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Drodzy Czytelnicy!

Ewa Gibas

Wszyscy mamy jeszcze w pamięci pra-
cowity rok 2010 w Cementowni Warta. 
Podsumowaliśmy zrealizowane zada-
nia. Priorytetem był rozruch nitki pieco-
wej numer sześć – w ciągu dwunastu  
miesięcy wyprodukowaliśmy ponad 
siedemset tysięcy ton klinkieru. Załoga 
zdała egzamin z rzetelności i zaanga-
żowania. Trzeba podkreślić, że nie było 
łatwo, bo spowolnienie gospodarcze 
z 2009 r. miało swoje reperkusje na ryn-
ku cementowym w roku następnym. 
Wielu z nas zapewne z niepokojem spo-
glądało w przyszłość. „Sukces to drabina, 
po której nie sposób wspiąć się z rękami 
w kieszeniach” powiedział amerykański 
nowelista Philip Wylie. Mam wrażenie, 
że to słowa o nas! Pokonaliśmy kolejny 
szczebel na drabinie, złapaliśmy oddech 
i stawiamy sobie nowe cele.

Tegoroczny sezon rozpoczęliśmy do-
brze przygotowani, ale dalej będzie-
my udoskonalać procesy produkcyjne, 
wprowadzać nowe produkty na rynek, 
stawiać na profesjonalną obsługę klien-
ta oraz dbać o lokalną społeczność. 
O planach tych przeczytają Państwo 
w wywiadzie z prezesem Dariuszem 
Gawlakiem. Polecam też artykuł „Zielo-
ne światło dla inwestycji”, w którym Czy-
telnicy przeczytają, że Zarząd Cemen-
towni Warta jest otwarty na inwestycje 
w zakładzie oraz poznają szczegółowe 
informacje o zadaniach zaplanowanych 
na 2011 r. 

W wiosenno-letniej edycji naszego wy-
dawnictwa rozpoczynamy nowy cykl 
„Nasza Warta – to wiemy”, w którym 
będziemy prezentować poszczególne 
jednostki organizacyjne Cementowni. 
W tym numerze przedstawiamy Wy-
dział Produkcji Podstawowej, jego kadrę 
i zakres działania. Mam nadzieję, że każ-
dy kolejny materiał z tego cyklu pozwoli 
Państwu lepiej poznać naszą firmę.

Na łamach ostatniego numeru „Na-
szej Warty” informowaliśmy o budowie 
pierwszego w Polsce tunelu górskiego 
w Lalikach, na którą dostarczany był ce-
ment z Warty. Dziś osobiście mogą się 
Państwo przekonać, jak wygląda tunel 
„Emilia”. Wystarczy wybrać się w podróż 
biegnącą przez Beskid Żywiecki ekspre-
sówką S-69 na odcinku Żywiec – Zwar-
doń. Jednak przed wizją lokalną w Lali-
kach proponuję przeczytać interesujący 
artykuł o tunelu.
Zbliżają się wakacje - jestem przeko-
nana, że podróżując po naszym kraju, 
zwłaszcza po południowej Polsce, Czy-
telnicy spotkają wiele obiektów wybu-
dowanych z warciańskiego cementu. 

I jeszcze garść wspomnień - proszę spoj-
rzeć na strony poświęcone obchodom 
Barbórki i Spotkaniu Partnerów Handlo-
wych. Może odnajdziemy swoje zdjęcie, 
może wróci jeszcze raz na chwilę atmos-
fera wspólnego świętowania i rozmów 
w dobrym towarzystwie? Sądzę, że to 
kolejny powód, by po przeczytaniu „Na-
szej Warty” odłożyć gazetę na półkę z pa-
miątkami, do których często się wraca.

Dziś przedstawiamy Państwu także ma-
teriał o naszych pracownikach, ich zain-
teresowaniach i dokonaniach nie tylko 
zawodowych, ale i społecznych. Zachę-
cam do zapoznania się m.in. z artykułem 
o honorowych krwiodawcach, jubile-
uszu NSZZ Solidarność oraz o fotogra-
ficznej pasji jednego z naszych kolegów.

Życzę Państwu ciekawej lektury i dzięku-
ję za kolejne spotkanie z „Naszą Wartą”. 
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Aktualności
Właściciele odwiedzą Cementownię 
Warta 
W dniu 17.06.2011 r. przedstawiciele 
spółki Polen Zement Beteiligungsge-
selschaft GmbH oraz pracownicy za-
przyjaźnionej Cementowni Wittekind 
odwiedzą Cementownię Warta. W pro-
gramie wizyty przewiduje się zapozna-
nie się ze zrealizowanymi inwestycjami 
na terenie zakładu, spotkanie z kierow-
nictwem i pracownikami Warty oraz 
zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
W dniu 19.04.2011 r. odbyło się Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie, na 
którym dokonano aktualizacji przed-
miotu działalności spółki w zakresie kla-
syfikacji względem PKD 2007 wymaga-
nej przez przepisy Unii Europejskiej.

Cementownia Warta wspiera powo-
dzian
Cementownia Warta przekazała dla po-
wodzian z Sandomierza, okolic Gorzyc 
i Wilkowa 600 t cementu workowanego.

Stypendia dla najzdolniejszej mło-
dzieży 
W ramach współpracy z Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Wieluńskiej Ce-
mentownia Warta funduje stypendia 
dla najzdolniejszej młodzieży z powia-
tu pajęczańskiego. W roku szkolnym 
2010/2011 r. ufundowano 3 stypendia. 
Ponadto Cementownia Warta wsparła 
finansowo młodzież z Wilkowa – po-
szkodowaną w wiosennej powodzi.    

Perły Polskiej Gospodarki
Cementownia Warta znalazła się w ran-
kingu polskich przedsiębiorstw „Perły 

Filary Polskiej Gospodarki
Cementownia Warta znalazła się w gro-
nie 10 laureatów z województwa łódz-
kiego w rankingu Filary Polskiej Go-
spodarki 2010 - VI edycji konkursu 
przygotowanego przez „Puls Biznesu” 
i agencję badawczą Pentor Research In-
ternational. Filary Polskiej Gospodarki to 
zestawienie firm stabilnych ekonomicz-
nie, a jednocześnie utożsamiających się 
z regionami, w których prowadzą swoją 
działalność. Nagrodzone zostały głosa-
mi samorządowców za dynamiczność, 
ale także za więzi ze społecznościami 
lokalnymi.

Aprobaty Techniczne
W grudniu 2010 r. Cementownia War-
ta uzyskała Aprobatę Techniczną na 

Dzień Otwartych Drzwi w Cementow-
ni Warta
W dniu 4.06.2011 r. po raz kolejny Ce-
mentownia Warta organizuje spotkanie 
plenerowe Dzień Otwartych Drzwi. Re-
lacja zamieszczona będzie w następnym 
numerze czasopisma Nasza Warta.

Nasz cement na prestiżowych budo-
wach
Drogi i mosty
Realizujemy dostawy cementu na naj-
większą w Polsce inwestycję komuni-
kacyjną – Budowę Autostradę A2 na 
odcinku Nowy Tomyśl – Świecko (pod-
budowa, nawierzchnia betonowa, wia-
dukty i mosty). Ponadto dostarczamy 
cement na budowę Autostrady A2 na 
odcinku Pruszków - Izdebno Kościelne. 
Realizujemy dostawy cementu na budo-
wę Autostrady A-4 na odcinku Szarów 
– Krzyż k/Tarnowa oraz na odcinku Rze-
szów – Korczowa.
Nasz cement jest dostarczany na budo-
wę wiaduktów i mostów na Autostra-
dzie A1 na terenie woj. łódzkiego, kujaw-
sko-pomorskiego oraz Górnego Śląska. 
Z naszego cementu budowane są wia-
dukty i mosty na drogach ekspresowych 
S3 w okolicy Międzyrzecza i Zielonej Gó-
ry, S8 na odcinku Piotrków Tryb. – Ra-
wa Mazowiecka oraz S69 w rejonie Biel-
ska Białej. Dostarczamy również cement 
na budowę obwodnicy Poznania, Kielc, 
Bielska Białej, Pabianic, Ostrowa Wlkp., 
Bojanowa oraz Rawicza. 

Polskiej Gospodarki”. Zestawienie przy-
gotowane było przez miesięcznik eko-
nomiczny „Polish Market” we współpra-
cy z Instytutem Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk. W roku 2010 
oceniono około 1000 firm. Pozycja na 
liście nie zależała od wielkości przycho-
dów, ale przede wszystkim od efektyw-
ności, dynamiki i płynności finansowej. 
W konkursie wyłoniono 101 laureatów 
w kategorii Dużych Pereł Polskiej Go-
spodarki. O miejsce w rankingu walczy-
ły firmy, które konsekwentnie realizu-
ją politykę i strategię przedsiębiorstwa 
oraz zachowują pozycję lidera wśród 
najbardziej dynamicznych i najbardziej 
efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 
Zestawienie w rankingu to barometr 
polskiej gospodarki, który pokazuje 
przedsiębiorstwa, które najlepiej wy-
pełniają kryteria ekonomiczne.

cement CEM I 42,5N-MSR/NA. Aproba-
ta została wydana przez ITB. Natomiast 
w czerwcu 2011 r. IBDiM wydał nam Re-
komendacje Techniczne na następują-
ce cementy: CEM I 42,5N-MSR/NA oraz 
CEM I 52,5N-HSR/NA. 

Lotniska
Rozpoczęliśmy dostawy cementu na roz-
budowę lotniska pasażerskiego w Gdań-
sku, Poznaniu i Rzeszowie oraz moderni-
zację i rozbudowę lotniska wojskowego 
w Powidzu k/Gniezna.
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W 2011 roku poszerzamy ofertę handlową
Rozmowa Pauliny Borkowskiej z Prezesem Dariuszem Gawlakiem. 

Paulina Borkowska: Panie prezesie 
proszę o podsumowanie roku 2010. 
Dariusz Gawlak: Miniony rok to czas 
rozruchu nitki piecowej numer sześć, 
optymalizacji pieca numer sześć po in-
westycji, co moim zdaniem zrealizowa-
no bardzo dobrze. Piec pracował dwa-
naście miesięcy, wyprodukował ponad 
siedemset tysięcy ton klinkieru. Osiągnię-
te wyniki dają satysfakcję, choć oczywi-
ście nadal pozostaje potężny obszar dal-
szego dopracowywania technologii.

P.B.: Czyli inwestycja przynosi ocze-
kiwane efekty?
D.G.: Tak, to bardzo istotny element na-
szej stabilnej sytuacji rynkowej. W 2010 

roku wystąpiły dwa okresy: pesymistycz-
ny i optymistyczny. W drugim półroczu 
gospodarka „ruszyła” i wzrosło zapotrze-
bowanie na cement. Ostatecznie rok za-
mknęliśmy pozytywnie – zrealizowali-
śmy plany finansowe i produkcyjne.

P.B.: W  związku z  tym proszę po-
wiedzieć, jakie plany ma zarząd na 
2011 rok?
D.G.: Przed nami zadanie zdyskonto-
wania inwestycji nitki piecowej numer 
sześć. Naszym głównym celem jest 
wprowadzenie na rynek cementów kla-
sy 52,5 co wiąże się z dalszym udosko-
nalaniem procesów, zwłaszcza procesu 
przemiału cementu. Planujemy również 

większą dynamiką przygotowania proce-
su hermetyzacji pozostałej części zakładu. 

P.B.: Jak na założenia produkcyjne 
wpłynęło odkładanie przez rząd bu-
dowy dróg, w  których mieliśmy za-
kontraktowaną dostawę cementu?
D.G.: Uważam, że nic nas w tym roku nie 
ominie, choć widać wyraźnie inną dyna-
mikę działań firm, które dotychczas kon-
traktowały u nas cement. Nie podejmują 
one zobowiązań w dalszym okresie czyli 
po 2012 roku. 

P.B.: Zarząd założył terminarz do ro-
ku 2012?
D.G.: Rok 2012 jest cenzurą czasową, 
gdzie zaangażowanie środków na przy-
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gotowanie się do Euro jest bardzo wy-
raźne. Niepokojące są słabe sygnały do-
tyczące następnego okresu. 

P.B.: Za nami wybory samorządowe. 
Jak układa się współpraca zarządu 
z nowymi włodarzami gmin i powiatu?
D.G.: W pierwszej kolejności chciałbym 
podziękować za współpracę samorzą-
dowi poprzedniej kadencji, zarówno na 
szczeblu miast, gmin jak i powiatu. 
Z nowymi władzami, w mojej ocenie, ro-
zumiemy się coraz lepiej. Myślę, że dobra 
współpraca będzie kontynuowana, bo 
dobro społeczności lokalnej jest ważne 
zarówno dla kierownictwa Cementowni 
Warta SA, jak również dla samorządu.
 
P.B.: Czy na tą dobrą współpracę mają 
wpływ nagrody i  wyróżnienia przy-
znawane dla Cementowni Warta SA 
w rankingach ogólnopolskich?
D.G.: Na pewno tak, zwłaszcza, że sa-
morząd lokalny ma swój wymierny 
wkład w wyłanianiu laureatów. Dziękuję 
naszym partnerom społecznym, przed-
stawicielom gmin i powiatu, ponieważ 
na podstawie ich oceny Cementownia 
Warta SA znalazła się w rankingu Pulsu 
Biznesu jako jeden z dziesięciu filarów 
gospodarki województwa łódzkiego. 
Istotnym kryterium rankingu była spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, któ-
rą jak widać, z powodzeniem wdrażamy 
od lat. 
Przyznane wyróżnienia i nagrody to za-
sługa całej załogi Cementowni Warta, 
dlatego pragnę podziękować kierow-
nictwu, służbom technicznym i produk-
cyjnym za tak dobrą pracę w 2010 roku 
i duży wkład w budowanie przyszłości.

P.B.: Jak Cementownia Warta jest 
przygotowana na wymagające lata 
2011-2012?
D.G.: Przygotowaliśmy się najlepiej jak 
to możliwe. W zakresie produkcji klin-
kieru dużych zagrożeń nie ma. Wytęża-
my natomiast siły w obszarze ekspedycji 
cementu, obsługi klienta i zapewnienia 
mu oczekiwanego poziomu zadowo-
lenia. Największe obciążenie i zagro-
żenie widzę w zakresie logistyki i spe-
dycji, zwłaszcza w obszarze transportu 

samochodowego. Przy rosnących ce-
nach paliw i m.in. zwiększonych kosz-
tach podatkowych wymaga on uważ-
nego monitorowania i szybkiej reakcji 
na zmiany. 

P.B.: Dotarły do mnie informacje, 
że Cementownia Warta planuje bu-
dowę własnych przesypowni, beto-
niarni. Czy to realne?
D.G.: W strategii naszej grupy panuje 
przekonanie, że zajmujemy się tym, co 
potrafimy robić dobrze, czyli produkcją 
cementu. Nie konkurujemy z naszymi 
klientami. Produkcję betonu czy innych 
gotowych produktów z zastosowaniem 
cementu zostawiamy naszym partnerom. 
Dzisiaj wiemy, że jednym z najważniej-
szych elementów jest zadowolenie 
klienta. Aby to osiągnąć realizujemy do-
stawy cementu na czas. Obserwujemy 
rynek i jego potrzeby, analizujemy na-
szą sieć dystrybucji i możliwości tech-
niczne. Ciągle prowadzimy działania 
mające na celu doskonalenie naszej ob-
sługi klienta. 

P.B.: Czy zmiany organizacyjne, 
wprowadzone na początku ubiegłe-
go roku usprawniły pracę i czy moż-
na ocenić już ich efekt?
D.G.: Ważne jest dostosowanie orga-
nizacji do aktualnych potrzeb zakładu. 
Oczywiście przyjdzie czas na ocenę sku-
teczności tych rozwiązań, których ideą 
było skoncentrowanie się na utrzyma-
niu zdolności produkcyjnych. Zakoń-
czyliśmy etap inwestowania i szukania 
rozwiązań technicznych. Obecnie wdra-
żamy kolejny ważny etap tzw. tuning po-
inwestycyjny polegający na właściwym 
użytkowaniu potencjału, którym dyspo-
nujemy. Czekamy na pełen obraz funk-
cjonowania nowych systemów - wtedy 
dokonamy podsumowań.
Chciałbym przekazać wszystkim pracow-
nikom Cementowni Warta, partnerom 
biznesowym i społecznym oraz Czytelni-
kom „Naszej Warty” życzenia zdrowia, za-
dowolenia z osiągnięć rodzinnych i zawo-
dowych, spokoju i radości w 2011 roku. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę.
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Produkcja 
Modernizacje, inwestycje i przekształcenia skłaniają do przedstawiania aktualnych informacji dotyczących jed-
nostek organizacyjnych w Cementowni Warta. Rozpoczynamy więc cykl pt. „Nasza Warta – to wiemy” prezen-
tujący poszczególne wydziały. Dziś omówimy funkcjonowanie Wydziału Produkcji Podstawowej. 

Wydział Produkcji Podstawowej 
odpowiada za całość produkcji, od za-
mówienia surowca i komponentów do 
produkcji, przez nadzór technologicz-
ny nad przebiegami procesów, po pro-
dukt finalny – cement w silosach. Jak 
mówi Kierownik Wydziału  - Główny 
Inżynier Produkcji Sławomir Kaź-
mierczak tak szeroki zakres działania 
wymaga precyzyjnego planowania i re-
alizacji poszczególnych etapów produk-
cji, czyli kruszenia i mielenia surowców, 
wypału i chłodzenia klinkieru, przemia-
łu cementu, przygotowania paliw i do-
datków wsadowych. Prowadzona i nad-
zorowana jest ona przez pracowników 
o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. 
- Moją rolą jest koordynacja tych działań 
i kontrola ich efektów – określa własne 
zadania Sławomir Kaźmierczak, które-
go najbliżsi współpracownicy Mirosław 

Uchroński i Andrzej Kosiarski przedsta-
wiają poniżej swoje miejsca pracy. 

Dział produkcji klinkieru jest odpo-
wiedzialny za przygotowanie surow-
ców, przemiał, przygotowanie paliw, 
wypał klinkieru i jego dystrybucję na 
wydział przemiału. - Pierwszym ogni-
wem w prowadzonym przez nas pro-
cesie jest przygotowanie surowca, który 
dostarczony z kopalni jest kruszony na 
łamaczu, następnie transportowany na 
skład uśredniający, gdzie następuje jego 
wstępna homogenizacja do podania na 
młyny surowca dla linii piecowej 5 i 6 – 
mówi Mirosław Uchroński, zastępca 
Głównego Inżyniera Produkcji ds. 
klinkieru. 
Ujednolicanie składu chemicznego su-
rowca odbywa się poprzez usypywanie 
surowca warstwami, w długich rzędach, 

w kształcie hałdy, co zapewnia przemie-
szanie rożnych komponentów. Aby uzy-
skać mieszankę surowcową odpowied-
nią do produkcji klinkieru stosuje się 
dodatki korygujące. Do uśrednionego 
kamienia wapiennego dodaje się pia-
sek, popioły lotne i dodatki żelazonośne 
w zależności od typu produkowanego 
klinkieru. Mieszanka ta trafia do młyna 
surowca, gdzie w strudze gorącego ga-
zu następuje jego zmielenie do postaci 
mączki. - Mąka surowcowa razem z su-
rowcem korygującym niskim, czyli łup-
kiem stanowi wsad do pieca. W piecu 
następuje proces wypału klinkieru, któ-
ry jest półproduktem do produkcji ce-
mentu – wyjaśnia Mirosław Uchroński. 
- Wypał klinkieru wiąże się także z przy-
gotowaniem paliw czyli przemiałem 
i suszeniem węgla, co również jest w na-
szym zakresie prac. Dział pracuje w ru-

Nasza Warta – to wiemy
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chu ciągłym czterozmianowym zatrud-
niając 119 osób. - Na poszczególnych 
zmianach zarządzają inżynierowie zmia-
nowi - kontrolerzy produkcji – informuje 
Uchroński. Efekty pracy muszą spełniać 
kryteria zawarte w kartach wyrobów 
i kartach procesów zgodnie z obowią-
zującymi instrukcjami technologiczny-
mi. – Ważnym zadaniem dozoru jest za-
pewnienie bezpieczeństwa pracujących 
w dziale pracowników oraz utrzymanie 
stabilnych parametrów procesowych 
– mówi zastępca Głównego Inżyniera 
Produkcji ds. klinkieru. Sprostanie nowo-
ściom technologicznym i stale posze-
rzanej ofercie handlowej daje satysfak-
cję wszystkim zaangażowanym w ten 
proces. - Cieszy mnie realizowanie no-
wych zadań produkcyjnych i wprowa-
dzanie nowych technologii – podsumo-
wuje Mirosław Uchroński.

Dział produkcji cementu zajmuje się 
przemiałem cementu różnych asorty-
mentów. Linie technologiczne zawie-
rają młyny pneumatyczne rurowo-kulo-
we z osprzętem naważająco-dozującym 
wsady oraz urządzeniami odbierającymi 
mielony cement. 
- Proces produkcji polega na mieleniu 
klinkieru (podstawowego półfabrykatu 
do produkcji cementu) z różnego ro-
dzaju dodatkami (zależnie od produ-
kowanej marki cementu) i regulatorem 
czasu wiązania – wyjaśnia Andrzej Ko-
siarski, zastępca Głównego Inżynie-
ra Produkcji ds. cementu Cemen-
towni Warta. Obecnie w cementowni 
produkowanych jest 10 marek cemen-
tu. Oferta handlowa jest systematycznie 
poszerzana – trwają przygotowania do 
produkcji nowej marki cementu 52,5; 

co wymaga zmodernizowania obecnej 
linii technologicznej. Dział produkcji ce-
mentu jest na bieżąco unowocześniany, 
a środki na ten cel pozyskiwane są mię-
dzy innymi z Unii Europejskiej. – Ostat-
nie inwestycje objęły transport klinkieru 
z Warty II na Wartę I oraz modernizację 
młyna cementu numer trzy na Warcie II 
– mówi Andrzej Kosiarski, kierujący pra-
cą 79 osób. 
Rok 2011 to czas kolejnych wyzwań dla 
Wydziału Produkcji Podstawowej: rów-
noległa produkcja dwóch rodzajów klin-
kieru i sekwencyjna produkcja dziesięciu 
różnych marek cementu. - Przy zwięk-
szonych potrzebach, zarówno w zakresie 
ilości, jak i jakości, jest to kolejne wyzwa-
nie dla mnie i całej załogi – podsumowu-
je Sławomir Kaźmierczak.

Paulina Borkowska
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Jesteśmy przygotowani na wyzwania
O specyfice pracy działu logistyki oraz przygotowaniach do realizacji planów sprzedażowych w 2011 roku 
z Ireneuszem Pęśko, Kierownikiem Działu Logistyki Cementowni Warta SA. rozmawia Paulina Borkowska.

Paulina Borkowska: Jakie są zada-
nia Działu Logistyki?
Ireneusz Pęśko: Zajmujemy się orga-
nizowaniem i dostawami cementu do 
odbiorców, które realizowane są przez 
przewoźników zewnętrznych, trans-
port własny cementowni oraz transport 
kolejowy. Naszym klientom krajowym 
i zagranicznym gwarantujemy atrakcyj-
ną ofertę logistyczną, fachową obsługę 
i terminowość dostaw. 
P.B.: Wydaje się, że logistyka to nic 
skomplikowanego. Tymczasem, za-
nim dostawa trafi do odbiorcy, po-
trzeba zaangażowania wielu osób 
i koordynacji zadań.
I.P.: To prawda. Nasza praca zaczyna się 
w momencie przyjęcia zamówienia, zło-
żonego na piśmie, telefonicznie, faxem 
lub pocztą elektroniczną. Każdy klient 
kupujący u nas cement ma podpisa-
ną umowę handlową, w której ustalo-
no indywidualne warunki określające 

cenę i rodzaj cementu, adresy odbior-
ców, czasami środek transportu. Przed 
podpisaniem takiej umowy kierownik 
regionalny zwraca się do działu logisty-
ki o ustalenie stawek transportowych. 
Stawka ta jest doliczana do ceny ce-
mentu tworząc cenę franco. 
Pracownik działu logistyki przyjmując za-
mówienie sprawdza czy klient ma usta-
lone warunki cenowe dla zamawianego 
towaru, określony adres dostawy, do-
stępność środków finansowych oraz czy 
należności są regulowane w określonym 
terminie. Po sprawdzeniu warunków 
tworzone jest zlecenie w systemie SAP. 
Kolejny etap to wybór przewoźnika 
i przekazanie zlecenia do realizacji. Do-
stawy cementu realizowane są przez 
przewoźników, z którymi Cementow-
nia ma podpisane umowy przewozo-
we - dotyczy to przewozu cementu lu-
zem. Wybór przewoźnika dokonywany 
jest zgodnie z następującym kluczem 

– w pierwszej kolejności dostawy reali-
zowane są własnym transportem, na-
stępnie taborem przewoźników według 
kolejności ustalonej na liście kwalifiko-
wanych dostawców dopuszczonych do 
współpracy z Cementownią Warta na 
podstawie umów przewozowych.
Przewóz cementu w workach na pale-
tach wykonujemy korzystając z usług 
„Giełdy Trans”. Pozwala to w znacznym 
stopniu zmniejszyć koszty transportu.
P.B.: Co z systemem zarządzania ko-
lejką?
I.P.: Opracowaliśmy ten system, aby 
usprawnić załadunek. Przydzielając pra-
cę przewoźnikom ustalamy datę i go-
dzinę załadunku. Umożliwia to lepsze 
zorganizowanie pracy na pakowniach 
i eliminuje kolejkę samochodów ocze-
kujących na załadunek.
Bardzo ważnym elementem pracy jest 
rozliczanie dokumentów – czyli faktur 
i dokumentów WZ - za wykonane usłu-
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gi przewozowe, a także tworzenie bazy 
podstawowej w systemie SAP dotyczą-
cej przewoźników, kosztów frachtu za 
kurs i limitów kilometrów.
P.B.: Jakie są kierunki sprzedaży 
warciańskiego cementu?
I.P.: Przede wszystkim sprzedajemy ce-
ment w kraju, ale realizujemy również do-
stawy do Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec. 
P.B.: Ambitne plany sprzedaży ce-
mentu na rok 2011 stanowi dla Pań-
stwa wyzwanie? 
I.P.: Tak, oczywiście. W tej chwili w dziale 
oprócz mnie pracują trzy osoby w godzi-
nach od 7.30 do 18, ale planujemy zwięk-
szenie zatrudnienia, wprowadzenie dwu-
zmianowego trybu pracy w godz. 6-14 
i 14-20 oraz pracę w sobotę. 
Głównym wyzwaniem dla nas w tym 
roku jest dostawa cementu na budo-
wę autostrady A2. W ciągu pięciu mie-
sięcy musimy przewieźć około 160 tys. 
ton cementu, czyli miesięcznie ponad 

30 tys. ton. Dostawy w 70-80% będą re-
alizowane transportem kolejowym, po-
łączone z przeładunkiem na samocho-
dy i dowozem do silosów, a pozostałe 
20-30% wspomagane będą bezpośred-
nimi dostawami samochodowymi.    
Ambitny plan sprzedaży cementu 
w 2011 roku to kolejne wyzwanie dla 
działu logistyki. Stosunek sprzedaży ce-
mentu na bazie ceny franco do sprze-
daży ogółem kształtuje się na poziomie 
około 67%. Zwiększenie więc sprzedaży 
cementu jest jednoznaczne z zapewnie-
niem transportu, dlatego wynegocjowa-
liśmy warunki współpracy z kolejnymi 
przewoźnikami, podpisaliśmy umowy 
i zwiększyliśmy liczbę samochodów ze 
153 do 202 na kraj i z 50 do 54 na eksport. 
Szansa na zwiększoną sprzedaż to także 
obawy związane z nowymi przewoźni-
kami. Oczywiście zapisy w umowach za-
bezpieczają nas przed potknięciami spe-
dytorów. Już teraz monitorujemy pracę 

samochodów naszych przewoźników 
poprzez tzw. GPS, co daje nam możliwość 
zlokalizowania samochodów oraz szansę 
na szybką reakcję np. podczas awarii sa-
mochodu wiozącego nasz cement. 
P.B.: Co wymaga największej uwagi 
w tej pracy?
I.P.: Przyjmowanie i bezbłędne zapisy-
wanie zleceń. Nie można dopuścić do 
pomyłki jeśli chodzi o markę cementu, 
o datę, godzinę oraz miejsce dostawy, 
zwłaszcza gdy dotyczy to dostaw na bu-
dowy obiektów komunikacyjnych, dróg, 
mostów, wiaduktów, autostrad. Beto-
nowania odbywają się wtedy w trybie 
ciągłym, a opóźnienie dostawy może 
spowodować przerwanie prac, co jest 
niedopuszczalne. 
P.B.: To odpowiedzialna i wymagają-
ca praca, czy przynosi satysfakcję?
I.P.: Tak, największą radość sprawiają po-
dziękowania od zadowolonych klientów. 
P.B.: Dziękuję za rozmowę. 
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Warta – Odra dwa bratanki
Warsztaty audytorów

Spotkania audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania dwóch bratnich Cementowni: 
Warty i opolskiej Odry wpisały się na stałe w kalendarz wzajemnych kontaktów i współpracy. W listopadzie 
2010 roku, podczas dwudniowych obrad, audytorów gościła Cementownia Warta. 

W programie znalazł się blok szkolenio-
wy, zwiedzanie cementowni i pałacu 
w Działoszynie oraz wieczór integracyj-
ny w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowym Związku Harcerstwa Polskiego 
„Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
Uczestników spotkania powitali człon-
kowie Zarządu Cementowni Warta - wi-
ceprezes Alicja Kubicka i dyrektor ds. 
produkcji Krzysztof Garus oraz przedsta-
wiciel właścicieli Aloys Schuchardt. Wy-
kładowcą i moderatorem warsztatów 
była dr Dorota Krupnik, audytor i insty-
tucjonalny weryfikator środowiskowy 
Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania 
z Warszawy.

Wszystko o EMAS
W pierwszej części bloku szkoleniowe-
go dr Krupnik przeprowadziła wykła-
dy na temat wymagań systemu ekoza-
rządzania i auditu EMAS - planowanie 
i funkcjonowanie oraz wymagań normy 
PN-EN ISO 9001 - doskonalenie syste-

mu. EMAS przedstawiła jako unijny do-
browolny instrument potwierdzający 
ciągłe doskonalenie efektywności eko-
logicznej w organizacjach i podmiotach 
gospodarczych. Opierała swój wykład 
na tezie, że zarejestrowani w EMAS są 
w swej działalności zgodni z prawem, 
mają wdrożony system zarządzania śro-
dowiskowego oraz komunikują zamie-
rzenia i efekty działań w dostępnych 
środkach przekazu publikując m.in. „De-
klarację środowiskową”. Formalnie sys-
tem oparty jest na rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy oraz 
normie ISO 14001. Warunkiem rejestracji 
w systemie jest pozytywna weryfikacja 
spełnienia ich wymogów. Wymuszając 
zidentyfikowanie aspektów środowi-
skowych i zagrożeń system wskazuje 
potrzebę zarządzania nimi i ryzykiem 
związanym z ich występowaniem. Po-
winien zatem w efekcie doprowadzić 
do ograniczania zużycia surowców, 

energii i wody, szerokiego recyklingu 
odpadów, zmniejszenia ich ilości i ście-
ków oraz emisji. Tym samym wymierna 
może być obniżka kosztów wynikająca 
ze zmniejszenia opłat środowiskowych, 
stawek ubezpieczeń czy ewentualnych 
kosztów usuwania awarii i incydentów 
środowiskowych. D. Krupnik podkreśliła, 
że przekłada się to na zwiększenie wiary-
godności w otoczeniu, wśród klientów, 
a także organów kontrolnych i admini-
stracyjnych.
Przytoczyła przykłady z procesu weryfi-
kacji wniosku Cementowni Warta o zare-
jestrowanie w systemie. Swoje doświad-
czenia zawodowe wykorzystała również 
omawiając drugi temat. Okazało się, że 
wiele do powiedzenia w tym zakresie 
mają także uczestnicy szkolenia, audyto-
rzy wewnętrzni w cementowniach, które 
od lat mają wdrożone i potwierdzone cer-
tyfikatami systemy zarządzania, jakością, 
bhp i  środowiskowe.
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Zbigniew Mostowski

Wizja lokalna w zakładzie 
Podczas zwiedzania cementowni 
uczestnicy warsztatów, a zwłaszcza go-
ście z Cementowni Odra, mieli okazję 
skonfrontować teorię z praktyką. Zna-
jomość branży pozwoliła wszystkim 
zadać szereg merytorycznych pytań 
przewodnikowi wycieczki - głównemu 
inżynierowi produkcji Sławomirowi Kaź-
mierczakowi. Była to prawdziwa dysku-
sja fachowców.
Szczególne zainteresowanie wśród 
zwiedzających wzbudził nowy skład 
uśredniający surowca, centralna sterow-
nia oraz organizacja i wyposażenie za-
kładowego laboratorium posiadającego 
akredytację Polskiego Centrum Akredy-
tacji na spełnienie wymagań, m.in. nor-
my ISO 17025.
Wspólny obiad był ostatnim i smacz-
nym akcentem pobytu na terenie Ce-
mentowni Warta. Na zakończenie pra-

cowitego dnia audytorzy zwiedzili 
Pałac Męcińskich w Działoszynie, a na-
stępnie  spędzili wieczór przy kawie 
i lampce wina. Wagę spotkania podkre-
ślili swoją obecnością prezesi zarządów 
„Warty” i „Odry” - Dariusz Gawlak i An-
drzej Rybarczyk. Dzielenie się wrażenia-
mi dnia, wspomnienia zdarzeń z ostat-
nich dwóch lat i refleksje nad szybkością 
przemijania czasu, tworzyły atmosferę 
wieczoru przy ognisku, grillu i występie 
śląskiego zespołu.

Gorąca dyskusja dnia drugiego
W drugim dniu warsztatów teoria za-
rządzania zderzyła się z praktyką. Pod-
stawą burzliwej dyskusji był krótki wy-
kład Doroty Krupnik o możliwościach 
doskonalenia systemów zarządzania 
oraz o wpływie doboru dostawców 
na jakość produkowanych cementów. 
Merytoryczna wymiana zdań rozwia-

ła wiele wątpliwości, które pojawiły się 
w pytaniach o to, czy systemy nie spo-
wszedniały, czy mogą być skutecznym 
narzędziem zarządzania. Odpowiedzi 
wskazywały na to, że systemy są coraz bar-
dziej rozumiane i akceptowane, wykorzy-
stywane automatycznie i doskonalone.
W dokumentach każdy z audytorów za-
chowa zaświadczenie Zakładu Systemu 
Jakości i Zarządzania o uczestniczeniu 
w szkoleniu, zaś w osobistych archiwach 
- płytę ze zdjęciami. W pamięci i na fo-
tografiach spotkanie audytorów „Warty” 
i „Odry” pozostanie jako pożyteczne i ra-
dosne wydarzenie, pozwalające każde-
mu z uczestników w ciągu najbliższych 
dwóch lat na sięgniecie po telefon, aby 
w sprawach systemowych, produkcyj-
nych czy nawet osobistych porozma-
wiać z dobrym znajomym z bratniej ce-
mentowni.
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Działania PR

Niemiecka młodzież zwiedziła 
cementownię 

Cementownia Warta jest firmą, która, 
miedzy innymi z uwagi na swój rozmiar 
i rodzaj działalności, od lat cieszy się za-
interesowaniem mieszkańców powiatu 
pajęczańskiego i ich gości. 

Odblaskowe dzieci 

Kolejna edycja konkursu fotograficz-
nego pt. „Świecę nie tylko przykładem 
– mam odblask” została rozstrzygnię-
ta. Tuż przed feriami w Szkole Podsta-
wowej w Prusicku przedstawiciele or-
ganizatorów akcji podinsp. Sławomir 
Konieczko, Naczelnik Sekcji Prewencji 
i Ruchu Drogowego KPP w Pajęcznie 
oraz Paulina Borkowska, rzecznik praso-

wy Cementowni Warta wręczyli nagro-
dy zwycięzcom drugiej edycji e-kon-
kursu: Alicji Włodarczyk z Rząśni oraz 
uczniom z kółka dziennikarskiego pod 
opieką Lidii Taranek z Prusicka. Trzecim 
nagrodzonym został Michał Stefanek 
z Działoszyna, który nagrodę odebrał 
w późniejszym terminie. 
Wykorzystanie internetu do przepro-
wadzenia akcji doskonale się sprawdza 
i e-konkurs cieszy się coraz większym 

nili wycieczkami po najciekawszych za-
kątkach regionu. Przewodnikiem grupy 
był Jan Leśniak, zastępca dyrektora ds. 
produkcji w Cementowni Warta, który 
w przystępny sposób tłumaczył zarów-
no młodzieży, jak i ich opiekunom po-
szczególne etapy produkcji cementu. 
Największe wrażenie na zwiedzających 
wywarły piece zaskakujące swoimi ga-
barytami. Goście dopytywali o szczegóły 
procesu, ale także o strukturę właściciel-
ską cementowni oraz działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Na zakończenie 
spotkania rozdano upominki, które mają 
przypominać ciekawe chwile spędzone 
w Cementowni Warta. – Młodzież wró-
ciła z cementowni bardzo zadowolona 
– informowała Anna Tarnowska-Prze-
rywacz, dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Działoszy-
nie, która była gospodarzem całej wizyty 
niemieckiej delegacji. 

Paulina Borkowska

Paulina Borkowska

zainteresowaniem młodych internau-
tów, którzy z edycji na edycję zgłasza-
ją coraz więcej zdjęć. W drugiej edycji 
udział wzięły 73 osoby, z których każda 
otrzymała zestaw odblaskowy: kamizel-
kę odblaskową i fluoroscencyjny worek 
na obuwie. 
Rozstrzygnięcie konkursu było jedno-
cześnie podsumowaniem czterech lat 
trwania akcji, w której celem nadrzęd-
nym jest poprawa bezpieczeństwa dzie-
ci poruszających się po drogach powia-
tu pajęczańskiego. W tym czasie rozdano 
ponad 8 tysięcy elementów odblasko-
wych – opasek, zawieszek, szelek, kami-
zelek. Wymierny efekt działań prewen-
cyjnych oraz prawdopodobnie tej akcji 
potwierdził podinsp. Sławomir Koniecz-
ko, który poinformował, że w 2010 roku 
na drogach powiatu pajęczańskiego nie 
było wypadku z udziałem dziecka.
Zarząd Cementowni Warta kontynu-
ując swoje działania zaplanował kolejne 
edycje akcji, bo życie i zdrowie najmłod-
szych mieszkańców powiatu pajęczań-
skiego jest największą wartością. 

W ostatnich dniach marca 2011 r. zakład 
zwiedziła grupa niemieckiej młodzieży 
z miejscowości Bad Durrenberg. Goście 
to laureaci konkursu odbywającego się 
w ramach europejskiego projektu Le-
onardo da Vinci, którego głównym zało-
żeniem jest nauka przez całe życie. Swój 
trzytygodniowy pobyt w Polsce wypeł-
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Sportowa rywalizacja młodzików 
wspierana przez Cementownię Warta

Cementownia Warta kolejny raz wspie-
rała zmagania najmłodszych sportow-
ców podczas VII Olimpiady Sportowej 
dla Przedszkolaków zorganizowanej 
w Pajęcznie.
Osiem drużyn reprezentujących przed-
szkola z powiatu pajęczańskiego 
12 maja 2011 roku wzięło udział w za-

Warta Song wyłania talenty wokalne 

Cementownia Warta po raz kolejny 
uczestniczyła w wyłanianiu talentów 
podczas IX Regionalnego Festiwalu Wo-
kalnego „Warta Song”, który odbył się 
2 kwietnia 2011 r. w Miejsko-Gminnym 
Domu Kultury w Działoszynie. 

Do konkursu zgłosiło się czterdziestu 
uczestników, zaś do finału zakwalifiko-
wano dziewiętnastu. Zmagania konkur-
sowe oceniało zawodowe jury z Edwar-
dem Warzychą jako przewodniczącym. 
Spośród nagrodzonych najwyższą na-
grodę - Grand Prix - ufundowaną przez 
Cementownię Warta wyśpiewała Na- Paulina Borkowska

Paulina Borkowska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 
w Pajęcznie, Szkoła Podstawowa w Ga-
jęcicach Starych, Szkoła Filialna w Ni-
wiskach Górnych, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Makowiskach, 
Szkoła Filialna w Patrzykowie, Szko-
ła Podstawowa im. Marcina Bielskiego 
w Białej, a obecnych na hali kibiców ob-
darowano drobnymi upominkami o co 
zadbali organizatorzy tegorocznej edy-
cji - dyrekcja Publicznego Przedszkola 
nr 2 w Pajęcznie.

talia Stolarska z Miejskiego Domu Kul-
tury w Radomsku za wykonanie utworu 
„Dworzec” z repertuaru Maryli Rodowicz. 
Wśród laureatów znaleźli się:
• w młodszej kategorii wiekowej (13-17 lat)
I miejsce - Zuzanna Michalska z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Osjakowie 
II miejsce - Karolina Zygoń z MG Domu 
Kultury w Działoszynie
III miejsce - Milena Jarząb z Zespołu 
Szkół w Załęczu Małym 
• w starszej kategorii wiekowej (17-21 lat)
I miejsce - Zbigniew Jankowski z Miej-
skiego Domu Kultury w Radomsku
II miejsce - Ewelina Korpas z Ośrodka 
Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
III miejsce - Justyna Sitek z Raciszyna 
• Wyróżnienia - Natalia Mickiewicz, Filip 
Witkowski. 
Nagrodę główną oraz pozostałe cen-
ne nagrody wręczali przedstawiciele 
sponsorów: Łukasz Walasik, Pełnomoc-
nik Zarządu reprezentujący Cementow-
nię Warta; Rafał Drab, Burmistrz Miasta 
i Gminy Działoszyn oraz jurorzy. Wszyscy 
uczestnicy festiwalu otrzymali statuetki, 
dyplomy oraz drobne upominki. 

wodach pozwalających im wykazać się 
sprawnością fizyczną. Dzieci, przy go-
rącym dopingu kolegów na trybunach, 
toczyły piłkę, rzucały do celu i biega-
ły udowadniając swoje mistrzowskie 
przygotowanie do olimpiady. 
Rywalizację wygrała drużyna Publicz-
nego Przedszkola nr 1 w Pajęcznie, ale 
nagrody otrzymały wszystkie uczest-
niczące w zmaganiach drużyny: Pu-
bliczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie, 
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Paulina Borkowska

Paulina Borkowska

Eko szkoła obala mity

Wiosną bieżącego roku odbyła się kolej-
na edycja projektu eko szkoła, którego 
celem jest pokazanie możliwości przy-
wrócenia naturalnego stanu środowiska 
po zakończeniu eksploatacji kamienia 

Aktywny wypoczynek 
na warciańskim szlaku

Po raz piąty 14 maja 2011 roku pracow-
nicy Cementowni Warta wraz z rodzina-
mi i przyjaciółmi uczestniczyli w Rajdzie 
rowerowym Warciańskim Szlakiem.
Tegoroczna wyprawa rozpoczęła się 
wczesnym przedpołudniem kiedy 
sprzed biurowca cementowni na zielo-
ną trasę wyruszyło ponad 130 osób wy-

posażonych w kamizelki odblaskowe. 
Dla wielu uczestników rajd okazał się 
wyprawą otwierającą wiosenny sezon 
wypoczynku na dwóch kołach.
Aktywny wypoczynek, poznawanie oko-
lic rzeki Warty, Załęczańskiego Parku Kra-
jobrazowego i wielu innych ciekawych 
miejsc jest to hasło przewodnie Cemen-
towni Warta i tegorocznych rowerzystów.
Trasa rajdu przebiegała malowniczymi 
drogami, duktami leśnymi i piaszczy-

stymi dróżkami, a punktem docelowym 
tegorocznej wyprawy był most na War-
cie w Bobrownikach, gdzie wyznaczo-
no miejsce wodowania grupy kajakarzy 
z Cementowni Warta. Wszyscy uczest-
nicy zwiedzania warciańskich szlaków – 
blisko 180 osób – regenerowali siły przy 
grochówce, bigosie i pajdzie chleba ze 
smalcem.  
Dla „niezniszczalnych” zaplanowano trasę 
do jaskiń w Rezerwacie Węże, która pod 
przewodnictwem Jana Paska dzielnie po-
konała dodatkowe pięć kilometrów. 
Zarówno rowerzyści jak i kajakarze de-
klarowali swoją obecność w przyszłym 
roku, a ich zadowolenie daje nadzieję na 
skuteczne rozpropagowanie tej formy 
wypoczynku.

wapiennego oraz przybliżanie młodzie-
ży mieszkającej w okolicach Cementow-
ni Warta działań ekologicznych prowa-
dzonych przez zakład.  
W zajęciach uczestniczyli uczniowie kil-
ku szkół gimnazjalnych m.in. z Pajęcz-
na, Nowej Brzeźnicy, Strzelec Wielkich 

i Siemkowic. Eko szkoła to program uroz-
maicający szkolną codzienność, a wia-
domości zdobyte na takich zajęciach 
poparte własnymi obserwacjami i do-
świadczeniami uczniów trwale zapada-
ją w ich pamięci. Zajęcia prowadzone są 
przez zespół, na którego czele stoi Ro-
muald Cybulski specjalista ds. rekulty-
wacji w Cementowni Warta wspierany 
przez młodzież z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Działoszynie. 
Młodzież, w ramach projektu, prowadzi 
szereg badań stanu czystości środowi-
ska powstałego w wyniku działań rekul-
tywacyjnych Cementowni Warta S.A. - 
badana jest woda, gleba i powietrze oraz 
zwiedza tereny zrekultywowane. 
Projekt eko szkoła unaocznia świadome 
i racjonalne przekształcanie środowiska 
przez działania podejmowane w Ce-
mentowni Warta. 
Podsumowaniem badań jest ogłoszony 
konkurs na poster zawierający najważ-
niejsze zasady ekologiczne.
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II Działoszyńska Dziesiątka

W niedzielę 8 maja 2011r. odbyła się 
druga edycja ćwierćmaratonu pod na-
zwą „Działoszyńska Dziesiątka” wpisują-
cego się w ogólnopolską akcję „Polska 
Biega”. W tym roku wyścig zgromadził 
blisko 300 zawodników z różnych zakąt-
ków Polski, a także min. z Niemiec i Ukra-
iny (74% więcej niż w ubiegłym roku). 
Bieg na 10 km wygrał Ukrainiec Alek- Łukasz Walasik

sandr Silkowski przed Henrykiem Szo-
stem (Grunwald Poznań, olimpijczyk 
z Pekinu). Triumfator finiszował na me-
cie po 29 min 20 sek. biegu. Aktualny 
wojskowy mistrz świata w maratonie 
stracił do niego 29 sekund. Trzeci był 
Ukrainiec Michaił Iweruk (30,28). Wśród 
kobiet najlepsza była Tetiana Gamera 
Shmyrk z Ukrainy (34,24), Olga Ochal 
z Bydgoszczy (34,25) i Agnieszka Ciołek, 
AZS AWF Wrocław (34,54).

W klasyfikacji generalnej najwyżej (na 23 
miejscu) z lokalnych biegaczy uplasował 
się organizator imprezy – ks. Rafał Gni-
ła z parafii bł. M. Kozala w Działoszynie. 
Ponadto pierwsze miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej zdobyła Agnieszka Ku-
zyk z Raciszyna (K 30), Seweryn Kołodziej 
z Osieka (M16), Bartłomiej Mistygacz 
z Wierzchlasa i Michał Nąckiewicz z Dzia-
łoszyna (M20), Łukasz Gubarycz z Dzia-
łoszyna (M30) oraz Robert Kostrzewa 
z Wielunia (M40). W wyscigu Nordic Wal-
king na 10 km najwyżej z regionu upla-
sował się Andrzej Torchała z Gaszyna.
Oprócz biegu głównego odbyły się tak-
że biegi dla dzieci i bieg VIP-ów, w któ-
rym wzięli udział min. Burmistrz Miasta 
i Gminy Działoszyn - Rafał Drab, Dariusz 
Gawlak - Prezes Cementowni Warta S.A., 
Grzegorz Lipowski - Prezes Cemet S.A. 
i Agnieszka Ryś -Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Działoszyn.
Cementownia „Warta” S.A. w Trębacze-
wie, jako sponsor generalny maratonu 
zainicjowała wzorem ubiegłego roku 
oprócz Akademii Biegania – Akademię 
Nordic Walking. Dzięki zajęciom z profe-
sjonalnym trenerem mogliśmy przygo-
tować zawodników jak również osoby, 
które pierwszy raz zetknęły się z tą dys-
cypliną sportu do startu w wyścigu.
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Zielone światło dla inwestycji

W planie inwestycyjnym w roku 2011 
znalazły się działania do realizacji w tym 
roku oraz wiele takich, które są dopie-
ro w sferze przygotowywania koncepcji 
czy gromadzenia dokumentacji. 
- Inwestycje podejmowane w tym ro-
ku wynikają z potrzeb produkcyjnych, 
a także zmieniających się uwarunko-
wań zewnętrznych narzuconych nam 
przez prawo np. środowiskowe – mó-
wi Marek Górnik, dyrektor ds. technicz-
nych w Cementowni Warta. - Jednym 

Rok 2011 to czas kolejnych śmiałych inwestycji w Cementowni Warta SA w Trębaczewie. Przedstawiciele Za-
rządu analizując potrzeby rynku i pracowników zakładu na bieżąco decydują o inwestycjach zapewniających ce-
mentowni stabilną pozycję wśród podmiotów gospodarczych. 

z głównych zadań jest uruchomienie 
produkcji nowej marki cementu 52,5 
za pomocą montażu nowego typu se-
paratora dynamicznego typu VTP2700 
na młynie cementu numer trzy w Prze-
miałowni Cementu Warta II. Wymienio-
ne zostaną również stare nieefektywne 
urządzenia na nowe, oparte o nowo-
czesną technologię firmy PSP Engine-
ering a.s. z Czech – wymienia priory-
tety dyrektor Marek Górnik. – Ta linia 
technologiczna obejmuje: moderniza-

cję młyna cementu, wymianę separato-
ra, wymianę wentylatora procesowego 
oraz zabudowę nowego filtra odpylają-
cego. Rozpoczęliśmy już to zadanie i je-
go zakończenie przewidujemy na ko-
niec maja.  
Kolejne z listy inwestycji mają na celu po-
prawienie analizy dostarczanego surow-
ca. – Dla prawidłowego prowadzenia 
procesu produkcji klinkieru wymagane 
jest właściwe przygotowanie materiałów 
surowcowych pod względem maksy-
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Paulina Borkowska

malnego jego ujednorodnienia i uśred-
nienia, zarówno pod względem che-
micznym, jak i fizycznym  - ważnym dla 
jego dalszych etapów produkcyjnych. 
W tym celu zakupiono w firmie Thermo 
Gamma Metrics z Australii nataśmowy 
analizator ciągły typ CB OMNi-3 analizu-
jący znajdujący się na taśmie transpor-
towej materiał surowcowy poddawany 
składowaniu. Ciągły monitoring surow-
ca dostępny jest w laboratorium, ko-
palni oraz wybranych komórkach orga-
nizacyjnych zakładu – mówi Waldemar 
Dąbrowski, inżynier mechanik w zespole 
ds. technicznych. - Uruchomienie anali-
zatora planujemy na czerwiec 2011 r. – 
dodaje Marek Górnik.
Wśród inwestycji są również te ułatwia-
jące pracę: uporządkowanie procesu 
magazynowania półproduktów do pro-
dukcji klinkieru, utrzymanie czasowej ja-
kości klinkieru (eliminowanie wpływów 
atmosferycznych) oraz ograniczenie 
emisji pyłowej wtórnej. - Kolejnym za-
daniem długoterminowym jest budo-
wa zamkniętych składów klinkieru wraz 
z wyposażeniem załadowczo-rozładow-
czym – mówi dyrektor Górnik. 
Zarówno w pierwszej jak i drugiej inwe-
stycji prowadzone są analizy wyboru 
technologii. 
Cementownia Warta inwestując w nowe 
przedsięwzięcia nie zapomina o możli-
wościach związanych z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych. W latach 2006-
2008 skorzystała z kilkumilionowego 
dofinansowania projektu „Zmniejszenia 
emisji z instalacji służącej do wypalania 
klinkieru cementowego objętej pozwo-
leniem zintegrowanym” ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. - Staramy się zdobyć fundusze 
unijne. Raz już to zrobiliśmy, z powodze-
niem. W tej chwili również będziemy 
próbować. – Już dziś nasi pracownicy 
sprawdzają możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych - zapewnia dyrektor 
Marek Górnik. 
Jak wynika z informacji przekazanych 
przez dyrektora Górnika inwestowanie 
ma nadal zielone światło w Cementow-
ni Warta.
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„Barbórka to górnicza sprawa” 
Barbórka w Cementowni Warta to święto, podczas którego kultywowana jest piękna tradycja górnicza, wspo-
minana jest święta Barbara, a mężczyźni okazale prezentują się w mundurach. To także okazja do podsu-
mowania roku i podziękowania załodze za wytężoną pracę. Warciańska brać górnicza spotkała się 3 grud-
nia 2010 r. w Trębaczewie, by mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny rozpocząć 
uroczystości barbórkowe. Podniosły charakter tego wydarzenia akcentowały sztandary górnicze i związkowe 
zgromadzone wokół ołtarza oraz muzyka Orkiestry Górniczej. 

Po mszy świętej przedstawiciele zarzą-
du cementowni, górnicy oraz towarzy-
szący im goście udali się do siedziby 
zakładu, gdzie witał ich prezes Zarzą-
du Cementowni Warta Dariusz Gaw-

lak. - Ten rok był zmienny, w różnych 
jego okresach mieliśmy różne nastro-
je i różne przewidywania. To był trudny 
okres – podsumowywał prezes Gawlak. 
- Pojawiły się kłopoty związane z powo-

dzią, z obfitymi deszczami, podwyższo-
nym stanem wody w kopalni. Wydoby-
cie było trudniejsze, mimo to udało się 
pracować w sposób ciągły w zakładzie 
za co wam serdecznie dziękuję – mó-

Życzenia dla górników, by im się darzyło i w domu i w pracy skła-
dali także przybyli goście, a wśród nich Poseł na Sejm RP Mie-
czysław Łuczak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, 
Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego Jacek Lewera, Przewod-
niczący Rady Powiatu Pajęczańskiego Henryk Mszyca, Starosta 
Powiatu Wieluńskiego Andrzej Stępień, Burmistrz MiG Działo-
szyn Krzysztof Piekarz wraz z Burmistrzem elektem Rafałem 
Drabem oraz samorządowcami miasta i gminy Działoszyn, Bur-
mistrz MiG Pajęczno Dariusz Tokarski, przedstawiciele admini-
stracji powiatowej, Przewodniczący Rad Miast minionej kadencji 
Stanisław Ranoszek i Sławomir Goszczak, Wójt Gminy Rząśnia 
Tomasz Stolarczyk, Wójt Gminy Popów Bolesław Świtała, sołty-
si zaprzyjaźnionych sołectw: Donata Rełkowska, Andrzej Derek, 
Stanisław Szczęsny oraz partnerzy społeczni (m.in. przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Zdrowa Rzeczpospolita) i biznesowi.
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wił do obecnych na sali pracowników. 
- Był to rok testowania linii nr 6, naszej 
siły na przyszłość, która od początku uru-
chomienia wyprodukowała 977 tys. ton 
klinkieru. Dziękuję wszystkim służbom 
produkcyjnym, pakowni, ale także zwią-
zanym ze sprzedażą za trud i zaangażo-
wanie w osiągniecie takiego wyniku.      
Prezes przedstawił także plany na naj-
bliższą przyszłość. - Przewidujemy, że rok 
2011 będzie jeszcze lepszy niż świetny 
rok 2008, w którym biliśmy rekordy wy-
syłki cementu. Planujemy zwiększenie 
wysyłki do 200 tys. ton cementu mie-
sięcznie. Rada Nadzorcza zatwierdziła 
nasze plany inwestycyjne na następne 
lata, w których rozpoczęta zostanie mo-
dernizacja działu przemiałowego War-
ty II. Zmierzymy się z cementami 52,5, 
które zamierzamy sprawnie wprowadzić 
na rynek. Ruszymy także z programem 
hermetyzacji zakładu, w ramach którego 
rozpoczniemy budowę zamkniętych skła-
dów klinkieru – informował D. Gawlak.   
Na zakończenie gospodarz spotkania 
złożył wszystkim pracownikom życze-
nia bezpiecznej pracy oraz satysfakcji 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
Życzenia dla górników, by im się darzyło 
i w domu i w pracy składali także przy-
byli goście, a wśród nich Poseł na Sejm 
RP Mieczysław Łuczak, przedstawiciele sa-
morządu województwa, powiatów i gmin 
oraz partnerzy społeczni i biznesowi.
 
W dalszej części Barbórki wręczono wy-
różnienia „Zasłużony dla Budownictwa”. 
Odznaczenia wręczył Przewodniczący 
Kapituły Odznaczenia Zbigniew Janow-
ski wraz z wicestarostą Powiatu Paję-
czańskiego Jackiem Lewerą. Wyróżnieni 
zostali: Dariusz Gawlak, Małgorzata Kuli-
gowska, Zenon Zalewski, Henryk Łuczak 
i Zygmunt Nąckiewicz. Zgodnie z trady-
cją przedstawiciel Zarządu Krzysztof Ga-
rus nadał również stopień Inżyniera Gór-
niczego III Stopnia Markowi Staroniowi. 
Po części oficjalnej goście bawili się na 
tradycyjnej karczmie piwnej prowadzo-
nej przez Ślązaka wodzireja Teodora i ze-
spół Fiesta Show. 

Paulina Borkowska 
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Spotkanie partnerów handlowych - Wisła 2010
Coroczne spotkania z partnerami handlowymi z całej Polski na dobre wpisały się w tradycję naszej firmy. W 2010 
roku zaprosiliśmy największych odbiorców cementu do Wisły. Miejscem spotkania był hotelu Stok w Wiśle poło-
żony w sercu Beskidu Śląskiego, w malowniczej dolinie Jawornika, jednego ze źródłowych potoków Wisły.

Spotkanie zainaugurowało wystąpie-
nie prezesa Zarządu Cementowni War-
ta Dariusza Gawlaka. W krótkich słowach 
podziękował on przybyłym gościom za 
owocną współpracę w 2010 roku. Doce-
nił zaangażowanie w wypracowaniu do-
brej relacji pomiędzy klientami a służba-
mi cementowni odpowiedzialnymi za 
obsługę związaną z wysyłką cementu. 
Prezes przedstawił również perspekty-
wy rozwoju cementowi Warta w latach 
następnych oraz możliwości wdraża-
nia do produkcji nowych produktów. 
Na zakończenie swojego wystąpienia 
w towarzystwie dyrektora ds. Handlu 
i Marketingu Ewy Gibas wręczył dyplo-
my z podziękowaniami za współpracę 
w minionym roku. Firmy, które zostały 
uhonorowane tym wyróżnieniem od 
lat współpracują z Cementownią Warta. 
Wśród nich są firmy budujące autostra-
dy, zajmujące się prefabrykacją i dostar-
czające cement na budowy ważnych 
dróg krajowych, obwodnic miast itp. 
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betono-
wych Bosta - Beton Sp. z o.o. z Warsza-
wy otrzymało okolicznościowy dyplom 

za odebranie milionowej tony cemen-
tu w 2010 roku. Miłym akcentem koń-
czącym część oficjalną było złożenie 
podziękowania na ręce Józefa Piotrow-
skiego, właściciela Zakładu Betoniar-
skiego z Nekli, klienta, który od prawie 
czterdziestu lat kupuje cement z War-
ty. Z racji wieku Pan Józef kończy swoją 
działalność zawodową i przekazuje swo-
im synom dobre kontakty z cementow-
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nią Warta, wskazując kontynuację dobrze 
układającej się współpracy między naszy-
mi firmami. 
Rozmawiając przy kawie czy herbacie, 
klienci dzielili się z nami spostrzeżeniami 
na temat rynku cementowego i przedsta-
wiali wizje rozwoju swoich firm w przy-
szłości. Okazją ku temu był również ban-
kiet, którego niewątpliwą atrakcją był 
występ zespołu egzotycznego z tańca-
mi hawajskimi. Podczas wieczoru człon-
kowie zespołu udzielali lekcji tańców 
wszystkim chętnym. Okazało się, że ha-
wajskie rytmy przypadły do gustu więk-
szości uczestnikom - wprowadziły w do-
bry nastrój i długo pozostaną w pamięci.
Dla gości przygotowaliśmy szereg 
atrakcji, między innymi zwiedzanie 
malowniczych okolic Wisły na tzw. Pę-
tli Bieszczadzkiej. Odwiedziliśmy Isteb-
ną i Koniaków. Miejscowości te wraz 
z Jaworzynką tworzą tzw. Beskidzką 
Trójwieś. Dzięki wyjątkowym walorom 
krajobrazowym, bogatej i nadal żywej 
kulturze góralskiej, region ten zaliczany 
jest do najatrakcyjniejszych w Polsce, co 
możemy osobiście potwierdzić. Co cie-
kawe, Koniaków nie leży w dolinie, jak 
większość górskich wiosek, ale ulokował 
się na grzbiecie, na wysokości około 700 
m. Może dlatego wieś ta sprawia wra-
żenie innej, niecodziennej, magicznej. 
Z każdego miejsca roztaczają się tu pięk-
ne widoki i ma się przy tym wrażenie, że 
jest się gdzieś na końcu świata, gdzie ci-
sza i spokój to codzienność... Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się wy-
roby koniakowskich koronczarek, które 
mogliśmy podziwiać w miejscowym 
Muzeum Koronki, istniejącym od 1962 
roku. To tutaj można zobaczyć wiele cie-
kawych koronek, “uheklowanych” arcy-
dzieł, dzięki którym Koniaków słynie na 
całym świecie.
Na zakończenie udaliśmy się z wizytą do 
Muzeum Browaru w Żywcu. Tam też nasi 
goście mieli okazję zapoznać się z boga-
tą historią browaru oraz „sprawdzić” smak 
żywieckiego piwa w ramach degustacji.
Zwieńczeniem dnia było wspólne grillo-
wanie w karczmie góralskiej. Przy dźwię-
kach muzyki uczestnicy spotkania dzie-
lili się wrażeniami z wycieczki, a także 
smakowali regionalne potrawy serwo-
wane przez kuchnię góralską. 
Żegnając się nazajutrz nasi goście miło 
wspominali wspólnie spędzony czas.

Danuta Szopa
Andrzej Kardaszewski
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„Emilia” pod Sobczakową Grapą
Wijąca się wśród gór Beskidu Żywieckiego ekspresówka S-69 na odcinku Żywiec – Zwardoń jest bez wątpie-
nia najbardziej malowniczą drogą w Polsce. Na odcinku Laliki - Laliki II powstał pierwszy pozamiejski tunel dro-
gowy „Emilia” przechodzący przez zbocze Sobczakowej Grapa (wysokość 766,3 metrów n.p.m.). Do jego bu-
dowy zastosowano cementy z Cementowni Warta.

Zarówno droga ekspresowa S-69 w Pol-
sce, jak i autostrada D3 na Słowacji są 
częścią Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego Nr VI przebiegające-
go z północy na południe Europy, który 
połączy Gdańsk z Brnem i Żyliną. Droga 
ekspresowa S-69 Bielsko Biała – Żywiec 
– Zwardoń o łącznej długości 48 km jest 
połączeniem drogowym w całości na 
obszarze województwa śląskiego, która 
po wybudowaniu poprawi połączenie 
Polski ze Słowacją. Natomiast przedłuże-
niem na Słowacji jest autostrada D3 bie-
gnąca w kierunku Bratysławy.
Droga ekspresowa S-69 jest budowana 
ponad 10 lat. Do tej pory oddano trzy 
odcinki pomiędzy Żywcem a Zwardo-
niem o łącznej długości prawie 14 km. 

Od św. Barbary po Emilię
Prace nad tunelem „Emilia” rozpoczęto 
w marcu 2008 r. Wydrążenie 670–metro-
wej budowli metodą górniczą było bar-
dzo skomplikowane, bo zamiast twar-
dych skał występuje tu głównie kruchy 

Do marca 2010 r. do użytku zostały oddane następujące odcinki pomię-
dzy Żywcem a Zwardoniem:
1. Żywiec – Browar – Przybędza - odcinek długości 7,7 km wraz z 1,5 

km trasy dojazdowej łączącej węzeł „Żywiec” z mostem na Sole 
w Żywcu – otwarty 8 stycznia 2007 r.

2. Milówka - Zwardoń
•  Milówka – Laliki  - odcinek o długości 4,8 km wraz 1,8 km zmo-

dernizowanej drogi dojazdowej łączącej S-69 z centrum Milówki 
(odcinek Milówka - Szare – oddany do użytku 8 stycznia 2007 r., 
odcinek Szare – Laliki oddany do użytku 5 grudnia 2008 r.)

•  Laliki - Laliki II  - odcinek o długości 2,7 km (odcinek z tunelem) 
– oddany 5 marca 2010 r.

•  Laliki II  - Zwardoń – odcinek o długości 4,5 km – oddany do ruchu 
11 grudnia 2008 r. (w tym 1,4 km drogi dwujezdniowej wraz z no-
wym terminalem na przejściu granicznym Zwardoń/Myto – Skalite, 
otwarty do ruchu pasażerskiego 16 stycznia 2006 r.).

Tunel „Emilia” znajduje się na odcinku Laliki - Laliki II:
- początek tunelu, portal północny -> km  41 + 708,00
- koniec tunelu, portal południowy -> km 42 + 386,00 

i sypki łupek. Robotnicy przesuwali się 
codziennie o 2,5 metra i wydobyli prawie 
700 tys. m3 ziemi. Tunel oddano do użyt-
ku 5 marca 2010 r. Ponieważ wydrążono 
go metodą górniczą, w jego północnym 

portalu ustawiono figurę św. Barbary, pa-
tronki górników. Tunel nosi imię „Emilia” 
na cześć Emilii Wojtyły, matki Jana Pawła 
II. Taką propozycję podsunął miejscowy 
proboszcz, a drogowcy przyklasnęli na to.
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Miliony na nowatorską inwestycję
Na ogłoszony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad przetarg na 
budowę tunelu w Lalikach oferty zło-
żyło 6 konsorcjów: trzy krajowe i trzy 
zagraniczne. Najdogodniejsze warun-
ki wykonania przedstawiło konsorcjum 
firm z Czech i Niemiec - Max Bogl & Jo-
sef  Krysl k.s. z Pragi oraz słowacki Do-
prastav a.s. z Bratysławy i zostało wyko-
nawcą tej inwestycji, przewidzianej do 
realizacji w ciągu 24 miesięcy od pod-
pisania umowy. W pracach uczestniczyli 
też polscy podwykonawcy, między in-
nymi firma TIRMET z Milówki, która od-
bierała cementy „WARTA” na budowę tu-
nelu. Prace przygotowawcze zaczęły się 
już na początku listopada 2007 r., a wła-
ściwe roboty w marcu 2008 r. 
Długie na 678 metrów wyrobisko tu-
nelu zostało wykonane Nową Austriac-
ką Metodą Tunelową (NATM), w myśl 
której górotwór stanowi element kon-
strukcji nośnej tunelu. Zakres tego inży-
nierskiego przedsięwzięcia objął wydrą-

żenie dwóch równoległych wyrobisk, tj. 
dwukierunkowego tunelu drogowego 
o dwóch 3,5-metrowych pasach jezd-
ni oraz tunelu ewakuacyjnego - tech-
nicznego, do którego można się dostać 
czterema przejściami ewakuacyjnymi 
(łącznikami) znajdującymi się w odległo-
ściach około 170 metrów od siebie. Pra-
ce zostały wykonane metodą górniczą 
i odkrywkową, czyli koparkami i przez 
wysadzanie skał z zastosowaniem tech-
niki strzałowej. Konstrukcja tunelu jest 
żelbetowa i składa się z dwóch warstw:  
zewnętrznej z betonu natryskowego 
oraz wewnętrznej z przygotowanej na 
miejscu masy betonowej. 
Oprócz wydrążenia tunelu kontrakt 
obejmował m. in. budowę dróg go-
spodarczych i przejść dla zwierząt oraz 
dojazdów i wiaduktów nad nimi, prze-
budowę linii telekomunikacyjnych, 
wzniesienie ogrodzeń i ekranów aku-
stycznych, a także budowę wolno stoją-
cych budynków technicznych z częścią 

Zastosownie cementów „WARTA” do budowy tunelu:
1. Cement mostowo - lotniskowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - HSR/NA - 13,4 tys. t
2. Cement portlandzki wieloskładnikowy                           CEM II/B-M(S-V) 32,5 R -   1,4 tys. t
3. Cement portlandzki wieloskładnikowy                           CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R -  0,4 tys. t
                                                                                                            Razem – 15,2 tys. t

podpiwniczoną (tunel kablowy), prze-
znaczonych do sterowania ruchem 
w tunelu. Całkowity koszt budowy tune-
lu „Emilia” wyniósł 147 mln złotych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Tunel został wyposażony w nowoczesne 
systemy: monitoringu i przeciwpożaro-
wy. Dopływ świeżego powietrza zapew-
nia 10 wentylatorów. Przed oddaniem 
do użytku tunelu przeprowadzono testy 
wszystkich instalacji, wentylacji, kamer 
oraz systemów powiadomień o poża-
rach i wypadkach. W lutym 2010 r. odby-
ły się ćwiczenia pierwszej akcji ratunko-
wej w tunelu - upozorowano zderzenie 
dwóch samochodów osobowych, przy 
czym z jednego zaczął wydobywać się 
gęsty dym. Ćwiczenia miały za zadanie 
sprawdzić nie tylko czas dojazdu ratow-
ników, ale także sprawność systemów 
alarmowych, wentylatorów, systemu po-
miaru temperatur i zadymienia oraz dróg 
ewakuacyjnych. Urządzenia zdały egza-
min, podobnie jak ratownicy. Wentylato-
ry w szybkim tempie wywietrzyły tunel, 
a z głośników słychać było komunikaty 
alarmowe.
W centrum Milówki oraz w Lalikach, przy 
drodze wojewódzkiej, w kierunku Isteb-
nej, znajdują się tablice świetlne infor-
mujące kierowców czy tunel jest w da-
nym momencie otwarty, czy zamknięty. 
Zamykany będzie w sytuacjach, gdy wy-
stąpi jakieś zagrożenie, np. pożar lub po-
ważny wypadek.

Elżbieta Oleszczyk
Krzysztof Szczepaniak 
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Dar serca
Dzień Honorowego Krwiodawstwa

Dzień Honorowego Krwiodawstwa to 
przede wszystkim okazja do podzięko-
wania członkom klubu za dar życia - krwi, 
której na koniec roku rozliczeniowego tj. 
od 1 października 2009 r. do 30 września 
2010 r. oddano 91 355 litrów. Stan krwi 
Klubu Honorowych Krwiodawców przy 
Cementowni Warta na dzień 30 wrze-
śnia 2010 roku wynosi ponad 1496 litrów. 
Klub zrzesza 83 osoby czynnie oddające 

lak, Prezes Zarządu Cementowni Warta. 

Podczas spotkania został także odczyta-
ny list gratulacyjny od Przewodniczącego 
Łódzkiej Okręgowej Rady Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża Andrzeja Chałupki, w którym 
znalazły się życzenia zdrowia i wytrwa-
nia w najszlachetniejszej z idei Polskiego 
Czerwonego Krzyża zapoczątkowanej 
przeszło 50 lat temu, czyli dzielenia się 
cząstką własnego życia z tymi, którzy te-
go najbardziej potrzebują.
Na zakończenie części oficjalnej Prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy 
Cementowni Warta Wacław Klimczak 
wręczył Prezesowi Dariuszowi Gawla-
kowi, Przewodniczącej ZZ Budowla-
ni Krystynie Szymali, Burmistrzowi MiG 
Działoszyn Krzysztofowi Piekarzowi, 
Przewodniczącemu Rady Miasta i Gmi-
ny Działoszyn Stanisławowi Ranoszkowi 
oraz Bożenie Panek z Punktu Pobierania 
Krwi Krwiodawstwa w Wieluniu pamiąt-
kowe statuetki jako dowód wdzięczno-
ści za wspaniałą współpracę, wspieranie 
oraz pomoc dla klubu.  

Jak co roku Klub Honorowych Krwiodawców przy Cementowni Warta 
obchodził swoje święto - tym razem uroczystość odbyła się 19 listo-
pada 2010 r. w sali konferencyjnej Cementowni Warta w Trębaczewie.

Zarząd Klubu oraz zaproszeni goście odznaczyli medalami i statuetkami następujących krwiodawców:
•Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (ponad 18 litrów oddanej krwi):
Lidia Kowalska, Barbara Zawierucha, Wiesława Ślusarek, Józef Leszczyński 

•Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia (ponad 12 litrów oddanej krwi): 
Tomasz Domaradzki, Grzegorz Drosiński, Ryszard Góra, Andrzej Marek

•Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia (ponad 5 litrów oddanej krwi): 
Agata Pach, Wojciech Moryń (najmłodszy odznaczony członek w Klubie), Grzegorz Masionek.  

Dyplomy uznania i medale z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi otrzymali: Mieczysław Drosiński,  
Michał Łakomy, Andrzej Piłatowski i Zdzisław Stasiak.   
Po uroczystości do 52 wzrosła w Klubie liczba osób zasłużonych dla honorowego krwiodawstwa.

Paulina Borkowska
krew członków, wśród nich jest 29 kobiet. 
Krwiodawstwo to przede wszystkim sa-
tysfakcja, dla potrzebujących krwi szansa 
i bezcenny dar życia, za który dziękowa-
li zaproszeni goście. - Dziękuję za Waszą 
działalność, doświadczenie i bezintere-
sowny dar serca. Życzę dużo zdrowia, 
satysfakcji z tego, co robicie i szacunku  
społeczeństwa, ludzi dla których krew 
jest wielkim darem – mówił Dariusz Gaw-
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Trzeba brać się za pracę
O jubileuszu NSZZ Solidarność w Cementowni Warta oraz planach na 
rok 2011 mówi Adam Golec, przewodniczący Związku. Notowała Pauli-
na Borkowska.   

W roku 2010 przypadła 30. rocznica po-
wstania NSZZ Solidarność w Cemen-
towni Warta. Z tej okazji w czerwcu mi-
nionego roku odbyła się uroczysta msza 
święta, na którą zaprosiliśmy wszystkich 
związkowców, przedstawicieli władz 
gminnych i powiatowych oraz przed-
stawicieli Zarządu Cementowni War-
ta w Trębaczewie. Następnie w Pałacu 
Męcińskich w Działoszynie odbyło się 
spotkanie, gdzie uchwałą naszej komi-

sji przyznaliśmy medaliony trzydziesto-
lecia, które otrzymali: Krzysztof Piekarz, 
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn; Be-
ata Mateusiak-Pielucha, Starosta Powia-
tu Pajęczańskiego oraz Dariusz Gawlak, 
Prezes Zarządu Cementowni Warta.
Kolejnym etapem obchodów powsta-
nia Związku było uroczyste spotkanie 15 
stycznia 2011 r., podczas którego uho-
norowaliśmy piętnaście osób najbar-
dziej udzielających się w czasie zawiąza-

nia związku w 1980 r. i 1989 r. Medaliony 
otrzymali: Jan Chłopaś, Małgorzata Kijak, 
Krystyna Ćwir, Lucjan Kalbarczyk, Jan 
Wojtal, Jan Szeligiewicz, Stanisław Gra-
liński, Marian Syguła, Henryk Klimczak, 
Jan Łakomy, Henryk Domagała, Romuald 
Cybulski, Jan Sikora, Tadeusz Wiśniew-
ski, Jan Posmyk. Wyróżnienia wręczyli 
goście honorowi: Przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Materiałów Budowlanych 
a zarazem Przewodniczący Solidarności 
w Cementowni Górażdże w Opolu Tade-
usz Ryśnik oraz Przewodniczący Regionu 
Ziemia Łódzka Waldemar Krenc. 
Tym akcentem zakończyliśmy czas świę-
towania, dziś trzeba się brać za pracę. 
Przed nami kolejny rok, nowe wyzwania. 
Początek roku to czas spotkań z zarzą-
dem cementowni, czas negocjacji pła-
cowych, tak by osoby pracujące na tych 
samych stanowiskach, wykonujące te sa-
me czynności miały, po uwzględnieniu 
różnic wynikających np. ze stażu pracy, 
porównywalne wynagrodzenie. 

Winobranie w Zielonej Górze
Ponad czterdzieści osób - emerytów 
i rencistów Cementowni Warta – uczest-
niczyło w uroczystym świętowaniu wi-
nogronowych zbiorów, które odbyło się 
10 września 2010 r. podczas obchodów 
Dni Zielonej Góry. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili liczne stoiska z winami pocho-
dzącymi z tutejszych oraz zagranicznych 
winnic. Atrakcją była oczywiście możli-
wość degustacji win i ich kupna. Oprócz 
tego prezentowano potrawy z różnych 
regionów Polski. – Po latach wrócono 
do tradycji obchodzenia winobrania 
w regionie, który kiedyś słynął z winnic. 
To ciekawy sposób promocji miasta  – 
opowiada Krystyna Szymala, uczestnicz-
ka wycieczki. – Wszystkich nas zachwyci-
ły zabytki miasta, a zwłaszcza palmiarnia, 
wokół której rośnie winnica z gronami 
dostępnymi w określonym terminie dla 
wszystkich mieszkańców Zielonej Góry 
– dodaje K. Szymala. 

Paulina Borkowska
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Ustawa dobrej woli

Obecną radę tworzy siedmiu pracow-
ników zakładu: Stanisław Woźniak - 
przewodniczący, Jarosław Przerywacz 
- wiceprzewodniczący, Adam Golec – 
sekretarz oraz Katarzyna Dziadak, Bog-
dan Szymala, Jarosław Gałka, Jerzy Kacz-
marek – członkowie.
- Rada pracowników jest ciałem spo-
łecznym będącym łącznikiem między 
pracownikami a dyrekcją zakładu – pod-
kreśla Stanisław Woźniak. Pracodawca 
przekazuje radzie pracowników infor-
macje dotyczące m.in. działalności i sy-
tuacji ekonomicznej firmy oraz przewi-
dywanych w tym zakresie zmian, stanu, 
struktury i przewidywanych reorganiza-
cji oraz działań mających na celu utrzy-
manie poziomu zatrudnienia oraz dzia-
łań, które mogą wpływać na organizację 
pracy lub podstawy zatrudnienia.
Zgodnie z ustawą pracodawca przeka-
zuje powyższe informacje w razie prze-
widywanych zmian lub zamierzonych 
działań oraz na pisemny wniosek rady 
pracowników, co zdaniem członków ra-
dy powinno być doprecyzowane. - Pod-
chodzę do tej ustawy bardzo ostrożnie, 
bo wymaga ona kolejnych noweliza-
cji tak, by precyzyjnie określono jakich 
informacji możemy wymagać od pra-
codawcy i w jakim terminie musi on je 
przekazać. Od sierpnia minionego roku 
nie otrzymaliśmy jako rada pracowni-
ków żadnej informacji dotyczącej sy-
tuacji ekonomicznej w zakładzie, choć 

mam świadomość, że jeśli ją dostanie-
my będzie zawierała dane dokładnie 
takie, jakie otrzyma każdy akcjonariusz 
spółki – mówi Adam Golec. 
Rada działa społecznie, a jej celem jest 
bliska relacja z pracownikami. Po usta-
nowieniu nowej rady, oprócz gratula-
cji, do jej członków kierowano postulaty 
lepszego przepływu informacji w zakła-
dzie. Długoletnie obserwacje życia we-
wnątrz przedsiębiorstwa dają członkom 
rady mandat zaufania od pozostałych 
pracowników. - Jesteśmy nastawieni 
bardzo optymistycznie, zarząd od razu 
pomógł nam w zrozumieniu powierzo-
nych nam funkcji - zorganizował szko-
lenie, w czasie którego wspólnie uczyli-

śmy się paragrafów ustawy. Dzięki temu 
poznaliśmy nasze stanowiska, możliwo-
ści współpracy. Obecny na szkoleniu 
prawnik tłumaczył nam aspekty prawne 
dokumentu – wyjaśnia Jarosław Przery-
wacz. - W obecnej kadencji nie doświad-
czyliśmy jeszcze sytuacji trudnych – do-
daje wiceprzewodniczący. 
Cementownia Warta funkcjonuje 
w oparciu o systemy jakości, których 
spełnianie wymaga najwyższych stan-
dardów np. pracy. - W zakładzie nie jest 
źle, nie ma problemów z wypłatą wyna-
grodzeń, przestrzegane są przepisy BHP 
i czas pracy, zapewnione jest miejsce 
pracy – wylicza Adam Golec. Dodatko-
wo aktywnie działa kadra kierownicza. 
- Większość problemów rozwiązywana 
jest na poziomie kierowników działów – 
mówi Jarosław Przerywacz.  
Rada pracowników z założenia funkcjo-
nuje obok związków zawodowych dzie-
ląc się z nimi kompetencjami. - Na dzień 
dzisiejszy rada informuje o sytuacji eko-
nomicznej zakładu, a związki zawodowe 
są partnerem do negocjacji i rozstrzyga-
nia sporów miedzy pracownikami a pra-
codawcą – wyjaśnia Adam Golec. 
Kadencja obecnej rady pracowników 
trwa cztery lata bogate w wymianę po-
glądów oraz podejmowanie dialogu 
z pracodawcą.

– kierownik Wydziału Automatyki, pracuje w Cemen-
towni Warta od 1973 roku; ma dwoje dzieci

– zastępca kierownika Zakładu Remontowego, pra-
cuje w Cementowni Warta od 1991 roku; żonaty, 
ma dwoje dzieci

– przewodniczący ZZ Solidarność, pracuje w Ce-
mentowi Warta od 1990 roku na Wydziale Auto-
matyki; żonaty, ma dwoje dzieci 

– zastępca kierownika Wydziału Produkcji Pomocni-
czej ds. energetycznych, pracuje w Cementowni 
Warta od 1973 roku; 

– pracuje w Cementowni Warta od 1995 roku w Wy-
dziale Kadr i Wynagrodzeń; mężatka, ma dwoje dzieci

– pracuje w Cementowni Warta jako mistrz kontro-
ler produkcji w Wydziale Spedycji i Pakowania Ce-
mentu od 1981 roku; żonaty, ma dwoje dzieci

– pracuje w Cementowni Warta od 1996 roku jako 
kierowca zmianowy w zakładzie transportu samo-
chodowego; żonaty, ma dwoje dzieci

Trwa druga kadencja rady pracowników Cementowni Warta – organizacji, która na mocy ustawy z dnia 7kwiet-
nia 2006 roku jest odpowiedzialna za informowanie pracowników i przeprowadzanie konsultacji w wielu waż-
nych dla nich obszarach. 

Paulina Borkowska

Stanisław Woźniak

Jarosław Przerywacz

Adam Golec

Jerzy Kaczmarek

Katarzyna Dziadak

Bogusław Szymala

Jarosław Gałka
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Samorządowcy są wśród nas
Wywiad Pauliny Borkowskiej z Ryszardem Brzozowskim, inspektorem me-
chanikiem w dziale utrzymania ruchu mechanicznego w Cementowni Warta. 

Paulina Borkowska: Jest Pan jedy-
nym radnym spośród pracowników 
Cementowni Warta w Radzie Miej-
skiej w Działoszynie. Gratuluję wy-
boru. Ponieważ to pana trzecia ka-
dencja, proszę powiedzieć jakie 
są Pana najważniejsze osiągnięcia 
w pracy w samorządzie?
Ryszard Brzozowski: Pierwsza ka-
dencja, licząc od 2002 roku, to czas na-
uki. Moim głównym celem była i jest 
poprawa wizerunku miasta; chodzi-
ło mi o to by miasto wyglądało ładniej, 
a mieszkańcom żyło się lepiej. Wtedy 
zwracałem uwagę na drogi wlotowe 
i wylotowe z Działoszyna i wiele z mo-
ich planów udało się zrealizować, myślę 
tutaj między innymi o remoncie drogi 
krajowej nr 42, drogi wojewódzkiej nr 
491, mostu na Warcie w kierunku Czę-
stochowy i wielu innych. Nie są to zada-
nia własne gminy, ale dzięki zabiegom 
i staraniom burmistrza i Rady Miejskiej 
doszło do ich sfinalizowania. Udało się 
zrealizować takie zadania jak przebu-

dowa rynku miejskiego w Działoszynie, 
na ukończeniu jest pasaż przy Urzędzie 
Miasta i Gminy, gdzie wygospodarowa-
no ok. 150 miejsc parkingowych. To za-
dania widoczne, ale są również te mniej 
zauważane, jak np. projekt kanalizacji za 
27 mln złotych, dzięki któremu do sieci 
kanalizacyjnej dołączą kolejne miejsco-
wości z okolic Działoszyna oraz budowa 
oczyszczalni ścieków w Trębaczewie. 
To tylko niektóre z szeregu udanych in-
westycji i modernizacji, wpływających 
w znaczący sposób na rozwój gminy.

P.B.: Jakim środowiskom zawdzię-
cza Pan mandat radnego i czy są 
wśród nich współpracownicy z Ce-
mentowni Warta? 
R.B: W Działoszynie mieszkam od 1965 r. 
i jestem tutaj znany, podobnie jak moja ro-
dzina. Ojciec także był wieloletnim rad-
nym i działaczem społecznym. Miesz-
kańcy osiedla to w większości obecni 
lub emerytowani pracownicy cemen-
towni i ich rodziny. To im głównie za-

wdzięczam wybór na kolejną, trzecią 
kadencję, za co jeszcze raz serdecznie 
dziękuję. Dodam, że w tym okręgu po-
nownie osiągnąłem najwyższy wynik 
wyborczy. Moja praca została docenio-
na, a najlepszym potwierdzeniem tego 
faktu są wyniki listopadowych wyborów.  

P.B.:Czy społeczna działalność wpły-
wa na Pana pracę zawodową w Ce-
mentowni Warta? 
R.B: Odkąd zostałem radnym, zawsze 
byłem i jestem związany z tym zakładem. 
Zawsze broniłem jego interesów. A był 
to trudny okres, kiedy cementownia sta-
rała się o pozwolenia zintegrowane. Kilka 
lat trwało, by społeczeństwo przekonało 
się, że to, co cementownia robi jest słusz-
ne i korzystne nie tylko dla pracowników, 
ale i dla mieszkańców całej naszej gminy. 
Posiedzenia rady i jej komisji częściowo 
pokrywają się z godzinami mojej pracy 
zawodowej i aby w nich uczestniczyć 
muszę wcześniej kończyć pracę. Wtedy 
mogę liczyć na zwolnienie z pełnienia 
obowiązków służbowych, oczywiście jeśli 
w tym dniu moja praca na to mi pozwala.

P.B.: Jakie ma Pan cele do zrealizo-
wania w tej kadencji?  
R.B: W obecnej radzie jestem w mniej-
szości, lecz nie do końca w opozycji, dla-
tego trudniej będzie przekonywać więk-
szość do własnych inicjatyw. Niemniej 
jednak na pewno będę je podejmować, 
zarówno w obszarze miasta, jaki i zakła-
du, o ile będzie taka potrzeba ze strony 
zarządu cementowni.
Jest wiele zadań do dokończenia w tej 
kadencji, np. budowa ośrodka turysty-
ki i rekreacji, która ma być ukończona 
w czerwcu br., a środki na ten cel to bli-
sko 75 % dofinansowania z Unii Europej-
skiej. Jest także wiele innych inwestycji, 
które znalazły kontynuację w zatwier-
dzonym już budżecie gminy na rok 2011. 
Wierzę, że moje działania na rzecz miasta 
i gminy Działoszyn będą efektywne, uzy-
skają społeczną aprobatę, będą realizowa-
ne systematycznie i wpłyną korzystnie na 
zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.

P.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia.

Pracownicy Cementowni Warta wybrani do władz gminnych w wyborach 
samorządowych w 2010 roku:

• Ryszard Brzozowski, radny Rady Miasta i Gminy w Działoszynie
• Andrzej Kuberski, radny Rady Gminy w Kiełczygłowie
• Jacek Piskuła, radny Rady Gminy w Siemkowicach
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Dynamiczny rozwój budownictwa 
obiektów infrastruktury drogowo-mo-
stowej, spowodował rosnące zapotrze-
bowanie na cementy specjalne, które 
pod względem swoich cech gwaranto-
wałyby wysoką trwałość betonu użyte-
go do ich budowy i zapewniły długolet-
nie bezpieczne ich użytkowanie.
Cementy te posiadają ściśle określony 
skład chemiczny i fazowy. Rozporzą-
dzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z 30 maja 2000r. (Dz. 

Cement portlandzki specjalny CEM I 52,5N-HSR/NA

U. Nr 63, poz. 735) w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inży-
nierskie i ich usytuowanie wskazuje,  
że muszą to być cementy CEM I wypro-
dukowane z klinkieru portlandzkiego, 
gdzie zawartości faz klinkierowych C

3
A, 

C
3
S, C

4
AF i alkaliów Na

2
O

eq
 mieszczą 

się w narzuconych granicach. Z klinkie-
ru spełniającego te wymagania można 
wyprodukować cementy portlandzkie 
niskoalkaliczne (NA) o wysokiej odpor-
ności na siarczany (HSR). 

Cementy takie znajdują zastosowanie 
nie tylko w betonach na drogowe obiek-
ty inżynierskie, ale również w betonach 
narażonych na korozyjne oddziaływanie 
środowisk agresywnych, w tym szcze-
gólnie siarczanów, jak również w beto-
nach z udziałem kruszyw reaktywnych 
alkalicznie. Odpowiedni poziom wydzie-
lanego ciepła zmniejsza ryzyko powsta-
wania rys skurczowych i umożliwia wy-
konywanie masywnych konstrukcji np. 
lotniskowych. Do takich cementów na-
leży cement portlandzki specjalny, ni-

Wytrzymałość na ściskanie Początek czasu 
wiązania

min

Stałość objętości
mmpo 2 dniach po 28 dniach

MPa

≥ 20 ≥ 52,5 ≥ 45 ≤ 10

Tab. 1 Wymagania mechaniczne i fizyczne CEM I 52,5N-HSR/NA
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Tab.2. Wymagania dotyczące cementu o wysokiej odporności na siarczany HSR oraz niskiej alkaliczności NA

Właściwość Wymaganie Metodyka badań

Zawartość C
3
A ≤ 3.0 % PN-EN 196-2 : 1996

Zawarość Al
2
O

3
≤ 5.0 % PN-EN 196-2 : 1996

Odporność na agresję siarczanową 
wyrażona jako wartość ekspansji 
w roztworze po 52 tygodniach

Xt ≤ 0,5 % Zał. C  PN- B- 19707 : 2003

Całkowita zawartość alkaliów ≤ 0,60 % PN- EN  196-2 : 1996

skoalkaliczny, o wysokiej odporności na 
siarczany CEM I 52,5N-HSR/NA. 
Spełnia on wymagania aktualnie stoso-
wanych norm cementowych:
• PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku.”

• PN- B – 9707:2003 Cement. Cement 
specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności.

Skład cementu CEM I 52,5N-HSR/NA
Cement CEM I 52,5N-HSR/NA powstaje 
w wyniku wspólnego zmielenia specjal-
nego klinkieru portlandzkiego 
/C

3
A≤3.0/, niskoalkalicznego w ilości 95-

100% wraz z regulatorem czasu wiąza-
nia w postaci siarczanu wapnia.
Wymagania mechaniczne i fizyczne dla 
cementu definiuje tab.1.
Wymagania chemiczne dotyczące ce-
mentu o wysokiej odporności na siar-
czany HSR oraz niskiej alkaliczności po-
daje tab.2

Właściwości cementu 
CEM I 52,5N-HSR/NA 
• stabilne parametry jakościowe gwa-

rantują powtarzalność cech mie-
szanki betonowej i betonu,

• optymalna dynamika narastania wy-
trzymałości wczesnej oraz wysokie 
wytrzymałości końcowe gwarantują 
realizację cyklu budowy i uzyskanie 
zakładanej wytrzymałości konstrukcji,

• umiarkowane ciepło hydratacji to 
bezpieczeństwo przed spękaniami 
termicznymi betonu,

• niska zawartość alkaliów minima-
lizuje ryzyko uszkodzenia betonu 
w przypadku stosowania reaktyw-
nych kruszyw, 

• bardzo wysoka odporność na ko-
rozję chemiczną, szczególnie siar-
czanową, zapewnia trwałość beto-
nów użytkowanych w środowiskach 
agresywnych.

Zalecane kierunki zastosowań 
cementu CEM I 52,5N-HSR/NA
• wznoszenie konstrukcji mostów, tu-

neli, wiaduktów,
• budowa nawierzchni dróg i lotnisk,
• produkcja prefabrykowanych płyt 

drogowych i podkładów kolejowych,

• budowa obiektów narażonych na 
chemiczne, agresywne czynniki 
środowiska:   
- oczyszczalnie ścieków,
- składowiska odpadów,
- chłodnie kominowe,
- prefabrykowane elementy infra-

struktury komunalnej (studzienki, 
korytka ściekowe),

- obiekty budownictwa hydrotech-
nicznego i hydroenergetycznego 
narażone na działanie wód agre-
sywnych,

• wykonawstwo obiektów w budow-
nictwie górniczym narażone na dzia-
łanie wód podziemnych.

Beata Płóciennik
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Łowiąc chwile
O pasji fotografowania z Błażejem Boryniem, informatykiem 
w Cementowni Warta rozmawia Paulina Borkowska

Paulina Borkowska: Dlaczego i kie-
dy zaczął się Pan interesować foto-
grafowaniem?
Błażej Boryń: Początki były trudne, 
miałem wtedy 5, może 6 lat. Zabra-
łem po kryjomu rodzicom aparat marki 
Smiena. Nie wiedziałem do czego służy-
ło to urządzenie i potraktowałem je jak 
zabawkę. Po krótkiej zabawie aparat nie 
nadawał się już do użycia. A tak poważ-
nie, to pierwsze kroki z fotografią stawia-
łem, kiedy miałem 16 lat. Wtedy też ku-
piłem swój pierwszy aparat marki ZENIT 
12XP. Bardzo dobry i popularny aparat 
jak na lata 80. ubiegłego wieku. Robiłem 
głównie zdjęcia rodzinne, które dawały 
mi dużo przyjemności i frajdy. W trzeciej 
klasie szkoły średniej poznałem tajniki 

wywoływania zdjęć w ciemni. W kolej-
nych latach zmieniałem sprzęt na coraz 
to lepszy, aż kupiłem używany aparat 
marki KIEW 19 i na nim nauczyłem się 
poprawnie kadrować. Zacząłem two-
rzyć zdjęcia, z których byłem bardzo za-
dowolony. Mam go do dzisiaj i jest on 
w pełni sprawny. Na studiach trochę ro-
biłem na kliszach pozytywowych. Dzięki 
temu udało mi się sprzedać cztery prace 
do pewnej agencji wydawniczej.
Prawdziwa fotografia zaczęła się jednak 
kilkanaście lat temu, dokładnie w 2003 
roku. Kupiłem wtedy pierwszy aparat 
cyfrowy i od tego czasu całkowicie prze-
szedłem na fotografię cyfrową. Począt-
ki były różne, praktycznie musiałem się 
uczyć wszystkiego od nowa.

P.B.: To kosztowne hobby?
B.B.: Muszę przyznać, że jest to dosyć 
drogie hobby. Tym bardziej, że co dwa, 
trzy lata staram się podnosić jakość 
sprzętu.

P.B.: Skąd pozyskuje Pan informacje 
o nowinkach technicznych? Mówi 
Pan, że trzeba być na bieżąco.
B.B.: Jestem samoukiem, który metodą 
prób i błędów poznawał tajniki fotogra-
fii. W chwili obecnej moja „świeża” wie-
dza bierze się przeważnie z Internetu.

P.B.: Czy ma Pan mistrza? Autorytet, 
na którym można się wzorować?
B.B.: Nie miałem i nie mam takiego 
mentora. Aczkolwiek, na początku mo-
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jej przygody z fotografią cyfrową śledzi-
łem dorobek zawodowych fotografów. 
Próbowałem naśladować ich techniki, 
ujęcia, sposób patrzenia na otaczający 
świat. Niestety, nie jest to takie proste. 
Staram się jednak szukać własnego sty-
lu i w miarę możliwości, uzyskiwać jak 
najlepsze efekty.

P.B.: Jak daleko jest Pan w stanie się 
poświęcić aby zrobić dobre zdjęcie? 
Mam na myśli skok ze spadochro-
nem, wejście pod ziemię, czy skok 
na bangee.
B.B.: Gdybym miał skoczyć na bangee, 
i to jeszcze z aparatem, nie wiem czy 
byłbym w stanie zrobić zdjęcie. Byłem 
jednak w Załęczańskim Parku Krajobra-
zowym, gdzie zszedłem do dwóch ja-
skiń, w których musiałem się czołgać, 
przeciskać między skałami z aparatem 
i lampą błyskową. Było jednak warto.

P.B.: A co jest Pana ulubionym tematem?
B.B.: Przede wszystkim ludzie, ten te-
mat staram się najbardziej rozwijać. Nie 
stronię też od fotografii panoramicznej, 
makro, krajobrazów czy architektury.

P.B.: Gdzie można zobaczyć Pana 
prace? 
B.B.: Zazwyczaj w Bibliotece Publicznej 
w Pajęcznie. Obecnie można obejrzeć 
wystawę fotografii panoramicznej, uka-
zującej okolice naszego powiatu. Jest 
tam wystawionych pięć moich prac. Są 
to zdjęcia o bardzo dużych formatach. 
Największe z nich ma wymiar 1 x 6,3 m. 
Dodam, że jestem członkiem Klubu Mi-
łośników Fotografii „Fotoimpresja” dzia-
łającego przy wspomnianej bibliotece.

P.B.: Wiem, że Pana zdjęcia znajdą 
się w nowej odsłonie graficznej 
strony internetowej Cementowni 
Warta . Czy ich zrobienie przyniosło 
Panu radość i satysfakcję?
B.B.: Myślę, że tak, czuję się z tym do-
brze. Cieszy mnie to, że zostałem do-
strzeżony. Ktoś powiedział „spróbuj, 
zrób, zobaczymy co z tego wyjdzie” i są-
dzę, że się udało. Na nowej stronie inter-
netowej www.wartasa.com.pl główny 

baner będzie zawierał dwa zdjęcia wy-
konane przeze mnie. W miarę możliwo-
ści chciałbym uzupełniać stronę o nowe 
ujęcia i na bieżąco wychwytywać za-
chodzące zmiany. W końcu tak się two-
rzy historię.
W minionym roku, w trakcie przygo-
towywania raportu środowiskowego 
EMAS, zostałem poproszony o wykona-
nie zdjęć przedstawiających naszą Ce-
mentownię. Kilkanaście z nich zostało 
ujętych w raporcie.

P.B.: Czy wykorzystuje Pan swoje 
umiejętności na innych płaszczy-
znach?
B.B.: Aktualnie nie, chociaż w niedale-
kiej przyszłości mam w planach utwo-
rzenie studia fotograficznego. To jest 
mój cel. Póki co, szlifuję swój warsztat 
fotograficzny, gromadzę coraz to lep-
szy sprzęt, który sprawdzi się w trudniej-
szych warunkach.

P.B.: Wypracowanie dobrego zdję-
cia wymaga dużego poświęcenia, 
a zwłaszcza czasu. Jak zapatruje się 
na to rodzina, bo to jednak indywi-
dualna praca. Nie można tego zro-
bić wspólnie np. podczas wycieczki 
rowerowej.
B.B.: Nie ukrywam, że udało mi się prze-
kroczyć pewien próg wiedzy. Od dwóch 
lat zapisuję zdjęcia w aparacie tylko 
w surowych plikach RAW. To daje możli-
wość panowania nad zdjęciem, wtedy ja 
- a nie aparat - decyduję, jak zdjęcie ma 
wyglądać. Obróbkę i finałowy wygląd 
zdjęcia wykonuję na komputerze. Jest 
to zdecydowanie czaso- i pracochłon-
ne zajęcie. Niełatwo jest więc pogodzić 
obowiązki rodzinne i fotografię. Na szczę-
ście mam bardzo wyrozumiałą żonę, na 
wsparcie której zawsze mogę liczyć.

P.B.: Jak zachęciłby Pan do fotogra-
fii? Co jest ważniejsze - technika czy 
jednak moment uchwycenia chwili, 
a może niezapomniane emocje to-
warzyszące oglądaniu tego zdjęcia?
B.B.: Doczekaliśmy się czasów, gdzie 
absolutnie każdy, bez większej wiedzy 
i umiejętności może robić zdjęcia. Wy-

starczy na początek kupić tani automa-
tyczny aparat cyfrowy i już można delek-
tować się fotografią. Każdy aparat cyfrowy 
posiada wyświetlacz, na którym na bieżą-
co możemy obejrzeć wykonane zdjęcie 
i ocenić czy jest poprawne. Przy wyborze 
aparatu wiele osób kieruje się ceną, a nie 
jakością zdjęć jakie będą mogli uzyskać. 
Dlatego dobrze jest, aby przed zakupem 
poradzić się kogoś, kto już miał do czynie-
nia z tego typu urządzeniem.
Często kupuje się aparat pod wpływem 
impulsu lub promocji. Jest to podstawo-
wy błąd, bo często bywa, że taki aparat 
nie spełnia naszych oczekiwań i zostaje 
odstawiony. Dlatego ważne jest uświado-
mienie sobie, czego oczekuję od aparatu.
Wracając do drugiej części pytania – my-
ślę, że ważna jest zarówno technika, jak 
i moment uchwycenia chwili, ponieważ 
obydwa te czynniki wpływają na wła-
ściwy odbiór zdjęć, które wykonujemy. 
Wiadomo, że przeważnie robimy zdjęcia 
pozowane, statyczne. Do tego typu ujęć 
nie musimy dysponować wysokiej klasy 
sprzętem. Większość z nich wyjdzie nam 
poprawnie technicznie. Problem zacznie 
się, jeżeli zechcemy wykonać zdjęcia dy-
namiczne, w ruchu. Aby uchwycić wtedy 
emocje musimy dysponować sprzętem 
wyższej klasy.
Fotografia to zatrzymywanie konkretnej 
chwili. Dla mnie zdjęcia nabierają war-
tości wraz z wiekiem. W wolnym czasie 
cofam się do wcześniejszych lat i dopie-
ro wtedy zaczynam doceniać te zdjęcia, 
pomimo że w początkowych latach foto-
grafii cyfrowej jakość techniczna nie by-
ła wysoka. Ale tak naprawdę nie chodzi 
tutaj o tę część techniczną, tylko o to, co 
na zdjęciu jest. Należy pamiętać, że życie 
jest ulotne. Wszystko upływa, gdzieś nam 
ucieka przez palce - praca, dom, obowiąz-
ki. A zdjęcia pozwalają nam uchwycić nie-
zapomniane chwile i w dowolnym mo-
mencie cofnąć się do tych czasów.
Traktuję fotografowanie jako sposób na 
życie i podchodzę do pasji z przyjemno-
ścią. Wędkarze zdobywają trofea łowiąc 
ryby, a ja „łowię” chwile zatrzymując je na 
zdjęciach. Cieszy mnie, kiedy moje prace 
podobają się innym, to dodaje skrzydeł.

P.B.: Dziękuję za rozmowę.



Dyrektor
Naczelny

Dyrektor
Ekonomiczny

Dyrektor
d/s Produkcyji

Za-ca Dyrektora
d/s Produkcyji

Za-ca Dyrektora
d/s Technicznych

Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu     

Dyrektor
d/s Technicznych

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 131

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 131

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 131

tel. (043) 84 03 611 tel. (043) 84 03 156

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 131

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

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Dział Organizacji i Audytów 
Kierownik  
Pełnomocnik ds. System. Zarządzania 

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

Zespół Radców Prawnych 
Kierownik
Biuro Radców Prawnych

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

Dział BHP i ochrony p/pożarowej 
Kierownik
Biuro 

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

Zakładowe Laboratorium 
Kierownik 
Z-ca Kierownika

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

Zakład Transportu 
Kierownik 
Dyspozytor 

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

Dział Kadr i Wynagrodzeń 
Kierownik
Z-ca Kierownika

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

Rzecznik Prasowy tel. (0 43) 84 03 327

PION DYREKTORA EKONOMICZNEGO

Główny Księgowy, 
Dział Księgowości

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

Dział Finansowy - Kierownik
Biuro

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

Dział Controllingu - Kierownik
Biuro

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

Komórka Informatyki - Kierownik
Biuro - Informatyk

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

Dział Administr.-Socjalny - Kierownik
Biuro

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

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

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

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

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

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Dział Sprzedaży i Marketingu
Kierownik tel. (043) 84 03 256

Kierownicy Regionu
  

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

tel./fax (043) 84 03 690

Z-ca Głównego Specjalisty
Kierownik ds. Wewnętrznej 
Obsługi Sprzedaży
Biuro

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

Dział Sprzedaży
Biuro

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

Sprzedaż - Warta I
Sprzedaż - Warta II

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

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

Z-ca Głównego Specjalisty
ds. Sprzedaży i Marketingu

tel. (043) 84 03 187
tel. (043) 84 03 336

Dział Logistyki – Kierownik
Biuro
Fax

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

PION DYREKTORA d/s Produkcji

Kopalnia 
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego tel. (043) 84 03 533

Wydział Produkcji Podstawowej 
Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 408
tel. (043) 84 03 189

Wydział Produkcji Pomocniczej
Kierownik tel. (043) 84 03 122

Laboratorium Procesowe
Kierownik tel. (043) 84 03 395

Wydział Spedycji Kolejowej
i Pakowania Cementu
Kierownik tel. (043) 84 03 387

Dział Środowiska 
Kierownik
Biuro

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

Pion DYREKTORA d/s Technicznych

Dział Inwestycji
Biuro tel. (043) 84 03 580

Wydział Utrzymania Ruchu
Mechanicznego
Kierownik tel. (043) 84 03 673

Wydział Utrzymania Ruchu Energe-
tycznego
Kierownik 

tel. (043) 84 03 420

Zakład Remontowy
Kierownik tel. (043) 84 03 445

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


