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Cementownia Warta S.A. znalazła się w 
gronie fi rm nominowanych do Nagrody 
Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na 
rok 2017 w kategorii „Ład organizacyjny 
i społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Statuetki i nominacje dla przedsiębiorców 
z województwa łódzkiego podczas uroczy-
stej czerwcowej   gali w sieradzkim Teatrze 
Miejskim wręczali Wojewoda  Zbigniew 
Rau i Prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkie-
go to konkurs z czternastoletnią tradycją. 
W 2017 roku wyróżnienia przyznawano 
w czterech kategoriach: ład korporacyjny 
i społeczna odpowiedzialność biznesu, mi-
kro- i małe przedsiębiorstwo, gospodarstwo 
rolne, innowacyjność.
Mamy za sobą 50 lat doświadczenia w pro-
dukcji cementu, ale także w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. To również pół wieku 
funkcjonowania w otoczeniu społecznym. 
Staramy ciągle się rozwijać i doskonalić, a przy 
okazji jako uczestnik lokalnego życia społecz-
nego wieloaspektowo wpieramy inicjatywy 
edukacyjne i kulturalne, programy   ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
projekty związane z ekologią, kluby sportowe, 
stowarzyszenia i fundacje – podsumował 
udział w konkursie Dariusz Gawlak Prezes 
Zarządu Cementowni Warta S.A.
Oceny merytorycznej wniosków nade-
słanych na Konkurs dokonała Kapitu-
ła Konkursu, w skład której wchodzą 
rektorzy uczelni państwowych, przed-
stawiciele mediów, organizacji gospo-
darczych, naukowych, kulturalnych 

i społecznych oraz instytucji publicz-
nych.
Kapituła oceniła uczestników m.in. pod ką-
tem:
- wdrożonych procedur zarządzania ryzy-
kiem,
- parametrów kondycji gospodarczej,
tworzenia optymalnych warunków pracy 
oraz rozwoju dla pracowników wszystkich 
szczebli,
- współpracy ze społecznością lokalną 
w zakresie wspierania pod względem fi nan-
sowym i rzeczowym projektów i inicjatyw 
w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz 
pomocy udzielanej organizacjom społecz-
nym i charytatywnym,
- minimalizowania potencjalnie negatyw-
nego wpływu procesów, wytwarzanych 
produktów i świadczonych usług na środo-
wisko.
Pozostałe nominacje w kategorii „Ład orga-
nizacyjny i społeczna odpowiedzialność biz-
nesu” otrzymały fi rmy: Infosys BPO Poland 
Sp. z. o. o. oraz Polfarmex S.A.

Cementownia nominowana do Nagrody Gospodarczej Wojewody 
Łódzkiego

Spotkanie partnerów handlowych

W dniach 05-07.10.2017 roku zaprosiliśmy 
naszych największych odbiorców cementu 
do udziału w spotkaniu w pięknym hotelu, 
który mieści się w budynku dawnej fabryki 
XIX wieku.
Uroczysta kolacja została zaaranżowana 
w przepięknej sali hotelowej na której wszy-
scy zaproszeni goście zostali przywitani 
przez Prezesa Zarządu Cementowni War-
ta S.A Pana Dariusza Gawlaka i Dyrektora 
ds. Sprzedaży i Marketingu Pana Jacka Busz-
tę. Słowa podziękowania wypowiedziane 
przez Zarząd Cementowni Warta S.A za do-
tychczasową owocną współpracę zostały 
nagrodzone brawami. 
Mając na uwadze pełny profesjonalizm 
w kontaktach biznesowych jak również chęć 
ich kontynuowania w przyszłości, zaprosze-
ni klienci zostali obdarowani symboliczną 
statuetką. Trzeba nadmienić, że podstawa 
statuetki specjalnie na tę okazję została wy-
produkowana z naszego cementu.
Wyróżniliśmy również fi rmę, która odebrała 
milionową tonę wyprodukowaną w Cemen-
towni Warta w 2017 roku. Firma Produkcyj-
no-Handlowa „Trans-Bud” Krzysztof Kowal-
ski z/s w Trębaczewie otrzymała z tej okazji 
piękną rzeźbę.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego spotkania 
była piosenkarka i wokalistka jazzowa Kry-
styna Prońko. Utwory w jej wykonaniu prze-
niosły nas w klimat dalszego spotkania.
Następnego dnia wyruszyliśmy na zaplano-
waną wycieczkę do Łodzi, gdzie zwiedziliśmy 
Centralne Muzeum Włókiennictwa (wysta-
wy stałe, Kotłownia – wystawa interaktyw-
na, rekonstrukcja tkalni – maszyny w ruchu, 
skansen) oraz Szkołę Filmową. Wycieczce nie 
sprzyjała pogoda, ale po powrocie zaprosili-
śmy wszystkich na wieczór „W Starym Kinie” 
gdzie podczas kolacji umilali nam czas anima-

Spotkanie z Kontrahentami Cementowni Warta S.A. odbyło się w tym roku w Fabryce Wełny 
w Pabianicach.

torzy fi lmowi w pięknych strojach.
Wzorem lat ubiegłych spotkanie Partne-
rów Handlowych przebiegało w atmosferze 
przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Liczy-

my na znakomite relacje biznesowe, aby 
wzajemnie poradzić sobie z wyzwaniami 
jakie przyniosą następne lata.

Danuta Szopa

„...Upływa szybko życie, jak potok płynie 
czas...” znowu kolejny dzień, przed nami 
rok 2018 pełen wyzwań i nadziei. Choć 
w uszach mamy jeszcze szum „górniczego 
walczyka” i wspaniałych polskich kolęd, 
czas już rozpocząć kolejny etap na naszej 
zawodowej drodze życia. Ale póki co od-
dajemy w Państwa ręce kolejny numer 
Naszej Warty, gdzie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki czas miniony staje 
nam przed oczami.
Kolejny raz poprosiliśmy o podsumowa-
nie zakończonego roku Prezesa Zarządu 
Cementowni Warta S.A. Pana Dariusza 
Gawlaka, który  precyzyjnie podsumował 
miniony okres wskazując priorytety dzia-
łań  oraz kierunki rozwoju na przyszłość 
o czym można przeczytać na str. 4 i 5 Na-
szej Warty.
Rozmowa z Panem Markiem Górnikiem 
– dyrektorem ds. Technicznych jest pod-
sumowaniem kluczowych inwestycji re-
alizowanych w roku 2017, jako realizacja 
długofalowej polityki Zarządu Cemen-
towni Warta S.A w zakresie modernizacji 
przedsiębiorstwa. Całość poruszanych 
tematów znajdziecie Państwo na str. 6 i 7.
Dbając o jakość oferowanych produktów 
ciągle ulepszamy ich skład lub proponujemy 
nowe rozwiązania. Chcąc przybliżyć tematy-
kę w artykule Pani Elżbiety Oleszczyk na str. 8 
słów kilka o cemencie portlandzkim z dodat-
kiem granulowanego żużla wielkopiecowego.
W obszarze systemów zarządzania na str. 10 
i 11 Naszej Warty Pan Zbigniew Mostowski 
przybliża nam tą tematykę, jako nierozłączną 
z procesem rozwoju i doskonalenia organizacji.

Aktualności, to nasza codzienność zarów-
no w sferze marketingowej, gdzie na str.3 
Pani Danuta Szopa przedstawiła Spotkanie 
z Partnerami Handlowymi w Pabianicach, 
poprzez Dni Otwartych Drzwi Cementowni 
Warta S.A ( str. 12 i 13) , czy Barbórka 2017 
(str. 16 i 17) w relacji Pana Łukasza Walasika, 
jak i działalności społecznej, o której pisze-
my na str.18 i kolejnych.
Na str. 19 Naszej Warty  Pan Łukasz Walasik 
relacjonuje obchody 40-lecia Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi przy Cementowni 
Warta S.A. Życzymy dalszych sukcesów 
i wspaniałych jubileuszy. Na tej stronie 
Pan Andrzej Kardaszewski przedstawia 
zmiany w zakresie oznakowania zakładu.
Cementownia Warta S.A. od wielu lat zna-
na jest, jako mecenas kultury w regionie, 
o czym można przeczytać na str.18.
Nasza Warta jest wspomnieniem mi-
nionych chwil uwiecznionych w kadrze 
i ludzkiej pamięci, na bieżąco śledząc nasz 
dzień powszedni odsyłam do naszej stro-
ny internetowej wartasa.com.pl .
Patrząc na rozpoczynający się rok 2018 
wierzę, że wspólnie zrealizujemy zadania, 
które stoją przed nami wyznaczając kieru-
nek działań.
Zapraszam do lektury Naszej Warty oraz 
korzystając z okazji składam  życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym 
i zawodowym. Niech marzenia zmienią się 
w rzeczywistość, a sukcesy w 2018 Roku 
przerosną oczekiwania.

Pozdrawiam
Jacek Buszta

redaktor naczelny
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Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Cementowni Warta S.A. - Dariusz Gawlak

Jakość i bezpieczeństwo filarami Cementowni Warta 
O wyzwaniach zrealizowanych w 2017 roku, inwestycjach, kolejnych etapach projektu złoże Pajęczno-
Makowiska oraz planach na rok 2018 mówi Dariusz Gawlak Prezes Zarządu Cementowni Warta S.A.
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Paulina Borkowska: Za nami kolejny, 
intensywny rok działalności Cementowni 
Warta. Jak Pana zdaniem można go 
ocenić? Jakie wydarzenia powinniśmy 
zapamiętać w tym czasie – w 2017 roku?

Dariusz Gawlak: Rok 2017 to kolejny 
rok intensywnej, wytężonej pracy, by 
zbudować dobre podwaliny pod przyszłość. 
Kamieniami milowymi tej pracy były: nowe 
złoże oraz budowa silosa klinkieru. 

Naszym celem jest zbudowanie 
kompletnej trasy z Pajęczna do zakładu 
produkcyjnego Cementowni Warta  
w Trębaczewie. Uruchomienie nowego złoża 
- odkrywki Pajęczno-Makowiska jest dla 
nas wyzwaniem zarówno finansowym, jak  
i technicznym i organizacyjnym. 
Chciałbym przypomnieć o zlokalizowanym 
tam ponad 3 km długości taśmociągu  
w jednym odcinku, będącym najważniejszą 
arterią karmiąca ten zakład kamieniem 
wapiennym - podstawowym surowcem  
dla naszej produkcji. 
Trwa rozruch tej instalacji i jak zawsze 
przy wdrażaniu projektów napotykamy 
niewielkie trudności, ale jesteśmy pewni, 
że są to ostatnie tygodnie rozruchu, by 
skutecznie korzystać ze złoża Pajęczno,  
a to oznacza wieloletnią perspektywę. 

Drugim filarem wspomnianych podwalin 
są daleko zaawansowane prace na 
budowie silosa klinkieru znajdującego 
się na terenie zakładu. Jest to kamień 
milowy jeśli chodzi o ochronę środowiska  
i hermetyzację zakładu.

Myślę, że rok 2017 powinniśmy zaznaczyć 
tymi dwoma kamieniami milowymi. Jesteśmy 
w trakcie realizacji długoterminowych 
planów, których kolejne etapy przybliżają 
nas do funkcjonowania w lepszym 
otoczeniu i umacniania Cementowni Warta 
jako przedsiębiorstwa dynamicznego, 
rozwijającego się, z dobrą perspektywą  
na przyszłość.

W jaki sposób zmiany wprowadzane  
w obszarze gospodarki krajowej (np. 
zmiany w obszarze opodatkowania) 
dotyczą Cementowni Warta?  
Czy przewiduje Pan ich wpływ na rozwój 
przedsiębiorstwa?

Wśród wielu zmian, które następują 
obecnie, a dotyczą gospodarki mamy  
do czynienia z kontynuacją podejmowanych 
aktywności, nie widzę gwałtownej zmiany. 
Gospodarka się rozwija, w dalszym ciągu 
bazą do tego rozwoju są lokalne, prywatne, 
rodzinne przedsiębiorstwa. 

Posiadanie dobrej bazy warunkuje rozwój, 
tym bardziej, że nasze otoczenie w Unii 
Europejskiej funkcjonuje dość dobrze. 
Polska ma wiele atutów - może zaoferować 
dobre usługi, bardzo dobrze wykształconą 
kadrę, wiele produktów na najwyższym 
poziomie. Przemysł cementowy w Polsce 
stoi na najwyższym poziomie europejskim. 
Jesteśmy liderem w Europie pod względem 
wykorzystania paliw alternatywnych 

czyli oszczędzania tego, co jest dobrem 
naturalnym – paliw kopalnych,  
a wykorzystywanie paliw z obiegu gospodarki 
zamkniętej, paliw pozyskiwanych z odpadów.

Z jednej strony dajemy rozwiązanie  
na wykorzystanie odpadów, a z drugiej 
oszczędzamy źródła naturalne stając się  
w tym liderem w Europie. Takie działanie 
daje nam to możliwość dobrej perspektywy 
przy prognozach kilkuprocentowego 
wzrostu rynku cementowego w kolejnym 
roku.

Myślę, że wśród zachodzących zmian 
stabilność i dynamiczny rozwój gospodarki 
jest gwarantem naszej sytuacji. Mam 
nadzieję że ten pozytywny trend będzie 
utrzymany. 

W obszarach energetyki zauważa się pewne 
elementy upaństwowienia, niepokoi nas 
wzrost cen energii i węgla. Rozumiemy, 
że jest to pewna faza rozwoju rynku, która 
bardzo silnie w nas uderza. Ale szukamy 
rozwiązań. Przykładem tego jest udział 
paliw alternatywnych dający niezależność 
i szanse dalszego rozwoju oraz mniejszej 
podatności na wahania globalnych cen 
energii.

W minionym roku cel jaki Pan 
nakreślił do realizacji w 2017 dotyczył 
utrzymania wysokiej dyspozycyjności 
linii klinkierowych oraz wysokiej jakości 
produktów. Czy udało się go osiągnąć? 

Dzisiaj wyróżniamy się na rynku jakością, 
bez kompromisów. Tam, gdzie mamy 
do czynienia z jakością, gdzie mamy  
do czynienia z myślącymi ludźmi budującymi 
na lata nie ma kompromisu wobec jakości. 

Robimy wszystko by utrzymywać jakość na 
bardzo wysokim poziomie. Wprowadzamy 
nowe produkty, by poszerzyć ofertę. 
Ufają nam budowniczowie mostów 
i wojsko, wykorzystując cementy  
z wymiernym wpływem na bezpieczeństwo 
wykonywanych obiektów. Sądzę, że 
odrobiliśmy swoją pracę domową. 

Dyspozycyjność naszych linii w roku 2017  
to również powód do zadowolenia 
zwłaszcza, że jest elementem naszej 
strategii działania. W ramach maksymalnych 
wydajności pracują dwie nitki pieców 
obrotowych co zapewnia nam stabilną 
pracę i korzyści środowiskowe. 
Za to konsekwentne i odpowiedzialne 
działanie dziękuję moim współpracownikom 
i służbom technicznym. Nie pobiliśmy 
rekordów w dyspozycyjności mierzonej 
ilością dniówek, ale bijemy je mierząc 
wydajność produkcji, co jest bardzo dobrym 
znakiem i miarą skuteczności naszej pracy. 

Celem osobistym Pana Prezesa było 
utrzymanie tendencji spadkowej w ilości 
wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwo 
pracowników przedsiębiorstwa. 
Czy jest Pan zadowolony z realizacji 
tego celu?

Bezpieczeństwo pracowników to priorytet 
w Cementowni Warta potwierdzony 169 
dniami bezwypadkowej pracy do końca 
2017 roku. 

Sytuacja taka nie następuje samoczynnie, 
podejmujemy działania których celem jest 
bezwypadkowość pamiętając o czasach 
kiedy zmierzyliśmy się z oblodzonym 
chodnikiem czy traktem pieszym  

i konsekwencją w postaci urazów: zwichnięć 
i złamań. 

Dużą wagę przykładamy do prewencji 
wobec wypadków w pracy. Usuwamy 
zagrożenia, wśród których są również 
te wynikające ze słabnącej kondycji 
fizycznej naszych pracowników. Wiemy, 
że powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo 
i higienę pracy, a w ramach tego kondycję 
fizyczną naszych pracowników. Nasze 
propozycje zwiększenia aktywności 
fizycznej prowadzone są od wielu lat, 
organizujemy: rodzinne rajdy rowerowe, 
akademię nordic walking, bieganie.  
W minionym roku zaproponowaliśmy 
biegi przełajowe, które dzięki pasjonatom 
przybliżają nam wspaniałe tereny, na 
których żyjemy. 

Inwestujemy również w młode pokolenie, 
poprzez stypendia, finansowanie 
konkursów szkolnych, którzy stając się 
wzorem do naśladowania w swoim 
środowisku są jednocześnie naszymi 
ambasadorami. Wierzymy, że dzięki nim 
będziemy mieć lepszych pracowników  
w przyszłości. 

Wśród lokalnych inwestycji 
zdecydowaliście Państwo o usprawnieniu 
i zabezpieczeniu komunikacji na drodze 
między zakładem a Trębaczewem.  
Z czego wynika ta inwestycja? 
Czy ma Pan informacje jak odebrali ją 
pracownicy? 
 
Droga między zakładem produkcyjnym 
a Trębaczewem to trakt przepływu 
naszych towarów i surowców, który  
w trakcie wieloletniej eksploatacji ulegał 

osłabieniu, pojawiły się nowe ładowności 
samochodów, większa częstotliwość 
transportu. Zdecydowaliśmy tą drogę 
unowocześnić i podnieść poziom jej 
bezpieczeństwa, również przez usunięcie 
ruchu pieszego i rowerowego bezpośrednio 
z drogi. Mimo, że nie było na tej drodze 
znaczących incydentów, zagrożenia ze 
względu na bardzo intensywny ruch 
występowały zawsze. 
Pomysł rozdzielenia traktów funkcjono-
wał od momentu pojawienia się planów 
modernizacji drogi. Drogę zmodernizo-
waliśmy metodą whitetoppingu z part-
nerem doświadczonym w jej wykonaniu 
firmą Strabag. Wykorzystaliśmy nasz naj-
lepszy cement przeznaczony na budowę 
nawierzchni lotnisk by podkreślić trwa-
łość inwestycji. Myślę, że ta droga powin-
na dobrze służyć zakładowi przez kolejne  
50 lat, a ścieżka rowerowo-piesza wpisze się 
w system dróg lokalnych.

Chciałbym podziękować naszym sąsiadom 
za cierpliwość w trakcie prowadzenia 
prac, które przedłużyły się ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne. 
Proces modernizacji drogi trwał dużo 
dłużej niż planowaliśmy. Mam nadzieję,  
że wykonane objazdy będą służyły również 
przez kolejne lata.  

Jakie wyzwania stawia Pan przed Załogą 
Cementowni Warta na rok 2018?

Rok 2018 to przede wszystkim wykorzysta-
nie tego, co udało się już stworzyć czyli uru-
chomienie silosa klinkieru, to hermetyzacja 
produkcji z jednoczesnym zmniejszeniem 
oddziaływania na środowisko oraz dalsza 
modernizacja cementowni. 

Wyzwaniem jest również ograniczenie 
emisji CO2, odejście od zasobów kopal-
nych poprzez zwiększenie ilości paliw 
alternatywnych oraz zwiększenie odzy-
sku materiałowego różnych odpadów,  
by mocniej wpisać się w gospodarkę  
w obiegu zamkniętym. 

Chcemy modernizować zakład zwiększając 
nasze możliwości w tym zakresie wykorzy-
stania ciepła wytwarzanego w piecach. 

Współpracownikom i wszystkim zaangażo-
wanym w pracę na rzecz Cementowni Warta 
chciałbym podziękować za pracę w minio-
nym roku. 
Życzę Państwu bezpiecznej pracy,  
by standard zero wypadków był normą,  
a praca przynosiła satysfakcję.
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Dyrektor ds. Technicznych Cementowni Warta S.A., Prokurent - Marek Górnik

Ponad 50 zadań inwestycyjnych w 2017 roku
Na temat kluczowych inwestycji przeprowadzonych w Cementowni Warta  
mówi Dyrektor ds. Technicznych, Marek Górnik.
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Paulina Borkowska: Czy miniony rok 
2017 był dobrym czasem dla Działu Tech-
nicznego? Jak Pan go ocenia? 

Marek Górnik: Mijający rok 2017 to bardzo 
pracowity okres. Przyjęte plany sprzeda-
ży cementu stanowiły duże wyzwanie dla 
służb technicznych. Jednak dzięki wyso-
kim kwalifikacjom, zaangażowaniu, wiedzy  
i wieloletniej praktyce  kadry inżynieryj-
no-technicznej możliwe było  utrzymanie 
wysokiej sprawności technicznej urzą-
dzeń. Niezbędne było stosowanie najnow-
szych rozwiązań technicznych i materia-
łów, jakie są dostępne w obecnym czasie.  
W efekcie prace remontowe, jak rów-
nież bieżące utrzymanie ruchu prze-
biegło bez większych zakłóceń.  
Zrealizowaliśmy zamierzone remonty zgod-
nie z harmonogramem i na akceptowalnym 
poziomie kosztowym. 
Pozwoliło to uzyskać najlepszy w Europie 
wynik w zakresie wykorzystania pieców ob-
rotowych w skali roku.

Realizacja planu inwestycyjnego to zupeł-
nie odrębna sfera. W roku 2017 realizo-
waliśmy ponad 50 różnych zadań inwe-
stycyjnych. Zadania te są bardzo zróżni-
cowane niemal pod każdym względem,  
tj. zakresu, specyfiki, metody wykonania 
oraz poziomu kosztowego. Poczynając  
od zakupów urządzeń za kilka tysięcy zło-
tych, po zadania bardzo skomplikowane 
wymagające nakładów sięgających kilku-
dziesięciu milionów złotych. Zdecydowanie 
najbardziej kosztowną inwestycją realizo-
waną obecnie jest „Otwarcie nowego złoża 
Pajęczno – Makowiska”.  Koniec roku 2017 

to czas nieustannych odbiorów końcowych 
zabudowanych urządzeń, instalacji oraz od-
biorów UDT i spełnianie innych wymagań 
administracyjnych, aby realizowana inwe-
stycja z fazy ostatecznych prób rozrucho-
wych została przekazana do eksploatacji. 
Próby rozruchowe dały pozytywne wyniki 
i jesteśmy dobrej myśli, że zakończona in-
westycja spełni nasze oczekiwania i będzie 
sprawnie pracować.  

Budowa silosu magazynowego klinkieru  
o pojemności 120 tys. ton w minionym 
roku dała nam wiele powodów do satysfak-
cji. Realizacja tego arcytrudnego zadania  
ze względów technicznych, lokalizacyjnych 
i logistycznych zaczyna być „widoczna”. Do-

tychczas mieliśmy etap trudnych przygo-
towań, projektów i uzgodnień, wielu prac 
ziemnych przygotowujących grunt pod po-
sadowienie silosu o masie własnej ok. 30 tys. 
ton. Druga połowa roku 2017 jest czasem, 
kiedy przekonujemy się o wielkości realizo-
wanej budowli. Powstaje tu silos o średnicy 
prawie 56 m. i wysokości całkowitej docho-
dzącej do 70 m. Jeszcze wiele pracy przed 
nami, ale jesteśmy dobrej myśli, że realiza-
cja tego zadania będzie przebiegać zgodnie 
z planem. 

Innym zadaniem dobiegającym końca jest 
budowa nowej, wydajniejszej instala-
cji by-pass’u dla linii pieca nr 6, mająca 
na celu zwiększenie efektywności eko-
nomicznej procesu technologicznego.  
Z uwagi na konieczność wykonania ostat-
nich prac na zatrzymanej linii pieca, nastąpi 
to w czasie zimowego remontu pieca 6.

Które inwestycje zakończono w minio-
nym roku? Czy można podsumować ich 
przebieg? 
Specyficznym zadaniem inwestycyjnym 
realizowanym i zakończonym w 2017 
roku była przebudowa drogi zakładowej  
od miejscowości Trębaczew do Cementowni 
Warta SA. Inwestycja obejmowała budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi zakładowej, 
wybudowanie zjazdów do posesji, a przede 
wszystkim położenie nowej nawierzchni 
betonowej na całej długości drogi zakła-
dowej. Wydawałoby się, że to nic takiego,  
bo przecież w całym kraju się remontuje czy 
modernizuje wiele odcinków dróg. Jednak 
dla cementowni roboty na  głównej dro-

dze dojazdowej do zakładu, to zagrożenie 
dla bezpieczeństwa prac remontowych, jak 
również utrzymania sprzedaży i ciągłości 
produkcji. Podjęliśmy więc decyzję o zorga-
nizowaniu objazdu drogi, aby remont nie 
był niczym zakłócany. Zamknięcie drogi, 
objazd i przebudowa trwała dwa miesiące.  
Na początku czerwca mogliśmy już korzystać 
z nowoczesnej betonowej drogi dojazdowej 
do zakładu, która stała się nasza wizytówką.

Jakie inwestycje pozostają w kolejnych 
etapach realizacji i czy nie są zagrożone? 
Zdecydowaną większość zadań inwesty-
cyjnych udało nam się zakończyć zgodnie  
z planem w roku 2017. Kilka z nich jest w fa-
zie końcowej, a ich zakończenie jest plano-
wane z przyczyn technologicznych w czasie 
postoju pieców, wtedy właśnie można do-
konać ostatecznych montaży i przyłączeń 
nowych urządzeń do linii produkcyjnych. 
Oczywiście dalej realizujemy budowę silosu 
magazynowego klinkieru na 120 tys. ton.  
Jestem przekonany, że uda nam się zakoń-
czyć cały proces budowy w tym roku. Będzie 
to zadanie, na które zamierzamy przezna-
czyć 25 mln zł. 

Czy pojawiły się zupełnie nowe   zamie-
rzenia? Jeśli tak czego dotyczą i jaki mają 
horyzont czasowy? 
Zamierzeń i planów nam nie brakuje.  
Chcemy realizować kolejny etap trans-
portu surowca ze złoża Pajęczno – Ma-
kowiska bezpośrednio do składu uśred-
niającego, realizować modernizacje 
kolejnych napędów głównych poprzez 
zamontowanie falowników i nowocze-
snych silników zmniejszając przy tym 
zużycie energii elektrycznej. Jednym  
z istotniejszych nowych zamierzeń jest 

przebudowa linii wypału klinkieru nr 5, 
czego celem jest zwiększenie wydajno-
ści i poprawa efektywności oraz spełnie-
nie oczekiwań rynku. Obecnie jesteśmy  
na etapie uzgodnień technologicznych. 

Jakie elementy towarzyszące inwesty-
cjom pomaga, a jakie utrudniają ich re-
alizację? 
Jesteśmy solidnie przygotowani  
do realizacji różnych zadań inwestycyjnych. 
Przez lata z realizacji wielu zadań zdobyli-
śmy dużo doświadczeń w różnych dziedzi-
nach. Obecnie mogę stwierdzić, że chyba 
nic, poza pogodą, nie może nas zaskoczyć. 
Ten właśnie element jest nieprzewidywalny 
i potrafi zniweczyć nawet najlepiej zapo-
wiadające  się i dobrze zaplanowane zamie-
rzenia inwestycyjne. Dział Inwestycyjny na 
przestrzeni ostatnich kilku lat, z zespołu kil-

kunastu osób zmniejszył się do raptem kilku 
osób. Są one w dziale od początku i wiem,  
że zadania, które im powierzam wykonają  
z pełnym przekonaniem, rzetelnie i zgodnie 
z obowiązującym prawem i wymaganiami 
administracyjnymi.  

Czy w Pana Dziale nastąpiły zmiany? Jeśli 
tak proszę powiedzieć jakie? 
W Dziale Technicznym pracuje doświad-
czona kadra. Większość stanowią in-
żynierowie z ponad 20 letnim stażem. 
Mając to na względzie w ostatnich la-
tach zatrudniliśmy młodych inżynierów, 
którzy zbierają doświadczenie, poznają 
urządzenia i cały proces technologiczny. 
Przygotowujemy ich do przejęcia nadzoru 
po swoich starszych kolegach. W połowie 
roku 2017, na zasłużoną emeryturę po pra-
wie 40 latach pracy odszedł mój zastępca, 
Pan Jan Leśniak. Korzystając z tej okazji 
chciałbym mu życzyć wszystkiego najlep-
szego i wielu lat w zdrowiu i satysfakcji  
ze wszystkiego czego w życiu dokonał.  

Czego życzyłby sobie Pan w nadchodzą-
cym 2018 roku?
Jak już wcześniej wspomniałem planów  
na rok 2018 jest bardzo wiele. Użytko-
wanie nowego złoża Pajęczno – Mako-
wiska i kontynuacja budowy silosu klin-
kieru na 120 tys. ton, to tylko niektóre  
z nich. Stanowią one dla mnie i dla moich 
ludzi ciekawe i ekstremalnie odpowie-
dzialne wyzwania. Życzyłbym sobie, aby  
te właśnie wyzwania przyniosły nam wie-
le zasłużonych satysfakcji ze wszystkiego  
co z takim zaangażowaniem robimy.

Dziękuję za rozmowę.
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Właściwości Wymagania Wynik badań Zakładowego 
LaboratoriumMin. Max

Straty prażenia - - 2,09 %

Części nierozpuszczalne - - 1,29 %

CaO 60,85 %

MgO 1,60 %

SiO2 23,83 %

Al2O3 5,61 %

Fe2O3 2,30 %

Siarczany (SO3) 3,5 2,53 %

Na2O eq - 0,70 0,56 %

Chlorki - 0,10 0,053 %

Udział żużla granulowanego 14 20 16,9 %

W poniższym zestawieniu chcieliby-
śmy przybliżyć Państwu szereg  jego 
cennych właściwości użytkowych wy-
korzystywanych w budownictwie 
i innych działach gospodarki.

Cement portlandzki żużlowy PN-B-19707 
CEM II/A-S 42,5 N - NA

cement AS CEM II/A-S 42,5 N - NA

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Cement portlandzki żużlowy „WARTA” 
CEM II/A-S 42,5 N - NA klasy wytrzymałości 
42,5N produkowany jest na bazie surowca wa-
piennego pochodzącego ze złoża wapieni gór-
nojurajskich, wchodzących w skład Jury Krakow-
sko – Częstochowsko – Wieluńskiej. Powstaje on 
w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego 
i granulowanego żużla wielkopiecowego (S) 
w ilości 14 – 20 % oraz reagipsu jako regulatora 
czasu wiązania (siarczan wapnia). Składniki te są 
tak dobrane pod względem parametrów, aby 
w procesie mielenia zapewnić równomierne 
i bardzo wysokie rozdrobnienie, które umożliwia 
efektywniejsze zagęszczenie mieszanki betono-
wej w wyrobach. Głównym składnikiem tego 
cementu jest granulowany żużel wielkopieco-
wy, który posiada właściwości hydrauliczne, 
czyli wiąże i twardnieje w wodzie analogicznie 
jak cement. Wprowadzenie żużla do cementu 
zwiększa jego odporność na agresję chemiczną 
środowiska. Cement ten charakteryzuje się bar-
dzo dobrą dynamiką narastania wytrzymałości 
w długich okresach dojrzewania, umiarkowa-
nym ciepłem hydratacji i niskim skurczem, wy-
dłużonym czasem wiązania, dobrą urabialnością 
oraz stabilnymi parametrami jakościowymi. Ce-
ment portlandzki żużlowy „WARTA”  jest cemen-
tem niskoalkalicznym o ograniczonej zawartości 
alkaliów do 0,70 % w przeliczeniu na Na2O eq. 
Spełnienie kryterium niskoalkaliczności umożli-
wia wykorzystanie tego cementu do przygoto-
wania betonu na bazie kruszyw, w stosunku do 
których istnieje podejrzenie o obecność reak-
tywnej krzemionki. 

Cement portlandzki żużlowy - 
CEM II/A-S 42,5 N - NA 

spełnia wymagania norm:

- PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 

- PN-B-19707:2013 „Cement. Cement specjal-
ny. Skład, wymagania i kryteria zgodności ”.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 N - NA

- stabilne parametry jakościowe,
- szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 
2 dniach),
- wysoka wytrzymałość normowa,
- wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości 
w późniejszych okresach twardnienia betonu,
- niska zawartość alkaliów,
- dobra urabialność zapraw i mieszanek beto-
nowych,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża, 
- umiarkowana ilość ciepła wydzielana pod-
czas wiązania, 
- podwyższona odporność na działanie środo-
wisk agresywnych, 
- możliwość stosowania w obniżonym zakre-
sie temperatur,
- niski skurcz zapraw, 
- jasna barwa

GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 N - NA 

- beton towarowy klas C 16/20 - C 45/55,
- beton wysokiej trwałości i wytrzymałości 
BWW,
- beton konstrukcyjny, 
- beton narażony na agresję chemiczną,
- beton posadzkowy,
- beton komórkowy,
- beton samozagęszczalny SCC,
- beton i zaprawy barwione,
- zaprawy murarskie i tynkarskie, 

- elementy prefabrykowane drobnowymiaro-
we i wielkowymiarowe,
- konstrukcje i elementy sprężone dojrzewa-
jące w warunkach naturalnych, obniżonej 
i podwyższonej temperatury,
- galanteria betonowa (kostka brukowa, kra-
wężniki, itp.).

GŁÓWNE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 N - NA 

- zwiększona szczelność struktury stwardnia-
łego betonu dzięki zastosowaniu granulowa-
nego żużla wielkopiecowego
- możliwość barwienia produktów ze względu 
na jasną barwę mieszanki betonowej 
- możliwość wykonywania mieszan-
ki betonowej zarówno w okresie letnim, 
jak i zimowym

Cement portlandzki żużlowy 
CEM II/A-S 42,5 N - NA posiada stosowne 
certyfi katy zgodności wydane przez jednost-
kę certyfi kującą, tj.: przez Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Warszawie 
- Odział Szkła i Materiałów Budowlanych 
w Krakowie, na podstawie których 
Cementownia wystawiła: krajową deklarację 
właściwości użytkowych i deklarację właści-
wości użytkowych. 
Okres gwarancji obejmujący utrzymanie 
normowych parametrów jakościowych 
i redukcji Cr (VI) na cement portlandzki 
żużlowy CEM II/A-S 42,5 N - NA - luz 
wynosi 60 dni od daty wysyłki. 

Cement AS CEM II/A-S 42,5 N - NA 
- workowany

Cement portlandzki żużlowy 
AS CEM II/A-S 42,5 N - NA oferowany jest przez 
Cementownię Warta S.A. w workach papiero-
wych z wkładką foliową 25 kilogramowych 
na paletach foliowanych.

Zakup cementu workowanego 
AS CEM II/A-S 42,5 N - NA możliwy jest po-
przez serwis aukcyjny e-cement.

Okres gwarancji na cement 
AS CEM II/A-S 42,5 N - NA wynosi 120 dni od 
daty umieszczonej na worku.
Cement powinien być przechowywany 
i składowany zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w „Zasadach odpowiedzialności 
Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie 
z tytułu sprzedaży cementu”

Elżbieta Oleszczyk

Cement portlandzki z dodatkiem granulowanego żużla 
wielkopiecowego
Od stycznia 2017 roku produkujemy cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 42,5 N - NA - luz, a od lipca 
2017 roku cement ten jest workowany i znajduje się w sprzedaży aukcyjnej jako Cement AS.

Właściwości Wymagania Wynik badań Zakładowego 
LaboratoriumMin. Max

Wytrzymałość na ściskanie :

po 2 dniach 10,0 - 21,0 MPa

po 28 dniach 42,5 62,5 56,8 MPa

Wodożądność - - 27,5 %

Czas wiązania :

początek 60 - 180 min

koniec - - 245 min 

Stałość objętości - 10,0 1,0 mm

Gęstość właściwa - - 3,04 cm2/g

Powierzchnia właściwa - - 3370 cm2/g

Ciepło hydratacji - - 275 J/g

Właściwości fi zyczne cementu
Charakterystyka cementu CEM II/A-S 42,5 N - NA

Analiza chemiczna cementu
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Literatura opisująca podstawy za-
rządzania  jest ogromnym zbiorem 
informacji, ale najistotniejsze źródła 
podstaw zarządzania pozostają nie-
zmienne. Jednym z nich jest teoria  
Wiliama Edwarda Deminga, amery-
kańskiego statystyka, który zrewo-
lucjonizował  zarządzanie jakością.  
W latach pięćdziesiątych zapropono-
wał nowoczesne podejście do jakości  
produktów wykorzystujące zarządza-
nie  personelem, planowanie, projek-
towanie  i nadzorowanie procesów.
Statystykę jako naukę wykorzystują-
cą metody pozyskiwania, prezentacji 
i analizy danych opisujących zjawi-
ska m.in. w procesach produkcyjnych 
uważał za podstawę  efektywnego za-
rządzania. Cykl Deminga to schemat 
ilustrujący podstawową zasadę  cią-
głego ulepszania czyli „Zaplanuj-Wy-
konaj-Sprawdź-Popraw”. W tej wersji 
popularnej jest rozpowszechniony 
w normach ISO dotyczących zarządza-
nia jakością.
W normach ISO, poniżej na podsta-
wie PN-EN ISO9001;2015, ten cykl 
jest opisany w sposób bardzo zwię-
zły.
- Planuj - to znaczy ustal cel systemu 
i procesów, a także zasoby niezbęd-
ne do  uzyskania wyników zgod-
nych z wymaganiami klientów 
i politykami firmy oraz zidentyfikuj 
i uwzględnij ryzyko i szanse jakie 
mogą wystąpić w procesie realizacji,  
ustal metody i wskaźniki monitorowa-
nia.
- Wykonaj - to wdróż co było zapla-
nowane.
- Sprawdź - monitoruj i mierz przy-
jętymi wskaźnikami procesy i bę-
dące ich twynikiem  wyroby oraz 
usługi, przedstawiaj i podda-
waj analizie wyniki.
- Działaj/Popraw - jeśli to 
konieczne podejmuj działa-
nia doskonalące.
Następujące po so-
bie  w logicznym porząd-
ku działania mają  wpływ 
na kształt i treść norm 
ISO, które mają pozwo-
lić na zachowanie  tego po-
rządku, właściwy dobór zasobów 

i metod zarządzania jakością.
Deming był zwolennikiem zaan-
gażowania w rozwiązywanie pro-
blemów jakości kierownictw firm 
z udziałem pracowników. Był zde-
cydowanym przeciwnikiem kontroli 
i amerykańskich metod zarządza-
nia przez  cele, a swoje podejście  
do jakości określił w 14 zasadach.
W dużym skrócie,   na podsta-
wie pl.wilk ipedia.org. przedsta-
wiam poniżej te zasady, ale sądzę, 
tże pozwolą one wewnętrznym i 
zewnętrznym interesariuszom fir-
my dokonać pewnych porównań 
lub wyzwolą refleksje.

1. Stworzenie stałych celów 
w odniesieniu do stałego uspraw-
nienia jakości, ukierunkowanych 
na skuteczne  rywalizowanie 
z konkurencją. Mają to być cele dłu-
gotrwałe gwarantujące utrzymanie 
wysokiej pozycji na rynku.

2. Zastosowanie filozofii zarządzania, 
w której nie ma tolerancji dla marno-
trawstwa i powtarzania tych samych 
błędów, a podnosić stosunek wyni-
ków do nakładów  czyli efektywność.

3. Rezygnacja z masowej kontroli 

wyrobu gotowego jako zapewnienie 
jakości przez eliminowanie wyrobów 
końcowych niespełniających wyma-
gań na rzecz kontroli międzyproce-
sowej.

4. Skończenie częstych praktyk do-
boru dostawców i kooperantów 
na podstawie  kryterium ceny. Kryteria-
mi doboru powinny być przede wszyst-
kim kryteria jakościowe gwarantujące 
osiągnięcie wysokiej jakości.

5.  Ciągłe i  niekończące  się ulepsza-
nie  procesu produkcji  powodujące 
poprawę jakości,  produktywności 
i  obniżanie kosztów w klimacie zro-
zumienia tej konieczności przez 
pracowników.

6. Wprowadzenie nowoczesnych me-
tod doskonalenia zawodowego po-
zwalających poprzez szkolenia  wy-
korzystać możliwości i umiejętności 
wszystkich pracowników.

7. Wprowadzenie instytucojnalnego 
przywództwa bezpośrednich przełożo-
nych w wytwarzaniu produktów wyso-
kiej jakości, konstruktywnego reago-
wania na doniesieniu o odchyleniach, 
niesprawdzających się  instrukcjach czy 
rozwiązaniach pogarszających jakość.

Teoria i praktyka systemów zarządzania
Pisząc o Zintegrowanych Systemach Zarządzania  nie można nie wspomnieć o najistotniejszych funda-
mentach rozwiązań zawartych w normach.

8. Odrzucenie strachu tak aby wszyscy 
mogli wydajniej pracować dla firmy. 
Wspieranie wymiany informacji po-
między różnymi szczeblami hierarchii 
przedsiębiorstwa.

9. Przełamanie barier pomiędzy działa-
mi przedsiębiorstwa. Struktura organi-
zacyjna powinna sprzyjać skupieniu się 
wszystkich działów na produkowaniu 
wysokiej  jakości wyrobów, a nie dosko-
naleniu  tylko swoich działań czy rywa-
lizacji.

10. Eliminacja wszelkich form promo-
cji pozwalających utrzymania efektów. 
Systemy i procesy powinny  zawierać 
rozwiązania zrozumiałe dla pracowni-
ków.

11. Likwidacja standardów ilościowych, 
a wprowadzanie  środków wspierających 
metody zarządzania, wykorzystywanie 
metod statystycznych na etapach proce-
sów, gdzie może występować zagrożenie 
jakości.

12. Likwidacja barier, które nie pozwalają 
robotnikom i menedżerom wykonywać  
t z satysfakcją swej pracy.

13. Wprowadzanie programów szkolenio-
wych zachęcających do samodoskonale-
nia  przy założeniu, że atut konkurencyj-
ność bierze się z posiadanej wiedzy.

14. Zaangażowanie wszystkich pracowni-
ków, co jest zasadniczym warunkiem po-
prawnego działania, systemu usprawniania 
jakości.

Przytaczając powyżej cykl i zasady De-
minga chcę wyzwolić autorefl eksje 

nad naszymi dzia-
łaniami w dążeniu 
do osiągnięcia wyso-
kiej jakości wyrobów, 
spełnianiu wymagań 
normatywnych i wy-
magań klientów, wpły-
wu teorii zarządzania 
na kształtowanie kul-
tury przedsiębiorstwa. 
Kilkanaście lat funkcjo-
nowania systemów za-
rządzania jakością przy 
wysokich nakładach 
fi nansowych na do-
skonalenie technologii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy minima-
lizowania oddziaływania środowiskowe-
go oraz osiągane wyniki pozwalają do-
strzec wykorzystanie wskazówek mistrza 
Deminga.
Jednak samokontrola realizowana m.in. 
w ramach zarządzania procesami, po-
przez audity wewnętrzne oraz kontrole 
i audity zewnętrzne wskazują, że ciągłe  
jest miejsce na doskonalenie.
W roku 2017 przeprowadzono zgodnie 
z przyjętym harmonogramem 25 auditów 
wewnętrznych zintegrowanego systemu 
zarządzania.  Kilkadziesiąt spostrzeżeń 
i stwierdzone niezgodności na podstawie, 
których eliminowano nieprawidłowości 
i podejmowano programy zapobiegania 
ich występowania pozwoliły doskonalić sys-
tem w osiąganiu wysokiej jakości wyrobów i 
usług. W ramach  tych auditów sprawdzono 
i potwierdzono skuteczność wdrożenia 
w 2017roku systemu działań Cementowni 
„Warta” w zgodności z prawem  ochrony 
konkurencji.
W 2017 roku odbyły się również dwa au-
dity zewnętrzne w nadzorze. Audytorzy 
Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej 
Akademii Technicznej przeprowadzili 
w pierwszej dekadzie lipca audit zin-
tegrowanego systemu zarządzania na 
spełnienie wymagań norm ISO 9001 
i AQAP, PN-N 18001 oraz ISO 14001 
i EMAS.  W raporcie  skuteczność syste-
mu zarządzania stwierdzili na podstawie 
próbek dostępnych informacji zgodnie 
z kryteriami w określonych zakresach 
certyfikacji. Ponadto zweryfikowano 
„Deklarację Środowiskową” i stwier-
dzono spełnienie wymagań na zgod-
ność z rozporządzeniem nr 1221/2009 
(EMAS), co skutkowało wnioskiem 
o utrzymanie Cementowni „Warta” SA 
w rejestrze krajowym i europejskim re-
jestrze EMAS.

W raporcie z audytu 

wskazano 10 mocnych 

stron systemu zarządzania:

1. Nadzorowanie zapisów systemo-
wych obszar BHP.
2. Zarządzanie procesem oceny ry-
zyka zawodowego.
3. Gotowość na wypadki i awarie.
4. Planowanie, realizacja i doku-
mentowanie auditów.
5. Przygotowanie i dokumentowa-
nie Przeglądu Zarządzania.
6. Realizacja i rozliczanie celów 
systemowych.
7. Nadzorowanie działań związa-
nych z obsługą klienta.
8. Zarządzanie energią.
9. Monitorowanie stężeń gazów 
wylotowych.
10. Sprawozdawczość w obszarze 
ochrony środowiska oraz obszar 
do doskonalenia - dostępność dowo-
dów potwierdzających nadzorowanie 
sprzętu kontrolno-pomiarowego. Dla 
celów doskonalenia opracowano pro-
gram działań, którego skuteczność 
i celowość potwierdzono w ramach 
auditu wewnętrznego.

Audit w nadzorze na spełnienie wy-
magań normy PN-EN/ISO/IEC17025 
w akredytowanym Zakładowym La-
boratorium przeprowadzili w sierpniu 
2017 audytorzy Polskiego Centrum 
Akredytacji. W tym przypadku również 
dla stwierdzonych niezgodności i spo-
strzeżeń opracowano programy działań 
korygujących i zapobiegawczych. Au-
dytorzy PCA, każdy w swoim zakresie, 
potwierdzili adekwatność tych progra-
mów. Zgłoszone meldunki o realizacji 
programów korygujących zostały rów-
nież zaakceptowane.
Audity wnoszą również wiele spostrze-
żeń i obserwacji  nie opisywanych, te 
również  wykorzystujemy w poprawie 
jakości i systemów zarządzania.
Refleksja nad teorią Deminga i wyni-
kami auditów wskazuje, że pracujemy 
na żywym organizmie i że ciągle istnieje 
potrzeba i możliwość doskonalenia.

Zbigniew Mostowski

nych z wymaganiami klientów 
i politykami firmy oraz zidentyfikuj 
i uwzględnij ryzyko i szanse jakie 
mogą wystąpić w procesie realizacji,  
ustal metody i wskaźniki monitorowa-

 - to wdróż co było zapla-

 - monitoruj i mierz przy-
jętymi wskaźnikami procesy i bę-
dące ich twynikiem  wyroby oraz 
usługi, przedstawiaj i podda-

bie  w logicznym porząd-
ku działania mają  wpływ 
na kształt i treść norm 
ISO, które mają pozwo-
lić na zachowanie  tego po-
rządku, właściwy dobór zasobów 
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W związku z budową drogi betonowej  
do Cementowni Warta S.A. wyjątkowo im-
preza odbyła się w miesiącu wrześniu.
W tym dniu każdy ze zwiedzają-
cych miał możliwość wybrać się wraz  
z przewodnikami na wycieczkę po zakładzie 
i kopalni oraz zobaczyć na czym polega pro-
dukcja cementu.
W programie zwiedzania było m.in.   zapo-
znanie się z wprowadzonymi w ciągu ostat-
nich miesięcy modernizacjami oraz najnow-
szymi realizowanymi inwestycjami pro-śro-
dowiskowymi np.:   hermetyzacją procesu 
produkcji - budową silosu klinkieru na 120 
tys. ton.
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, w 
tym konkursy, wesołe miasteczko, watę cu-
krową, malowanie twarzy oraz miasteczko 
rowerowe.
Ponadto zwiedzający mogli obejrzeć wystawę 
prac z tegorocznego konkursu „Nasza Warta 
przyjazna mieszkańcom i środowisku”.
Swoje przygotowanie, szkolenie z  pierwszej 
pomocy przedmedycznej, profilaktyki zagi-
nięć w lesie, bezpiecznego kontaktu z psem 
zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna - 
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź 
Jędrzejów.

Specjalne stoisko zaprezentował Klub  
Honorowych Dawców Krwi przy Cemen-
towni Warta S.A., który w 2017 roku ob-
chodził 40-lecie. Przy okazji wszyscy chętni 
mogli oddać krew w specjalnym mobilnym 
punkcie poboru krwi. Po zakwalifikowaniu 
się krew oddało w sumie 18 osób, którym 
serdecznie dziękujemy!

Dzień Otwarych Drzwi w Cementowni Warta S.A.
Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie po raz jedenasty otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających.

Na scenie wyróżniono drużyny biorące 
udział w turnieju piłki nożnej o puchar  
Prezesa Zarządu Cementowni Warta 
S.A. Okolicznościowe puchary otrzymali  
zawodnicy PGE GiEK Elektrownia Bełcha-
tów ( I miejsce), Cementownia Warta S.A.  
(II miejsce), Cementownia Odra S.A.  
(III miejsce).

W trakcie części artystycznej goście mogli 
wysłuchać koncertu Orkiestry Cementowni 
Warta, Zespołu Folklorystycznego Trębacze-
wianie oraz zespołu „TE 3”.
W roli gwiazdy wieczoru wystąpiła  
Małgorzata Ostrowska.

Łukasz Walasik
foto. Błażej Boryń
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Oznacza to, że wkrótce powstanie spój-
ny system orientacji przestrzennej po-
zwalający sprawnie identyfikować za-
równo poszczególne oddziały firmy, jak  
i cały kompleks w przestrzeni publicznej. 
Cementownia Warta to ogromny kom-
binat zajmujący olbrzymią przestrzeń. 
Oznakowanie całego obszaru stanowiło 
wielkie wyzwanie. 
W pierwszym etapie prac skupiliśmy się  
na zwykłym oznaczeniu dróg we-
wnętrznych i budynków. System ta-
blic miał służyć łatwej, przyjaznej na-
wigacji wewnątrz zakładu. Wkrótce 
przekonaliśmy się, że problem infor-
macji wizualnej jest bardziej złożony  
i należy do zespołu zagadnień zwią-
zanych z identyfikacją wizualną całej 
firmy. Wymagał zatem całościowe-
go powiązania systemu organiza-
cyjnego kombinatu (kopalni, zakła-
du produkcyjnego, administracji)  
ze schematem przestrzennym. Tak zro-
dził się kolejny etap naszych prac - stwo-

System Orientacji Przestrzennej na terenie  
Cementowni Warta S.A.
Dział promocji Cementowni Warta SA razem z Pracownią Projektową Ptasia 30 podjął się ostatnio 
kompleksowego opracowania informacji wizualnej w firmie.

rzenie kompleksowego projektu syste-
mu oznakowania firmy. 
Jako element integralny tego systemu za-
istniały odpowiednie kolory identyfiku-
jące poszczególne wydziały i prowadzące  
do nich drogi wewnętrzne. Kolory te zo-
stały naniesione na plan zakładu i w ten 
sposób powstały odrębne sekcje wyróż-
nione odpowiednią barwą. 
Ważnym punktem było też oznako-
wanie dojazdu do firmy z zewnątrz.  
Tablica informująca o zjeździe do ce-
mentowni musiała stanowić spój-
ny komunikat łączący się graficznie  
z oznakowaniem zarówno dojazdu  
do zakładu, jak i dróg wewnątrz firmy.  
Tak powstał dobrze przemyślany pro-
jekt informacji wizualnej Cementowni 
Warta SA. Mamy nadzieję, że pracow-
nicy firmy szybko zaakceptują zmiany, 
a nowy system oznakowania uspraw-
ni poruszanie się wewnątrz zakładu 
klientom i kontrahentom. Należy też 
zaznaczyć, że wykonanie tego etapu  
to nie koniec opracowania informacji 

W 2017 r. swoje 40–lecie obchodził Klub Ho-
norowych Dawców Krwi Polskiego Czerwo-
nego Krzyża przy Cementowni Warta S.A.  
w Trębaczewie.
Podczas uroczystości w Cementowni 
Warta Klub otrzymał honorowy sztan-
dar poświęcony podczas mszy świętej  
w kościele Nawiedzenia NMP w Trębacze-
wie, a najbardziej zasłużeni członkowie 
otrzymali medale i odznaczenia.
 
Medale i odznaczenia otrzymali:
Kryształowe Serce za Wybitne Zasługi 
w Rozwoju Honorowego Krwiodawstwa 
PCK: Maria Moryń, Gabryjel Jędrczak.
 

40 lat minęło jak jeden dzień…
40–lecie obchodził Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  
przy Cementowni Warta S.A.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu: Wojciech Drab, 
Ryszard Góra, Andrzej Piłatowski.
Zasłużony dla Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ło-
dzi: Izabela Leszczyńska, Andrzej Marek, 
Wojciech Drab, Grzegorz Drosiński, Mariusz 
Kozieł.

Wyróżnienia za oddanie ponad 40 litrów 
krwi: Zdzisław Cieślak, Janusz Kaczmarek, 
Jacek Zwierzak, Dariusz Hałaczkiewicz,  
Tadeusz Skawiński, Gabryjel Jędrczak. 

wizualnej firmy. Kolejne kroki to uszcze-
gółowienie oznakowania odrębnych ze-
społów obiektów, ale także odpowied-
nie przygotowanie informacji wewnątrz 
hal i budynków. Dobrze przygotowany 
projekt informacji wizualnej w cemen-
towni sprawi, że zakład będzie bardziej 
transparentny i przyjazny zarówno  
dla pracowników, jak i dla podmiotów  
z zewnątrz.

Andrzej Kardaszewski
foto. Błażej Boryń

Kobiety powyżej 20 litrów krwi: Maria 
Moryń, Maria Brzezińska, Marzena Bzdak.

Warto dodać, że na chwilę obecną człon-
ków Klubu HDK przy Cementowni Warta 
S.A. jest 106: 40 kobiet i 66 mężczyzn. W 
obecnym okresie rozliczeniowym tj. od  
1 października 2016r. do 30 września 2017r. 
oddano 97 litrów 200 ml czystej krwi.  
 
Stan krwi na 1 października 2017r. w klubie 
wynosi 2241 litrów 135 ml.

Łukasz Walasik
foto. Błażej Boryń
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Po mszy Zarząd, Dyrekcja, gwarkowie oraz 
zaproszeni goście udali się do siedziby za-
kładu, aby wziąć udział w tradycyjnej karcz-
mie górniczej.
Gości przywitał Prezes Zarządu Cementow-
ni Warta S.A. Pan Dariusz Gawlak podsumo-
wując jednocześnie mijający rok.
- Wydajemy potężne środki na modernizację fa-
bryki, w tym m.in. na nowe złoże i budowę silosu 
klinkieru, który po wybudowaniu hali dodatków 
i hali surowca jest kolejnym bardzo ważnym 
etapem hermetyzacji zakładu. Od ostatniej Bar-
bórki nie mieliśmy ciężkich wypadków. Odczu-
wamy problemy dotyczące dostępności węgla, 
wahania cen tego surowca, ale dzięki odpowie-
dzialnej współpracy z  naszymi kontrahentami 
mamy poczucie budowania bezpieczeństwa 
w tym zakresie. Dzięki decyzjom właścicielskim 
o reinwestowaniu wypracowanych środków 
mamy szansę na budowanie długotermino-
wych planów inwestycyjnych. To co robimy  
w tym momencie dla firmy i otoczenia będzie 
z pewnością służyć naszym następcom. Z tego 
miejsca chciałem podziękować wszystkim 
współpracownikom za ten rok i życzyć wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym  
w nadchodzącym 2018r. Szczęść Boże! – powie-
dział Prezes Gawlak.
Barbórkowe życzenia składali: radny sejmi-
ku województwa łódzkiego Andrzej Cho-
wis, który złożył życzenia również w imieniu 

Marszałka i Zarządu Województwa Łódzkie-
go, Powiatu Pajęczańskiego na czele ze Sta-
rostą Janem Rysiem, Miasta i Gminy Działo-
szyn z Burmistrzem Rafałem Drabem, Gminy 
i Miasta Pajęczno z Burmistrzem Dariuszem 
Tokarskim, Państwowej Straży Pożarnej  
w Pajęcznie z komendantem Dawidem Peł-

ką, Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie 
z z-cą komendanta KPP Pajęczno Tomaszem 
Kowalczykiem. 
Gratulacje złożyli również reprezentanci firm 
współpracujących.
Ważnym elementem uroczystości było wręcze-
nie przez Pana Wicewojewodę Łódzkiego Karola 
Młynarczyka Medali Za Długoletnią Służbę. 

Barbórka 2017
Barbórka 2017 białych górników w Cementowni Warta S.A. rozpoczęła się mszą świętą w kościele  
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trębaczewie, której uroczysty charakter podkreślały 
sztandary górnicze i związkowe oraz muzyka Orkiestry Cementowni Warta.

Są to odznaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wyróżnieni 
zostali na wniosek Wojewody Łódzkiego 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: 
Wiesław Bęben, Piotr Brzozowski, Edward 
Gajęcki, Lucjan Kalbarczyk, Cecylia Kuchar-
ska, Ireneusz Nagielski, Leopold Warzycha.
Kolejnym wzruszającym momentem było 
uhonorowanie Cementowni Warta S.A  
„Złotym Medalem za Zasługi dla  
Pożarnictwa” w podziękowaniu za wielo-
letnią, ofiarną działalność w ochronie prze-
ciwpożarowej dla dobra społeczeństwa  
i Rzeczypospolitej Polskiej. Medal wręczyli 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Województwa Łódzkiego 
dh Jan Ryś oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Pajęcznie 
dh Krzysztof Piekarz.
Na koniec części oficjalnej nada-
no stopnie górnicze pracownikom:  
Tomaszowi Gawlakowi Stopień In-
żyniera Górniczego III Stopnia,  
Jarosławowi Gałce oraz Michałowi Zja-
wionemu Stopień Górnika II Stopnia,  
Gabrielowi Dębowskemu, Tomaszowi Drabowi, 
Robertowi Gzikowi, Markowi Kamykowi, Zdzisła-
wowi Kopij, Wiesławowi Kosowskiemu, Zenono-
wi Pawlakowi Stopień Górnika III Stopnia.
W dalszej części imprezy karczmę górniczą 
poprowadził Pan Andrzej Potępa, znany 
jako Książe Lipin i czołowy śląski artysta.

Łukasz Walasik
foto. Błażej Boryń
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XIX Edycji Programów Stypendialnych Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego dla uczniów  
i studentów z powiatu pajęczańskiego
W listopadzie 2017r. odbyła się uroczystość  
na której wręczono stypendia XIX Edycji Progra-
mów Stypendialnych Fundacji na Rzecz Rozwo-
ju Powiatu Wieluńskiego.
Dla uczniów i studentów z powiatu pajęczań-
skiego udział w programie stypendialnym jest 
możliwy dzięki współfinansowaniu stypendiów 
przez Cementownię Warta S.A. 
Wszystkie przyznane przez Fundację stypen-
dia obowiązują przez cały rok szkolny lub 
akademicki. Kwoty wsparcia finansowego 
dla wybitnych uczniów i studentów, mają-
cych niskie dochody w rodzinie różnią się  
w zależności od etapu kształcenia. Stypen-
dysta uczęszczający do szkoły gimnazjalnej 
otrzyma łącznie 1500 zł, uczeń szkoły ponad-
podstawowej 2500 zł, a studenci w zależności 
od programu mogą liczyć na kwoty od 3150 
do 5000 zł rocznie. Stypendium współfinanso-
wane przez Cementownię Warta w roku szkol-
nym i akademickim 2017/2018 uzyskali: 

w programie stypendialnym   
„Równe Szanse”

Paulina Modlińska – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Pajęcznie – Oddział Gimnazjalny,
Samuel Strąk- Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 IV Liceum Ogólnokształcące  
w Bełchatowie

w programie stypendialnym 
„Agrafka Agory” Aleksandra Drabik – 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
w programie „Stypendia Pomostowe”

Marta Pilarek – Uniwersytet Wrocławski.

XIX Edycja Programów Stypendialnych Konkurs „Nasza Cementownia  
przyjazna mieszkańcom i środowisku”

Z okazji Dnia Ziemi w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Działoszynie odbyło się 
wręczenie nagród w II edycji konkursu „Na-
sza Cementownia przyjazna mieszkańcom  
i środowisku”. 
Konkurs został przeprowadzony wśród 
uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Działoszynie. Zgłoszonych zostało 
26 prac (kategoria plastyczna: 18 prac, ka-
tegoria literacka: 8 prac). Wręczenie nagród 
poprzedziło przedstawienie przygotowane 
przez uczniów klas I i VI.
Wystawa pokonkursowa odbyła się pod-
czas Dnia Otwartych Drzwi w Cementowni  
Warta S.A. 

Nagrody w II edycji konkursu „Nasza Cementownia przyjazna mieszkańcom i środowisku”.
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Kultura z Cementownią Warta S.A.

Wkład pracy w przygotowania poniesiony 
przez członków Orkiestry Cementowni Warta 
S.A., ChóruSpiritSongs Band oraz solisty Jacka 
Wojtala został doceniony przez publiczność 
zgromadzoną w kościele Parafi i p.w. Naro-
dzenia Pańskiego w Pajęcznie oraz Parafi i 
św. Marii Magdaleny w Działoszynie. 

Popularność Festiwalu nie maleje o czym świad-
czy szeroka lista osób reprezentujących swoje 
talenty oraz publiczność zgromadzona w sali 
widowiskowej.
W tegorocznej edycji wzięło udział 33 solistów 
w trzech grupach wiekowych: 10-13 lat, 14-16 
lat oraz 17-21 lat. Uczestników wokalnych zma-
gań w Miejsko-Gminnym Dom Kultury oceniali: 
Aleksandra Zuzewicz - Rogaczewska, Bożena 
Wojtyra i Maciej Piekarz. Komisja brała pod uwa-
gę następujące kryteria: warsztat wokalny, inter-
pelację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny.
Po występach solistów na scenie zagościli mło-
dzi aktorzy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Raciszynie. Publiczność obejrzała przedsta-
wienie kabaretowe „ Jak to dawniej bywało”. Fe-
stiwalowi towarzyszyła wystawa prac artystycz-
nych mieszkanek gminy Działoszyn - Elżbiety 
Wanat - Najgibauer i Angeliki Polak.
Festiwal odbył się pod honorowym patronatem 
prezesa Cementowni „Warta” S.A. Dariusza Gaw-
laka. W piętnastu dotychczasowych edycjach 
konkursu na scenie zaprezentowało się około 
600 osób.

Piętnasty Festiwal Warta Song za nami
33 solistów zaprezentowało się podczas 15. edycji Regionalnego Festiwalu 
Wokalnego „Warta Song” w Działoszynie.

W ubiegłym roku odbyły się dwa wydania Koncertu 
z cyklu Kultura z Cementownią Warta S.A.

Wyniki XV Regionalnego Festiwalu Wokalnego „Warta Song”

Kategoria 10-13 lat
I miejsce Barbara Moroń Zespół Szkolno - 
Gimnazjalny w Pławnie, utwór „Drzewo”
II miejsce Wera Łyźniak Gminny Ze-
spół Szkolno - Przedszkolny w Więckach, 
utwór „Był sobie strach”
II miejsce Wiktoria Śliskowska Zespół Szkol-
no - Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim, 
utwór„ Moje serce to jest muzyk”

III miejsce Wiktoria Parzybut Powia-
towe Centrum Kultury Zduńska Wola, 
utwór „ Taka inna piosenka”
III miejsce Mikołaj Górka Gminny Ze-
spół Szkolno - Przedszkolny w Więckach, 
utwór „Pięknie żyć”
wyróżnienie przyznano Natalii Kałuzińskiej 
Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu, utwór 
„Chłopcy są okropni”.

kategoria 14-16 lat
I miejsce Sandra Aleksanderek Ognisko 
Muzyczne Rząśnia, utwór „Szyba”
III miejsce Wiktoria Jędrysiak Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury Wieluń, utwór 
„Ja się boję sama spać”
wyróżnienie Katarzyna Panaszek Powia-
towy Młodzieżowy Dom Kultury Wieluń, 
utwór „Szarp Pan bas”

kategoria 17-21 lat
I miejsce Adrianna Moroń Liceum 
Ogólnokształcące w Radomsku, 
utwór „Biec w nadzieję”
II miejsce Agata Juszczak Powiato-
we Centrum Kultury Zduńska Wola, 
utwór „Co się śni niewidomym”

Nagrodę główną Grand Prix Festiwalu zdobył Paweł Szymański z Aleksandrowa Łódz-
kiego za brawurowe wykonanie utworu „Piosenka o muzyce”.

Specjalny program występu w ramach 
Kultury z Cementownią Warta jest przy-
gotowywany pod kierownictwem dyry-
genta Artura Szczęsnego 25 marca 2018r. 
w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza 
w Pajęcznie.
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Studenci korzystając z aury mieli okazję 
zapoznać się szczegółowo zarówno z eks-
ploatowanymi surowcami dla przemysłu 
cementowego jak i procesem technologicz-
nym otrzymywania cementu.
To jedna z wielu wizyt w Cementowni 
Warta S.A. w ramach zajęć praktycznych  
w przeciągu roku.
W zajęciach terenowych wzięli rów-
nież udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1  
z Wielunia.
Młodzież przygotowująca się do zawodu 
w specjalizacji technik budownictwa mia-
ła możliwość zapoznania się z procesem 
produkcyjnym, w tym z instalacją wypału 
klinkieru, produkcją cementu, laboratorium 
zakładowym oraz systemem pakowania  
i wysyłki gotowego produktu.
Po zwiedzaniu uczniowie wraz z opiekunami 
mieli okazję obejrzeć film o historii zakładu 
oraz prezentację o strategicznych inwesty-
cjach Cementowni Warta S.A. dotyczących 
uruchomienia złoża Pajęczno Makowiska  
i hermetyzacji produkcji - silosu na klinkier.
Miły akcent to obecność uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wiewcu w ramach projektu 
pn.: „Z wiedzą przez świat - kompleksowy 
program podniesienia jakości nauczania w 
Szkole Podstawowej w Wiewcu”. Mimo nie-
zbyt sprzyjającej aury uczniowie zarażali 
uśmiechem i optymizmem.

foto: Błażej Boryń

Wizyty, praktyki, wycieczki po zakładzie
Cementownię Warta S.A. odwiedziła grupa geologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
odbywających specjalizacyjne praktyki terenowe pt. „Eksploatacja i przeróbka kopalin”.

Przed głównym wyścigiem odbyły się zawo-
dy dla dzieci i młodzieży. 
W tym roku na podium stanęli biegacze  
z Ukrainy. Najszybszy był Roman Romanenko 
z czasem 31:34 min. Najlepszym zawodnikiem 
z powiatu pajęczańskiego okazał się 
niezawodny Michał Bejm z czasem 37:45 min. 
Wśród kobiet zwyciężyła Olesia Smożewko  
z czasem 38: 26min. Najlepszą kobietą z 
powiatu pajęczańskiego okazała się Aneta 
Brzezińska – Leszczyk z czasem 53:31 min. 
 
W konkurencji NordicWalking najszybszy 
był Grzegorz Doros z czasem 29:16 min,  
a wśród pań bezkonkurencyjna okazała się 
Danuta Pala z czasem 33min.
W ceremonii wręczania pucharów oraz na-
gród uczestniczyli Rafał Drab Burmistrz Miasta 
i Gminy Działoszyn, Dariusz Gawlak - Prezes 

14 maja 2017r. odbyła się VIII edycja Działoszyńskiej Dzięsiątki. Na linii startu stawiło się 222 biegaczy 
oraz 30 zawodników konkurencji NordicWalking.

VIII edycja Działoszyńskiej Dzięsiątki

Cementowni Warta S.A. oraz 
Agnieszka Kuzyk, utytuło-
wana biegaczka i dyrektor 
działoszyńskiego biegu.
Szczególnie cieszy fakt,  
iż z roku na rok w Dzia-
łoszyńskiej Dziesiątce 
biegnie coraz więcej za-
wodników z Działoszyna, 
Pajęczna i okolic. Dla za-
chęcenia jak największej 
liczby startujących z tego 
terenu trasę działoszyń-
skiego ćwierćmaratonu 
przebiegł Prezes Cemen-
towni Warta S.A. – Pan Da-
riusz Gawlak.
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XI Rajd Rowerowy Warciańskim Szlakiem
20 maja 2017 odbył się XI Rajd Rowerowy Warciańskim Szlakiem, w którym uczestniczyło 237 osób, 
pracowników Cementowni Warta S.A. z rodzinami.

Tegoroczny szlak prowadził przez Załę-
czański Park Krajobrazowy nad rzekę Warta  
w okolicy Bobrownik.
Ważnym celem rajdu jest również integracja 
osób związanych z przedsiębiorstwem, stąd 
pomysł na zaproszenie do uczestnictwa  
w tej imprezie rodzin i przyjaciół pracowni-
ków cementowni.
Na starcie – przed siedzibą Cementowni 
Warta w Trębaczewie stawili się dobrze 
przygotowani cykliści, którzy po rejestracji, 
otrzymaniu świateł odblaskowych i wody 
wyruszyli pod przewodnictwem Jana Paska 
przemierzając piaszczyste nabrzeża rzeki 
Warta. Wyjątkowo o tej porze roku zaska-
kiwał wysoki poziom wody, która gdzienie-
gdzie utrudniała przejazd podtapiając leśne 
dukty. – To wspaniała impreza, która zawsze, 
dzięki nieprzewidywalności pogody, wygląda 
inaczej. Nie potrafię żyć bez jazdy na rowe-
rze i wykorzystuję ku temu każdą możliwość. 
Cieszę się, że mogę dziś być tutaj – mówił Pan 
Ryszard Karasiński, najstarszy uczestnik 
rajdu (78 lat).
Dotarcie do głównego miejsca odpoczyn-
ku – tuż przy brzegu rzeki, podczas którego 
każdy otrzymał ciepły posiłek i chwilę wy-
tchnienia, zajęło rowerzystom około 1,5h.
Grupa najwytrwalszych zawodników wraz 
z kolarzami, którzy od początku pełnili funk-
cje porządkowych na szlaku, wyruszyła 
do jaskini „Węże”, gdzie podjazd był trudny  

i stromy. – Lubimy takie wyzwania, jesteśmy do-
brze przygotowani: mamy sprawne rowery i kaski  
na głowach, więc możemy pozwolić sobie na odro-
binę szaleństwa – twierdził żądny przygód Adam. 
Po powrocie z dodatkowego – trudnego od-
cinka - wszyscy uczestnicy rajdu wyruszyli 
w drogę powrotną. Cześć osób skorzystała 
z bliskości Żabiego Stawu i tam skierowała 
swoje jednoślady. Dojazd do Działoszyna  
i Cementowni Warta to kolejne 2h. Łącznie  
w zależności od miejsca zamieszkania i spo-
sobu dojazdu do siedziby Cementowni  
w Trębaczewie uczestnicy rajdu pokonali od 27  
do 46 km (taką odległość wykręcili mieszkań-
cy Pajęczna).
- Jesteśmy zmęczeni i zadowoleni. Rajd War-
ciańskim Szlakiem od wielu lat jest tradycją na-
szej rodziny – mówiła Pani Aldona Posmyk, 
która brała udział w każdej edycji imprezy. 

Na odnotowanie zasłużyła przezorność  
i duża wyobraźnia rodziców, których dzieci 
obowiązkowo założyły kaski rowerowe. – Dla 
nas to kwestia odpowiedzialności i przewidy-
wania pewnych, nieszczęśliwych przypadków, 
które przecież zawsze mogą mieć miejsce. Rajd  
to świetny sprawdzian dla nas jako rodziców oraz 
dobry przykład dla innych – podsumował kwe-
stię bezpieczeństwa Robert Koj, który wraz 
z kilkoma podopiecznymi – kolarzami, dbał  
o zabezpieczenie trasy  rajdu. W tegorocznym 
rajdzie uczestniczyli również jego najbliżsi.
Dobra pogoda i świetne nastroje to-
warzyszyły tegorocznym uczest-
nikom XI Rajdu Rowerowego 
Warciańskim Szlakiem sfinansowa-
nego przez Cementownię Warta SA,  
dla której zdrowie, aktywność fizyczna  
i dobre samopoczucie pracowników jest 
od wielu lat ważnym elementem odpo-
wiedzialności społecznej.

Paulina Borkowska

Przez lata mieszkańcy powiatu przyzwy-
czajali się do obecności odblaskowych 
dzieci na drogach, a to spowodowało 
ugruntowanie tej dobrej praktyki w spo-
łeczności lokalnej oraz odpowiedzialne 
przejecie tematu bezpieczeństwa pierw-
szoklasistów przez samorządy lokalne.  
Zarząd Cementowni Warta zdecydował 
poszerzyć obszar swoich działań i wraz  
z fundacją rozpocząć programy edukacyj-
ne na temat bezpieczeństwa na drodze  
w szkołach w Siemkowicach, Zielęcinie, Bia-
łej, Zamościu, Wiewcu, Strzelcach Wielkich  
i Rząśni. 
- Rok 2017 jest kolejnym rokiem aktywnej 
działalności Cementowni Warta S.A. na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci z powia-
tu pajęczańskiego. Od ponad dziesięciu lat 
współpracujemy z Komendą Powiatową Po-
licji w Pajęcznie oraz podmiotami o równie 
wysokiej wrażliwości społecznej rozdając 
elementy odblaskowe, których liczba się-
gnęła ponad 15 tys. sztuk w czasie trwania 
programu pn. „Świecę nie tylko przykładem”. 
Od pięciu lat uczestniczymy w projekcie pn. 
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. 
Mamy nadzieję, że edukacja zaszczepiona  
w młodym wieku pozwoli uchronić przed trage-
dią i wyrobi odpowiednie nawyki wśród dzieci  
i młodzieży oraz wśród dorosłych – powiedział 
Dariusz Gawlak – Prezes Zarządu Cemen-
towni Warta S.A.
 
W październiku i listopadzie 2017r.  
w siedmiu spotkaniach edukacyjnych pro-
wadzonych w szkołach podstawowych, 
ze wsparciem Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pajęcznie, uczestniczyło ponad 900 

uczniów. Dzieci aktywnie 
poruszały tematy związane 
ze swoim bezpieczeństwem  
na drodze jako piesi i rowerzy-
ści, a przedstawiciele fundacji 
pomagali zrozumieć jak waż-
ne jest być widocznym – od-
blaskowym na drodze. 
 
W Szkole Podstawowej  
w Siemkowicach temat bez-
pieczeństwa potraktowano 
wyjątkowo poważnie angażując do konkur-
su plastycznego kilkudziesięciu uczniów. 
Powstałe prace stanowiły wyjątkowe tło 
dla spotkania z fundacją, a zawarte na nich 
treści przyczyniły się do wnikliwego prze-
myślenia tego tematu przez autorów i ich 
kolegów.

Więcej bezpiecznych dzieci z Cementownią Warta
W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2017/2018 Cementownia Warta S.A. przyczyniła się  
do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w kolejnych 7 szkołach podstawowych sąsiadujących z zakładem, 
obejmując swoim patronatem ponad 900 uczestników projektu Fundacji „Jestem widoczny – Jestem 
bezpieczny”.

Równie poważnie do kwestii bezpieczeń-
stwa podeszli przedstawiciele kolejnych 
szkół np. Szkoły Podstawowej w Rząśni or-
ganizując występy artystyczne.
 
Na warsztatach dzieci dowiedziały się, że 
elementy odblaskowe wykonane są z ma-
teriałów, które dzięki swojej strukturze od-
bijają światło sprawiając wrażenie, że „świe-
cą”. Światła mijania samochodu oświetlają 
drogę najwyżej na 40-50 metrów. Kierowca 
ma szansę zauważyć pieszego lub rowe-
rzystę, ubranego na ciemno i bez żadnych 
odblasków dopiero 20-30 metrów przed 
samochodem. Jeżeli samochód jedzie  
z prędkością 100 km/h pokona ten dystans 

w sekundę, w tym czasie nie zdąży nawet 
rozpocząć hamowania. 
Natomiast elementy odblaskowe na nie-
oświetlonej drodze pozwalają zauważyć ro-
werzystę czy pieszego w światłach mijania 
samochodu już z odległości 150 metrów. 
Użycie odblasków, dzięki powstaniu efektu 
refleksów, zwiększa widoczność rowerzysty 
czy pieszego w przypadku świateł długich - 
nawet z odległości jednego kilometra. 
 
Dzieci jak zawsze z radością przyjęły prezenty 
zapewniając o ich używaniu, ale ważny jest 
również entuzjazm nauczycieli, którzy orga-
nizowali projekt w szkołach. - Po latach dzia-
łań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży na drogach wiemy, że najważniej-
szym ogniwem w temacie bezpieczeństwa jest 
świadomość jak niewiele trzeba by je zapewnić 
– wystarczy kamizelka odblaskowa, zawieszka 
czy odblaskowa wszywka w butach czy kurtce 
– mówi Paulina Borkowska Prezes Funda-
cji. - Cieszy nas zwiększająca się w tym zakresie 
świadomość dorosłych, zwłaszcza nauczycieli, 
którzy przygotowują dzieci do spotkania z Fun-
dacją, a po otrzymaniu kamizelek wymagają 
ich noszenia w drodze do i ze szkoły. To właściwe 
rozumienie słowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ - kon-
tynuuje.
Kolejny rok działań edukacyjnych Funda-
cji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”  
na ternie powiatu pajęczańskiego jest moż-
liwy dzięki wsparciu tego projektu przez 
Cementownię Warta SA, konsekwentnie 
wpierającą lokalną społeczność w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych.

tekst i foto: pabmedia.pl
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To były sympatyczne chwile w doborowym 
towarzystwie.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na wio-
snę 2018r. W ramach zajęć, które prowadzą 
profesjonalni instruktorzy przygotowywane 
jest szkolenie z właściwego chodzenia z kijami 
tak, aby przynosiło one maksimum korzyści dla 
naszego organizmu.  
Atutem Akademii NordicWalking i Akademii 
Biegania przy Cementowni Warta S.A. jest 
niewątpliwie to, iż może wziąć w niej udział 
każdy bez względu na wiek (udostępniamy 
także sprzęt).
W bieżącym roku uruchomiony został 
również konkurs  - rywalizacja w aplikacji 
ENDOMONDO pt.: Warta biega najwięcej 

Akademia Nordic Walking i Biegania
Tuż przed startem ćwierć maratonu - Działoszyńskiej Dziesiątki 2017 
zakończyła się coroczna edycja Akademii NordicWalking i Akademii 
Biegania przy Cementowni Warta S.A.

Szczególnie cieszy 
fakt, iż z sukcesem za-
kończyły się kolejne 
Mistrzostwa Załę-
czańskiego Parku  
w biegu na orienta-
cję.
Zawody rozegrano  
w malowniczych tere-
nach Załęczańskiego 
Parku Krajobrazowe-
go, który jest najbar-
dziej wysuniętym na 
północ obszarem Jury 
Krakowsko-Często-
chowskiej z licznymi 
formami krasowymi, 
lekkimi wzniesienia-
mi, pokryty lasami 
sosnowymi, niewielkimi formami skalnymi 
oraz piaszczystymi ścieżkami. Jak się okaza-
ło, teren, rzeźba, piaszczyste, nieregularne 
drogi i ścieżki stanowiły nie lada wyzwa-
nie, nie tylko dla początkujących, ale i dla 
profesjonalistów,  
o czym świadczą wypowiedzi zawodników 
po skończonej rywalizacji.
Uczestnikami zmagań byli zawodnicy ama-
torzy i profesjonaliści z całej Polski. Do Załę-
cza zawitali również reprezentanci Polski w 
tej dyscyplinie sportu na czele  z trenerem 
kadry narodowej, Panem Janem Cegiełką. 
W imprezie uczestniczył również Prezes 
Polskiego Związku Orientacji Sportowej, 
Krzysztof Urbaniak, który brał udział  
w rywalizacji sportowej.
Trasa jak co roku jest jednak przygotowana 
również w ten sposób, aby mogły starto-
wać w niej grupy rodziców z dziećmi.
O zawodach, które będą miały swoją 
kontynuację w 2018r. można zapoznać 
się na stronie internetowej www. aktyw-
niewzaleczu.pl. Zapraszamy do startów i 
kibicowania.

foto: Archiwum organizatora - UKS ZAŁĘCZAK

Jazda i Biegi na orientację w Załęczańskim Łuku Warty
13-14 maja 2017. na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego rozegrano zawody sportowe o randze 
ogólnopolskiej, tj.: II Ogólnopolskie Mistrzostwa Załęczańskiego Łuku Warty w Rowerowej Jeździe  
na Orientację oraz Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację.

kilometrów w 2018 r. Dla wszystkich, któ-
rzy przejdą lub przebiegną w 2018r. przy-
najmniej 100 km przewidziano upominki,  
a dla osób z pierwszej piątki atrakcyjne 
nagrody. Do rywalizacji zapraszamy osoby  
z powiatu pajęczańskiego. Takie same 
gratyfikacje wg. powyższych zasad prze-
widziano dla pracowników Cementowni 
Warta S.A.
Każdy kilometr przebiegnięty w ramach akcji 
będzie przeliczony na złotówki i wesprze zbiór-
kę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Leona i 
Filipa Szymczyk. Aktualne informacje na temat 
rywalizacji będą publikowane na stronie www. i 
facebook Cementowni Warta S.A.

Turniej wygrali zawodnicy PGE GiEK Elektrow-
nia Bełchatów. Cementownia Warta S.A. zajęła 
II miejsce, a Cementownia Odra S.A. III miejsce.
Oficjalne ogłoszenie wyników turnieju odbyło 
się podczas Dnia Otwartych Drzwi w Cemen-

Turniej piłkarski o puchar Prezesa
W czerwcu 2017r. odbył się Turniej piłkarski o puchar Prezesa Zarządu Cementowni Warta S.A.

towni Warta S.A. Puchary wręczali Prezes Za-
rządu/Dyrektor Naczelny Cementowni Warta 
S.A. Pan Dariusz Gawlak oraz Dyrektor Elek-
trowni Bełchatów Pan Marek Ciapała.
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Dyrektor
Naczelny

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

Dyrektor
ds. Ekonomicznych

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

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
tel. (43) 84 03 327

Dyrektor
ds. Produkcji

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

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji

tel. (43) 84 03 611

Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu

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

Dyrektor
ds. Technicznych
tel. (43) 84 03 580
fax (43) 84 03 197

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Administrator 
Bezpieczeństwa Danych tel. (43) 84 03 389

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

tel. (43) 84 03 371

tel. (43) 84 03 371

Zespół Radców Prawnych
Kierownik
Biuro

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

Dział BHP i ochrony p/poż.
Kierownik
Biuro

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

Zakładowe Laboratorium
Kierownik
Z-ca Kierownika

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

Zakład Transportu - Kierownik
Dyspozytor

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

Dział Kadr i Wynagrodzeń
Kierownik
Z-ca Kierownika

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

Dział Informatyki - Kierownik
Biuro

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

PION DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

Dział Księgowo-Finansowy
Główny Księgowy
Biuro

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

Dział Controlingu - Kierownik
Biuro

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

Dział Administracyjno-Socjalny
Kierownik
Biuro

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

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

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

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

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

OCHRONA

Koordynator Ochrony tel. (43) 84 03 489

Grupa Interwencyjna tel. (43) 84 03 623

PION DYREKTORA ds. SPRZEDAŻY i MARKETINGU

Dział Handlowy
Główny specjalista / Kierownik
Kierownicy Regionów

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

Doradztwo Techniczne tel. (43) 84 03 336

Eksport tel. (43) 84 03 692

Dział Sprzedaży - Kierownik
Sprzedaż - Warta I
Sprzedaż - Warta II

tel. (43) 84 03 555
tel. (43) 84 03 507
tel. (43) 84 03 366

Dział Logistyki
Główny Specjalista / Kierownik
Biuro

Fax

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

PION DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Kopalnia - Kierownik Ruchu
Zakładu Górniczego
Biuro

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

Wydział Produkcji Podstawowej
Kierownik
Biuro

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

Wydział Produkcji Pomocniczej
Kierownik tel. (43) 84 03 122

Laboratorium Procesowe
Kierownik tel. (43) 84 03 395

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

Dział Środowiska - Kierownik
Biuro

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

PION DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

Dział Inwestycji
Biuro tel. (43) 84 03 580

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

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

Zakład Remontowy
Kierownik tel. (43) 84 03 443

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

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


