingu - Kierownik
Biuro

tel. (04�) 84 0� 6�5
(04�) 84 0� 240

Komórka Informatyki - Kierownik
Biuro - Informatyk

tel. (04�) 84 0� �89
(04�) 84 0� 254

Dział Administr.-Socjalny - Kierownik
Biuro

tel. (04�) 84 0� 6�2
(04�) 84 0� 6��

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

(04�) 84 0� �52
(04�) 84 0� 4�1

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Dział Sprzedaży

Przedstawiciele handlowi:

Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży
Wewnętrzna obsługa klienta:

Fax

tel. (04�) 84 0� 551
tel. (04�) 84 0� 487
tel. (04�) 84 0� 48�
tel. (04�) 84 0� 690
tel. (04�) 84 0� 692
tel. (04�) 84 0� 454
tel. (04�) 84 0� 525
fax (04�) 84 0� 14�

Dział Doradztwa Technicznego. tel. (04�) 84 0� 187
fax (04�) 84 0� ��6

Dział Logistyki – Kierownik
Biuro:
Fax

tel. (04�) 84 0� 166
tel. (04�) 84 0� 177
fax (04�) 84 0� 151

PION DYREKTORA d/s Produkcyjno-Technicznych

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

tel. (04�) 84 0� 5��
(04�) 84 0� 517

Gł.Inż. d/s Produkcji
Dział Produkcji

tel. (04�) 84 0� 408
(04�) 84 0� 682

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

(04�) 84 0� 557
tel. (04�) 84 0� 640

Wydział Produkcji 2- Kierownik
Inżynier Zmiany

(04�) 84 0� 576
tel. (04�) 84 0� 188

Laboratorium Ruchowe - Kierownik
Mistrz

tel. (04�) 84 0� �95
(04�) 84 0� �54

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

(04�) 84 0� �87
(04�) 84 0� 22�
(04�) 84 0� �44
(04�) 84 0� 66�
(04�) 84 0� 171

Dział Zaopatrzenia – Kierownik
Z-ca Kierownika
Fax

tel. (04�) 84 0� �6�
tel. (04�) 84 0� 200
Fax (04�) 84 0� �88

Główny Mechanik tel. (04�) 84 0� 67�

Warsztat Mechaniczny - Kierownik
Mistrz

tel. (04�) 84 0� 542
(04�) 84 0� 444

Główny Energetyk
Z-ca Gł. Energ.

tel. (04�) 84 0� 420
(04�) 84 0� 461

Warsztat Elektryczny - Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (04�) 84 0� 44�
(04�) 84 0� 450

Wydział Automatyki - Kierownik tel. (04�) 84 0� 505

Warsztat  Energet. –Kierownik 
Mistrz

tel. (04�) 84 0� 122
(04�) 84 0� 5�6

Gł. Spec. d/s Ochr. Środowiska 
Biuro

tel. (04�) 84 0� 252
(04�) 84 0� 646

Wydz. Transp. Samo-
chod. - Kierownik
Dyspozytor

tel. (04�) 84 0� 605
(04�) 84 0� 606

Pion DYREKTORA d/s Inwestycji

Z-cy  Dyrektora d/s Inwestycji
tel. (04�) 84 0� 611
tel. (04�) 84 0� 156

Dział Inwestycji
tel. (04�) 84 0� 5�4
tel. (04�) 84 0� 460
tel. (04�) 84 0� 167

Cementownia Warta SA
98-�55  Działoszyn, Trębaczew,  ul. Przemysłowa 17
tel. (04�) 84 1� 00�, Fax (04�) 84 0� 1�1
e-mail: info@wartasa.com.pl




