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Alfabetyczny spis cukrowni
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BrzeÊç Kujawski
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Cerekiew

Südzucker
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Che∏m˝a

Nordzucker
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Chybie

Südzucker

V

Cz´stocice

KSC

VI

Dobre

BSO

VI

Dobrzelin

KSC

VII

Glinojeck

BSO

VII

Gos∏awice

P&L

VIII

Gostyƒ

P&L

VIII

Góra Âlàska

P&L

VIII

Gryfice

KSC

IX

Kluczewo

KSC

IX

Krasnystaw

KSC

X

Kruszwica

KSC

X

LeÊmierz

KSC*

X

Lublin

KSC

XI

¸apy

KSC

XI

Cukier M∏p. (¸ubna)

Südzucker

Malbork

KSC

XIII

XII

Ma∏a WieÊ

KSC

XIII

Miejska Górka

P&L

XIV

Nak∏o

KSC

XIV

Nowy Staw

KSC

XIV

Opalenica

Nordzucker

XV

Ostrowite

BSO

XV

Ostrowy

KSC

Otmuchów

Südzucker

XVI

Racibórz

Südzucker

XVI

Ropczyce

Südzucker

XVI

Strzelin

Südzucker

XVII

Strzy˝ów

Südzucker

XVII

Âroda

P&L

XVIII

Âwidnica

Südzucker

XVIII

Tuczno

KSC

XVIII

Unis∏aw

BSO

XIX

Werbkowice

KSC

XIX

Wo˝uczyn

KSC

XIX

Wroc∏aw

Südzucker

XX

Wróblin

Südzucker

XX

XV

* KSC jest w∏aÊcicielem 51% akcji w akcjonariacie mieszanym
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Spó∏ki cukrowe w Polsce
BSO Polska Sp. z o.o.

BSO POLSKA
Sp. z o.o.
00-302 Warszawa
ul. Mariensztat 8

ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel.: 022 828-97-33, fax: 022 828-97-44
e-mail: bso@cg.pl
www.bso.pl

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruƒ
tel.: 056 650-11-00, fax: 056 650-11-04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

Zarzàd:
David R. Langlands – Prezes
Derek Morgan – Cz∏onek Zarzàdu
Stanis∏aw Zbigniew Dziedzic – Cz∏onek Zarzàdu
Iwona Magdalena Osiƒska – Cz∏onek Zarzàdu

Zarzàd:
Krzysztof Kowa – Prezes
Stanis∏aw Pawlak – Cz∏onek Zarzàdu
Stanis∏aw Kalinowski – Cz∏onek Zarzàdu
Krzysztof Dudek – Cz∏onek Zarzàdu

Biuro w Warszawie
ul. Wo∏oska 18, 02-675 Warszawa
tel.: 022 541-70-00, fax: 022 541-70-01
e-mail: biuro.warszawa@polski-cukier.pl

Nordzucker Polska S.A.
ul. 5-go Stycznia 54,
64-330 Opalenica
tel.: 061 447-93-00, fax: 061 447-44-90
e-mail: sekretariat@nordzucker.pl

Pfeifer & Langen Polska S.A.
ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznaƒ
tel.: 061 846-35-00, fax: 061 846-35-05
e-mail: pfeifer-langen.polska@diamant.pl
www.diamant.pl

Südzucker Polska Sp. z o.o.
ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa
tel.: 022 827-84-84, fax: 022 827-88-00
e-mail: sekretariat@suedzucker.pl
www.suedzucker.pl

Zarzàd:
Werner Kuester – Prezes Zarzàdu
Stanis∏aw Zbrojkiewicz – Cz∏onek Zarzàdu
Andrzej Nowak – Cz∏onek Zarzàdu
Jaros∏aw Kamieniarz – Cz∏onek Zarzàdu

Zarzàd:
Stanis∏aw Bogdziewicz – Prezes Zarzàdu
Ryszard Bogacz – Cz∏onek Zarzàdu
Jan Pytlewski – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Roman Kubiak – Dyrektor ds. Surowcowych
S∏awomir Kosakowski – Dyrektor ds. Finansowych
Tomasz Miara – Dyrektor ds. Rozwoju Personalnego

Zarzàd:
dr Thomas Kirchberg – Prezes Zarzàdu
Norbert Bücherl – Cz∏onek Zarzàdu
dr Rainer Schechter – Cz∏onek Zarzàdu
Adam Sebzda – Cz∏onek Zarzàdu
Carsten Stahn – Cz∏onek Zarzàdu

Biuro we Wroc∏awiu
ul. Muchoborska 6, 54-424 Wroc∏aw
tel.: 071 79-88-900, fax: 071 79-88-901
e-mail: sekretariat.wroclaw@suedzucker.pl
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Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
BrzeÊç
Kujawski

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia BrzeÊç Kujawski” w BrzeÊciu Kujawskim
powiat: w∏oc∏awski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-54 230-52-00, fax: 0-54 252-13-82
e-mail: brzesc@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: W∏oc∏awek, Toruƒ, Bydgoszcz, P∏ock
Dawna nazwa: Towarzystwo Akcyjne Cukrowni BrzeÊç Kujawski
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1894, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u Cukrowni:
Marek Sadowski – Dyrektor Oddzia∏u
Alfred Koprowski – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
in˝. Leszek Jarecki – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Krystyna Michalska – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
3421
1474
8400
41

2004
6333
3945
40 775
68

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1925–1928 – zainstalowano nowà p∏uczk´ do buraków, ko∏o podnoÊne i podnoÊnik kube∏kowy oraz zbudowano nowy budynek
kot∏owni,
1935–1939 – maszyn´ parowà zastàpiono turbinà o mocy 1,4 MW
i dokonano ca∏kowitej elektryfikacji fabryki,
– dostawiono kocio∏ sekcyjny o pow. ogrzewalnej 620 m2, ciÊnieniu pary 25 atmosfer i wydajnoÊci 25 t pary na godzin´ oraz
wykonano stacj´ pomp zasilajàcych,
– pobudowano nowy budynek produktowni, a w zwiàzku z tym
zmieniono uk∏ad stacji wyparek i szczegó∏owo przebudowano
stacj´ warników, wirówek, segregacji i pakowania cukru,
montujàc na tych stacjach nowe urzàdzenia,
– pobudowano jeden magazyn cukru i melaÊnik.
1942 – zainstalowano nowà turbin´ AEG o mocy 3,0 MW,
– zamontowano nowy piec wapienny o poj. 100 m3, aparat Micka i wybudowano nowà wapniarni´,
– zamontowano nowy melaÊnik,
– uruchomiono zakupiony przed wojnà nowy kocio∏ parowy
Babcock na ciÊnienie pary 25 atmosfer o wydajnoÊci 32 t pary na godzin´
1952 – wybudowano nowy magazyn umo˝liwiajàcy magazynowanie
6000 ton cukru,
– zainstalowano talerzowo-kaskadowà suszark´ do cukru.
1958–1960 – wymieniono b∏otniarki ramowe na b∏otniarki Szarejki,
– zamontowano cedzid∏a Szarejki,
– zainstalowano dwie krajalnice RK-13
1964–1970 – zainstalowano dyfuzor ciàg∏y DC-8 i 3 nowe prasy wys∏odkowe,
– zamontowano dwie nowe krajalnice RK-13,
– zamontowano nowe kot∏y saturacji I i II,
– zamontowano 3 nowe warniki o poj. 50 t,
– pobudowano nowy magazyn cukru o poj. 6000 t.
1981–1986 – zainstalowano 3 nowe warniki o poj. 50 t
– zainstalowano 4 wirówki AWO-1000 do cukrzycy I,
– zainstalowano wirówki ACWW 1000 do cukrzycy II i III,
– gruntowna przebudowa stacji wyparnej, filtracji i oczyszczania
soków: zamontowano 4 filtry pró˝niowe, dekantator pospieszny, defekacj´ wst´pnà le˝àcà, zbiornik defekacji g∏ównej zimnej, zbiornik saturacji II, rekrystalizator soku po saturacji II,
filtry GP po saturacji II i nowe skraplacze barometryczne. Na
stacji wyparnej poprzez wymian´ 3 aparatów wyparnych
zwi´kszono jej ogólnà powierzchni´. Dostawiono równie˝ kilka
nowych ogrzewaczy.

IV

1986–1990 – pobudowano ch∏odni´ wód barometrycznych – dwucelkowà z wentylatorami φ 6,0 m,
– oddano do u˝ytku piaskownik i sita ∏ukowe do oczyszczania
wód sp∏awiakowych,
– oddano do u˝ytku pompowni´ i estakad´ z ∏apaczami do
oczyszczania buraków,
– pobudowano budynek buraczarni z p∏uczkà wysokowodnà,
– pobudowano galeri´ transportera taÊmowego buraków na krajalnice.
1992–1997 – oddano do u˝ytku nowà lini´ 15 kV o d∏ugoÊci 14,5 km,
oraz wykonano nowà rozdzielni´ Êredniego napi´cia i dwie stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
– wybudowano i oddano do u˝ytku stacj´ odpylania spalin z kot∏owni,
– zakupiono i uruchomiono krajalnic´ b´bnowà Putsch TSM
2000/600/40,
– zainstalowano nowy turbozespó∏, w którego sk∏ad wchodzà
turbina TP6/4 i generator pràdu GT2-6-06,
– przeprowadzono kolejnà modernizacj´ gospodarki cieplnej,
w ramach której mi´dzy innymi zakupiono i zamontowano jako piàty dzia∏ wyparki aparat p∏ytowy Alfa-Laval o pow. grzejnej 600 m2,
– zakupiono i zamontowano fluidalnà suszarko-ch∏odziark´ do
cukru,
– zainstalowano nowy dyfuzor DC-12 o nominalnej zdolnoÊci
przerobowej 3000 t/dob´,
– zainstalowano wagopakowaczk´ do cukru firmy LIBRA.
2001–2003 – modernizacja linii do pakowania cukru polegajàca mi´dzy innymi na monta˝u czterech nowych maszyn pakujàcych
w worki wentylowe firmy LIBRA,
– monta˝ nowej wirówki ciàg∏ej do cukrzycy III, KC 1350,
– monta˝ nowego, wi´kszego dekantatora pospiesznego,
– instalacja uk∏adu komputerowego FREELANCE 2000 do regulacji parametrów stacji oczyszczania soków,
– wymiana cedzide∏ Scheiblera do klarówki i soku g´stego na filtry workowe,
– instalacja uk∏adu do przygotowania syropu standard,
– zakupiono i zamontowano nowy warnik z mieszad∏em mechanicznym o poj. 50 t wraz z automatykà do gotowania cukrzycy I.
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Cukrownia BrzeÊç Kujawski usytuowana jest nad rzekà Zg∏owiàczkà.
BrzeÊç Kujawski po∏o˝ony jest w pobli˝u nast´pujàcych miejscowoÊci:
12 km od W∏oc∏awka, 7 km od Lubraƒca, 25 km od Radziejowa,
18 km od Kowala.
Plantacje buraka cukrowego sà stosunkowo blisko. Wi´kszoÊç plantacji znajduje si´ w odleg∏oÊci do 30 km od cukrowni. Cukrownia nie ma
terenowych punktów odbioru buraka cukrowego.
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Cerekiew

Cukrownia Cerekiew S.A. w Ci´˝kowicach
powiat: k´dzierzyƒsko-kozielski
województwo: opolskie
tel.: 0-77 480-26-15, fax: 0-77 487-63-75
e-mail: sekretariat@cerekiew.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: K´dzierzyn Koêle, Gliwice, Racibórz, Opole
Dawna nazwa: Cukrownia Schörz & Comp.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1870, powstanie obecnej firmy: 1 lipca 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Pawe∏ Kwiatkowski – Prezes Zarzàdu
mgr in˝. Maria Mroczek – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
1947
area∏ plantacyjny buraków [ha]
3433
przerób dobowy [t]
823
(maks. dobowy 4172)
produkcja cukru ogó∏em [t]
1400 c. sur.
czas trwania kampanii [doby]
16

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1995 – wymiana warników, cukrzyca zarodowa
1997 – wymiana dyfuzora na wie˝owy BMA (5000 t/d), wymiana pieca wapiennego i wapniarni
2004 – modernizacja surowni i placu buraczanego

2004
3516
47 058,93
87,8 (z wirow.)

Che∏m˝a

Nordzucker Polska S.A.
Zak∏ad Produkcyjny w Che∏m˝y
powiat: toruƒski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-56 675-22-21, fax: 0-56 675-60-08
e-mail: sekretariat.chelmza@nordzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Toruƒ, Che∏mno, Bydgoszcz,
Wàbrzeêno
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1882, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Zak∏adu:
mgr Tomasz Soliwodzki – Kierownik Zak∏adu Produkcyjnego

Chybie

Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.
powiat: cieszyƒski
województwo: Êlàskie
tel.: 0-33 851-67-30, fax: 0-33 851-67-31
e-mail: sekretariat@chybie.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Cieszyn, Bielsko-Bia∏a, Pszczyna, Skoczów
Dawna nazwa: Cukrownia Chybie S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1884, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Mieczys∏aw Pietrzak – Prezes Zarzàdu
Irena Niedoba – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
1075
330
723,6
16

2004
2233
2005
20 867
60

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1935–1937 – elektryfikacja cukrowni
1948 – odbudowa rafinerii
1956 – budowa oczyszczalni Êcieków przemys∏owych
1963 – nowa kot∏ownia
1973 – zainstalowanie dyfuzora DDS, budowa pudrownika, zainstalowanie agregatu Chambon do produkcji kostki
1977–90 – wirówki
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1984 – filtry GP
1987 – filtr pró˝niowy, dekantator
1989 – filtry ciÊnieniowe, saturacja I i II jednokot∏owa
1990 – linia do produkcji kostki Bryd˝
1992 – linia paczkujàca a’ 1 kg Hesser
1994 – prasa do b∏ota Putsch
1995 – linia do produkcji cukrów w p∏ynie i inwertowanych
od 1996 – wymiana dachów
od 1999 – wymiana okien, drzwi, posadzek
1999 – modernizacja oczyszczalni Êcieków przemys∏owych
2003 – filtracja ulepów i soku g´stego
2003 – komputeryzacja stacji oczyszczania soków
2004 – komputeryzacja gotowania cukrzycy I
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
W latach dziewi´çdziesiàtych dywersyfikacja produkcji – wprowadzenie 18 asortymentów, w 1999 r. wdro˝ono system zapewnienia jakoÊci PN-EN ISO 9002, w 2002 r. system HACCP, w 2002 r. system zarzàdzania Êrodowiskiem PN-EN ISO 14001 oraz system zarzàdzania
bezpieczeƒstwem i higienà pracy PN-EN 18001.

V

Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Cz´stocice

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Cz´stocice”
powiat: ostrowiecki, województwo: Êwi´tokrzyskie
tel.: 0-41 265-20-81, fax: 0-41 265-20-68
e-mail: cz´stocice@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Starachowice, Opatów, Sandomierz,
Opole Lubelskie
Dawna nazwa: Fabryka Cukru i Rafineria Cz´stocice S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1826, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Boles∏aw Smyl – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Stanis∏aw Marzec – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
820
803
3000
27

2004
3311
2659
23 670
56

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1828 – prasa balansówka Bia∏ogon
1842 – przerobiono system ogniowy na parowy
1894 – monta˝ baterii dyfuzyjnej BREITFELD-DANEK
1855 – bocznica kolejowa
1901 – g∏ówny gmach fabryczny
1930 – bateria dyfuzorów 2000 m2
1947 – p∏uczka do buraków 1400 t/dob´
1956 – monta˝ kot∏ów SR16/25, OSR25/32
1960 – monta˝ dyfuzora 1700 t/dob´
1972 – pakownia cukru
1976 – buraczarnia i centralna sterownia
1986 – produktownia
1996 – oczyszczalnia Êcieków 3500 t/dob´
1997 – prasa do b∏ota defekosaturacyjnego 3000 t/dob´
2001 – wyparka opadowa III dzia∏ (pi´ciodzia∏owa 3500 t/dob´)
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Cukrownia ma certyfikat jakoÊci HACCP wg norm Unii Europejskiej
dla produkcji cukru

Cukrownia Glinojeck S.A.
Dobre

Zak∏ad w Dobrem
powiat: radziejowski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-54 285-92-00, fax: 0-54 285-92-12
e-mail: cukrownia.dobre@cg.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: W∏oc∏awek, Inowroc∏aw, Toruƒ,
Aleksandrów Kujawski
Dawna nazwa: Towarzystwo Cukrowni Dobre S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1907, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Cukrowni:
in˝. Andrzej Kowalski – Dyrektor Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

VI

1945
3147
918
8909
85

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1949–1950 – suszarnia wys∏odków, magazyn cukru, piec wapienny
1960 – segregacja cukru
1963 – dyfuzor, defekacja wst´pna i g∏ówna, saturacje I i II
1970 – budynek g∏ówny, magazyny, wyparka
1997 – krajalnice, wyparka, filtracja

2004
–
2595
36 990
93
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Dobrzelin

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A.
Oddzia∏ „Cukrownia Dobrzelin”
powiat: kutnowski, województwo: ∏ódzkie
tel.: 0-24 285-10-08, fax: 0-24 285-10-43
e-mail: dobrzelin@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: ¸owicz, ¸ódê, Kutno, ˚ychlin
Dawna nazwa: Dobrzelin – w∏aÊciciel hrabia W∏adys∏aw ¸ubieƒski
Rok za∏o˝enia Cukrowni: budowa 1848–1850, pierwsza kampania 1850
Data powstania obecnej firmy: 1.10.2003 r.
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Zygmunt Baran – Dyrektor
mgr in˝. Miros∏aw Kowalski – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
in˝. Stanis∏aw Janik – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
mgr Jadwiga Stawicka – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1974
brak danych
2225
22 203
94,83

2004
5191
3282
33 255
66,12

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1958 – przebudowa produktowni
1964 – zainstalowanie dyfuzora DC 10 (nominalny przerób 2400 t/dob´)
1965 – instalacja filtrów pró˝niowych (do g´stwy) i dekantatorów Doora
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
1866 – Cukrownia przechodzi na w∏asnoÊç spó∏ki udzia∏owej zamienionej w 1874 r. na Akcyjne Dobrzeliƒskie Towarzystwo Fabryk Cukru (na czele sta∏ Jan G. Bloch)
1910 – Cukrownia zosta∏a zakupiona przez Spó∏k´ Akcyjnà Warszawskie Towarzystwo Fabryki Cukru – wyst´puje pod nazwà
Cukrownia Rafineria Dobrzelin
1951 – rozpocz´cie budowy kot∏a OSR-32 (oddany do eksploatacji
w 1955 r.)
1956 – rozpocz´cie budowy kot∏a OR-32 (oddany do eksploatacji
w 1957 r.)
1968 – budowa nowych pieców wapiennych

1975 – zainstalowanie wirówek LWA do I cukrzycy
– uruchomienie produkcji cukru pudru, zainstalowanie wagopakowaczki Hesser do wa˝enia cukru w torebki 0,5 kg
1981/82 – budowa nowej buraczarni
1988 – zainstalowanie dekantatora poÊpiesznego do soku po I saturacji
– zainstalowanie filtrów pró˝niowych GP do soku po II saturacji
1990 – zainstalowanie wirówek AWO-1000 do I cukrzycy
1992 – rozpocz´cie budowy oczyszczalni Êcieków – ostatni obiekt –
osadnik wtórny oddany w 1999 r.
1992 – zainstalowanie czterech nowych warników do cukrzycy I (poj. 40 t)
1994 – oddanie do eksploatacji turbiny TP-6
1996 – zainstalowanie prasy do b∏ota Netzsch – pow. 174 m2
1997 – oddanie do eksploatacji wyparki opadowej (III dzia∏ – pow.
2000 m2)
W nast´pnych latach wykonano automatyk´ sterowania wraz z wizualizacjà najpierw tylko stacji wyparnej a nast´pnie ca∏ej stacji oczyszczania.
Od 2004 r. rozpocz´to instalowanie urzàdzeƒ z wygaszanych cukrowni: prasa do b∏ota Netzsch, krajalnica b´bnowa Putsch, Diastar.

Glinojeck

Cukrownia Glinojeck S.A.
powiat: ciechanowski, województwo: mazowieckie
tel.: 0-23 674-06-63, fax: 0-23 672-48-90
e-mail: cg@cg.pl

Najbli˝sze wi´ksze miasta: Ciechanów, M∏awa, P∏oƒsk, P∏ock
Dawna nazwa: Przedsi´biorstwo Paƒstwowe – Cukrownie Mazowieckie
– Cukrownia Glinojeck
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1985 – próbna kampania, 1986 – I kampania
Rok powstania obecnej firmy: 1989 – wi´kszoÊciowy udzia∏ BSO-Polska
Zarzàd Cukrowni:
Witold Zar´bski – Dyrektor Generalny
Marek Dereziƒski – Dyrektor Generalny ds. Surowcowych – Cz∏onek
Zarzàdu
Joanna BoÊ – Dyrektor Finansowy – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1986
10 303
2863
20861
78
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2004
14 086
7566
109 559
92,8

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1998 – automatyzacja gotowania cukrzycy I
– zakup krajalnic Putsch
– modernizacja „góry cukrowej” – zakup suszarki fluidalnej
1999 – modernizacja stacji wyparnej – I dzia∏ opadowy
2000 – automatyzacja suszenia i dostawy cukru do silosów
2001 – budowa silosu 30 000 ton
2002 – modernizacja – zakup linii do pakowania cukru
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
2003 – modernizacja suszarni wys∏odków, zakup brykieciarek do wys∏odków
2004 – uruchomienie II ciàgu suszarniczego

VII

Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Gos∏awice

Pfeifer & Langen Polska S.A.
Cukrownia Gos∏awice w Koninie
powiat: koniƒski, województwo: wielkopolskie
tel.: 0-63 248-70-74, fax: 0-63 248-70-75
e-mail: cukrownia.goslawice@diamand.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Ko∏o, Turek, Kalisz, WrzeÊnia
Dawna nazwa: Cukrownia Gos∏awice w Koninie
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1912, powstanie obecnej firmy: 1995
Dyrekcja Cukrowni:
mgr in˝. Stanis∏aw Jórdeczka – Dyrektor Cukrowni
mgr in˝. Zbigniew W´grzynowski – Dyrektor ds. Technicznych

Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
–
–
–
–

2004
10 500
4238
62 657,5
96,75

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1990 – nowa turbina TP-6 i kocio∏ PR-25
2003 – modernizacja warników, produktowni

Gostyƒ

Pfeifer & Langen Polska S.A.
Cukrownia Gostyƒ
powiat: gostyƒski, województwo: wielkopolskie
tel.: 0-65 575-26-00, fax: 0-65 572-03-56
e-mail: technika.gostyn@diamant.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Poznaƒ, Leszno, Jarocin, Ostrów Wlkp.
Dawna nazwa: Cukrownia Gostyƒ
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1897, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Cukrowni:
mgr in˝. Jacek Pietrowiak – Dyrektor Cukrowni

Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945 r.
1689
1023,4
4513,7
33,5

2004 r.:
10 510
4931
77 172,5
96,125

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1996 – p∏uczka, dyfuzor wie˝owy
1997 – surownia, produktownia, gospodarka cieplna
2004 – oczyszczalnia Êcieków, plac buraczany, prasy do b∏ota

Góra
Âlàska

Pfeifer & Langen Polska S.A.
Cukrownia Góra Âlàska
powiat: górowski, województwo: dolnoÊlàskie
tel.: 0-65 543-22-57, fax: 0-65 543-24-57
e-mail: cukrownia.goraslaska@diamant.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Leszno, Lubin, Rawicz
Dawna nazwa: Cukrownia Góra Âlàska
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1889
Rok powstania obecnej firmy: od 1999 r. wesz∏a w sk∏ad Pfeifer & Langen
Dyrekcja Cukrowni:
mgr in˝. Andrzej R´kosiewicz – Dyrektor Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1946
–
637
1789
32

2004
5590
4078
65 609
102,75

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1950–1952 – przebudowa produktowni na cukier bia∏y
1960–1966 – systematyczna modernizacja zak∏adu, m.in. ustawienie
dyfuzji ciàg∏ej, budowa sk∏adowiska buraków, budowa nowej
buraczarni
1970–1975 – budowa nowej wapniarni i pieca wapiennego, nowa stacja wyparna, budowa oczyszczalni Êcieków
1978–1980 – modernizacja produktowni i pakowni
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Produkcja masy FONDANT od 1998 roku, Cukrownia jako Spó∏ka Akcyjna w 1991 r., a od 1999 r. nale˝y do grupy Pfeifer & Langen z Kolonii.
Cukrownia w 1999 r. uzyska∏a certyfikat ISO-9002.

VIII

Zainstalowano 3 nowe warniki, 4 nowe automatyczne wirówki LWA-1000 do I cukrzycy oraz wagopakowaczk´ i suszark´ cukru. Wymieniono te˝ ekstraktor na nowy DC-8.
W 1983 r. rozpocz´to budow´ nowego warsztatu mechanicznego,
a w 1984 najwi´kszà z dotychczasowych inwestycji – budow´ elektrociep∏owni (3 nowe kot∏y OR-35 oraz turbozespó∏ TP6).
W latach 1989–1991 zmodernizowano magazyn cukru oraz pakowni´.
W 1991 r. uruchomiono silos do cukru na 15 000 ton.
1996–1998 – rozbudowano buraczarni´ (4 krajalnice firmy PUTSCH),
dostawiono drugi dyfuzor DC-7, zmodernizowano stacj´ wyparnà,
zbudowano drugi piec wapienny, rozpocz´to budow´ nowego melaÊnika, modernizacj´ placu buraczanego.
W 1998 r. zainstalowano i uruchomiono lini´ produkcyjnà masy
FONDANT (dla przemys∏u m.in. czekolady i ciastkarstwa). W tym te˝
roku przekroczono Êredni przerób dobowy powy˝ej 4000 ton.
1999 r. to dalsza rozbudowa produktowni i placu buraczanego (nowe
miejsce do odbioru buraków i ich sp∏ukiwania), budowa laboratorium
surowcowego oraz automatyzacja filtracji.
Lata 2000–2001 – dalsza modernizacja odbioru buraków (2 nowe elektroniczne wagi wraz z budynkami), modernizacja stacji wy˝ymania wys∏odków (prasy wysokiego wy˝´cia), modernizacja za∏adunku cukru luzem.
W latach 2002–2004 – dalsza modernizacja filtracji oraz automatyka
produktowni (modernizacja automatyki gotowania cukrzyc), modernizacja kot∏ów energetycznych.
Planowany Êredni przerób buraków w kampanii 2005/2006 – 4200
ton/dob´.
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Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Gryfice

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Gryfice” w Gryficach
powiat: gryficki, województwo: zachodniopomorskie
tel.: 0-91 384-20-51, fax: 0-91 384-43-01
e-mail: gryfice@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Szczecin, Stargard Szczeciƒski,
ÂwinoujÊcie, Koszalin
Dawna nazwa: Cukrownia Gryfice S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1898, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Waldemar Cojszner – Dyrektor Oddzia∏u
mgr Zofia Tyburska – Zast´pca Drektora ds. Finansowych
mgr in˝. Jerzy Opieka – Zast´pca Drektora ds. Technicznych
mgr Miros∏aw Narojek – Zast´pca dyrektora ds. surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1948
2500
665
1621
19

2004
3425
2544
30 473
78

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1947–1948 – odbudowa obiektów po zniszczeniach wojennych
1949–1967 – powi´kszenie powierzchni grzejnych wyparki, wymiana
wirówek, zamontowanie naczyƒ dyfuzyjnych
1976–1990 – monta˝ i uruchomienie: dyfuzora ciàg∏ego DC6, warników I, II, III produktu, p∏uczki do buraków, ch∏odni wód barometrycznych, krajalnic RKE 15, instalacji odsiarczania i odpylania spalin z kot∏owni technologicznej
1991–2000 – monta˝ i uruchomienie: prasy wysokiego wy˝´cia Stord,
prasy do b∏ota Netzsch, wag automatycznych do cukru, krajalnicy do buraków Putsch, wirówki do cukru Buckau-Wolf, turbiny Siemens, saturatorów, budowa i uruchomienie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni Êcieków
2001–2004 – monta˝ i uruchomienie: wagopakowaczki do cukru Hesser, wirówki afinacyjno-klarujàcej do III produktu, stacji
sch∏adzania cukru

Kluczewo

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szcz.
powiat: stargardzki, województwo: zachodniopomorskie
tel.: 0-91 578-48-31, fax: 0-91 576-08-08
e-mail: kluczewo@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Szczecin, Goleniów, Pyrzyce
Dawna nazwa: Cukrownia Kluczewo
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1883, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Pawe∏ Dawiskiba – Dyrektor Oddzia∏u
mgr Miros∏aw Narojek – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
mgr in˝. Kazimierz Prochacki – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Dane technologiczne w latach:
1948
area∏ plantacyjny buraków [ha]
–
przerób dobowy [t]
1300
produkcja cukru ogó∏em [t]
ok. 5000
czas trwania kampanii [doby]
ok. 4 tyg.
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Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1960 – wymiana dyfuzji na DDS 1400 t/d szt. 2, 6 szt. krajalnic RK-13
1992–1998 – wapniarnia, gospodarka cieplna, wodno-Êciekowa, komputerowe sterowanie procesem produkcji, prasy do b∏ota
i krajalnica
2002 – silos na cukier 50 tys. ton
2005 – modernizacja kot∏owni i turbinowni

2004
9497
5241
60 726
73

IX

Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Krasnystaw

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Krasnystaw”
powiat: krasnostawski, województwo: lubelskie
tel.: 0-82 577-02-11, fax: 0-82 577-02-53
e-mail: krasnystaw@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Lublin, Che∏m, Âwidnik, ZamoÊç
Dawna nazwa: P.P. Cukrownie Lubelskie – Cukrownia Krasnystaw
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1976, powstanie obecnej firmy: 2002
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr Ryszard StaÊczak – Dyrektor Oddzia∏u
mgr Henryk Woch – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Wies∏aw Szymaƒski – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
Krzysztof Surmacz – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1977
12 865
4111
45 813
111,3

1988
13 485
5513
53 927
83,3

2004
11 344
7084
65 933
60,5

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni 1994–2004:
modernizacja stacji wyparnej
modernizacja produktowni – wykonanie linii cukrzycy zarodowej produktu A, B, C, modernizacja i automatyzacja warników cukrzycy A i R,
modernizacja warników B i C (wymiana komór i wstawienie nap´dów)
modernizacja skraplaczy barometrycznych, wykonanie stacji mokrego
roz∏adunku buraków, wykonanie linii do produkcji cukru w kostkach
wykonanie linii do produkcji cukru pudru, wykonanie linii do oznaczania zanieczyszczeƒ i cukru w burakach VENEMA, oraz linii do
siarkowania soku rzadkiego i zakwaszania wody na dyfuzj´
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
zakupy: wirówek klarujàcych produktu B i C – 3 szt., krajalnic b´bnowych PUTSCH – 2 szt., aparatów wyparnych opadowych – 3 szt.,
filtrów do klarówki typu AMA-filter – 2 szt., filtrów woreczkowych do
soku g´stego – 4 szt., p∏ytowych wymienników ciep∏a – 19 szt. oraz
wirówek periodycznych do cukru bia∏ego – 3 szt.

Kruszwica

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Kruszwica”
powiat: inowroc∏awski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-52 358-43-18, fax: 0-52 358-43-00
e-mail: kruszwica@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Bydgoszcz, Inowroc∏aw, Poznaƒ, Toruƒ
Dawna nazwa: Towarzystwo Akcyjne Cukrownia Kruszwica
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1880, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Szymon Ratecki – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Mariusz Kaliszewski – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
mgr Beata Matyjasik – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
in˝. Jerzy Pilarski – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Dane technologiczne w latach:
1945
area∏ plantacyjny buraków [ha]
3883
przerób dobowy [t]
1851
produkcja cukru ogó∏em [t]
(wydatek 13,18%)
czas trwania kampanii [doby]
26

2004
4882
3944
42 911
70,66

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1955 – budowa magazynu nasion i nawozów
1956 – magazyn cukru i pakownia
1960 – sp∏awy polowe
1961 – produktownia
1966 – dyfuzor DDS 2400 t/dob´
1967–1968 – dekantatory I i filtry pró˝niowe
1969 – kot∏ownia
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
1998 – wprowadzenie systemu ISO 9001:2001
2000 – wprowadzenie systemu HACCP

LeÊmierz

Cukrownia LeÊmierz S.A.
powiat: zgierski
województwo: ∏ódzkie
tel.: 0-42 718-07-57, fax: 0-42 718-05-16
e-mail: lesmierz@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: ¸ódê, Zgierz, ¸´czyca, Ozorków
Dawna nazwa: Przedsi´biorstwo Paƒstwowe Cukrownia LeÊmierz
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1838, powstanie obecnej firmy: 1996
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Tadeusz Jemielity – Prezes Zarzàdu
mgr Alicja Pietruszewska – Cz∏onek Zarzàdu
mgr Marek Kazimierz Zaczek – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

X

1955
4221
897
11 253
93,16

2004
4439
3209
28 147
54,54

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1960 – transport wewn´trzny, bocznica kolejowa
1961 – kot∏y
1964–1965 – produktownia i pakownia
1968 – turbina i dyfuzor Roberta
1970 – buraczarnia, dyfuzor DC, surownia, wapniarnia, plac surowcowy, melaÊniki
1986–1987 – gospodarka wodno-Êciekowa
1998 – warniki C I i wirówka klarujàca
2000 – stacja wyparna i filtr syropu standard
2000 – suszenie cukru
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Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Lublin

Oddzia∏ „Cukrownia Lublin”
województwo: lubelskie
tel.: 0-81 532-10-41, fax: 0-81 532-66-35
e-mail: lublin@polski-cukier.pl
Dawna nazwa: Cukrownia Lublin S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1895, powstanie obecnej firmy: 2002
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Stanis∏aw Âwietlicki – Dyrektor Oddzia∏u
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
4708
1307
8728
67

2004
10 205
6163
70 907
71,33

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1940–1944 – budowa suszarni wys∏odków, magazynów cukru, wstawienie nowego kot∏a parowego P = 25 atm, budowa melaÊnika
3200 t i rozbudowa bocznicy kolejowej
1960 – monta˝ 2 szt. dyfuzorów ciàg∏ych DDS 1700 t/d ka˝dy w miejsce baterii Roberta, budowa ch∏odni rozbryzgowych do recyrkulacji wód barometrycznych i sp∏awiakowych
1968 – oddanie do u˝ytku domu robotnika (sala kinowa, sto∏ówka,
przychodnia zdrowia, biblioteka)
1973 – zakoƒczenie budowy hotelu
1973–1976 – budowa silosu cukru 20 tys. ton, pakowni, filtracji,
monta˝ nowego pieca wapiennego, kontynuacja automatyzacji
procesu technologicznego
1977 – instalacja maszyny cyfrowej MERA 400 do sterowania procesem technologicznym
1985–1986 – wymiana warników z zastosowaniem kolumn Niessnera
do odwadniania komór grzejnych

1988 – budowa pras b∏ota defekosaturacyjnego, uporzàdkowanie gospodarki wys∏odkami
1989 – zastosowanie bezodwadniaczowego systemu odwadniania
opartego na 2 wodniarkach sekcyjnych
1990 – monta˝ V-dzia∏owej stacji wyparnej
1994 – monta˝ instalacji cukrzycy zarodowej
1995 – oddano do u˝ytku sal´ widowiskowo-sportowà, zmodernizowano piec wapienny 80 m3, zainstalowano kocio∏ gazowy
Q = 8 t pary
1996 – zmodernizowano stacj´ wirowni (wirówki BMA)
1997 – przebudowano stacj´ filtracji i pras b∏ota defekosaturacyjnego,
wdro˝ono system jakoÊci ISO 9001
1998 – zainstalowano krajalnic´ b´bnowà Maguin
2000 – zainstalowano 2 ∏apacze zanieczyszczeƒ lekkich
2001 – zainstalowano drugà krajalnic´ b´bnowà Maguin, zakupiono
2 urzàdzenia do oczyszczania i roz∏adunku buraków, zainstalowano separatory zanieczyszczeƒ ferromagnetycznych z buraków
i cukru, mieszad∏a mechaniczne w 2 szt. warników II cukrzycy,
zmodernizowano beztlenowy stopieƒ oczyszczania Êcieków
2002 – monta˝ dodatkowego ∏apacza kamieni na rynnie buraczanej,
b´bnowej p∏uczki buraków Maguin, nowego podnoÊnika kube∏kowego buraków, monta˝ mieszade∏ mechanicznych i wymiana komór grzejnych w warnikach III cukrzycy
2003 – wdro˝enie systemu HACCP, zamkni´cie obiegu wód ch∏odzàcych turbogeneratory i pompy pró˝niowe
2004 – modernizacja ch∏odni barometrycznych, przebudowa defekacji
g∏ównej i saturacji

Oddzia∏ „Cukrownia ¸apy”

Najbli˝sze wi´ksze miasta: Bia∏ystok, Zambrów, ¸om˝a, Wysokie Maz.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1974, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr Jaros∏aw Poniatowicz – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Leszek Suchaƒski – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
mgr Anna Perkowska – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
mgr in˝. Marek Kie∏basa – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1974
9581
2202
8980
53

2004
9928
5635
52 628
64

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
Cukrownia ¸apy jest systematycznie modernizowana. Zautomatyzowano proces produkcji cukru i wprowadzono komputerowe zarzàdzanie procesami technologicznymi. Przyk∏adem tych dzia∏aƒ sà:
– wprowadzenie komputerowego systemu gotowania cukrzycy I w warnikach
– usprawnienie procesu wirowania cukrzycy I
– zakup najnowoczeÊniejszych wag krajanki oraz cukru
– zakup i instalacja kot∏a opalanego mazutem niemieckiej firmy Babcock
– zautomatyzowanie procesu za∏adunku i wypalania kamienia wapiennego
– zakup i monta˝ prasy filtracyjnej firmy Putsch
– automatyzacja stacji dyfuzji i stacji oczyszczania soku
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¸apy

powiat: bia∏ostocki
województwo: podlaskie
tel.: 0-85 715-88-00, fax: 0-85 715-89-99
e-mail: lapy.sekretariat@polski-cukier.pl
– defekacja wst´pna, modernizacja defekacji g∏ównej oraz modernizacja saturacji I i II
– skomputeryzowanie procesu wa˝enia surowca na wagach
– usprawnienie rozliczeƒ z plantatorami (zakupiono urzàdzenie do
oznaczania zawartoÊci cukru w burakach)
– wykonano instalacj´ odpylania przenoÊników taÊmowych cukru na
stacji segregacji i silosów
– zakupiono p∏ug do ∏adowarki ¸-34 i urzàdzenie ciÊnieniowe do mycia urzàdzeƒ przemys∏owych
– wykonano remont i modernizacj´ suszarki cukru
– wykonano remont bocznicy kolejowej w∏asnej
– wykonano nowà posadzk´ ˝ywicznà w magazynie wyrobów gotowych
na powierzchni ok. 1000 m2
– w ramach rozpocz´tej modernizacji gospodarki cieplnej wykonano
nowà instalacj´ automatyki i sterowania warnikami II i III cukrzycy
oraz wyposa˝ono warniki I w nowoczesne przyrzàdy pomiarowe
– dodatkowo wykonano wiele prac zwiàzanych z podniesieniem estetyki zak∏adu
Od 2001 r. – system zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001
Od 2005 r. – system zarzàdzania bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci HACCP
Cukrownia ¸apy od 2000 r. u˝ywa∏a presti˝owego znaku produktów
polskich zdrowej ˝ywnoÊci. Uzyskany w 2000 r. znak promocyjny
AGRO POLSKA utrwali∏ pozytywny wizerunek zak∏adu w oczach producentów i konsumentów w kraju.
W 2002 r. „∏apski” cukier otrzyma∏ znak „POLSKA DOBRA ˚YWNOÂå”.
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Cukier Ma∏opolski S.A.
¸ubna

powiat: kazimierski
województwo: Êwi´tokrzyskie
tel.: 0-41 352-12-52, fax: 0-41 352-11-38
e-mail: sekretariat@cm.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Busko Zdrój, Miechów, Piƒczów, Kraków
Dawna nazwa: Cukrownia ¸ubna S.A. od 4 stycznia 1996
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1845, powstanie obecnej firmy: 2003
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Marek Wójcik – Prezes Zarzàdu
mgr in˝. Janusz Zi´tek – Cz∏onek Zarzàdu
mgr Ryszard Witkowski – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach: 1970/71
area∏ plantacyjny buraków [ha]
–
przerób dobowy [t]
1329
produkcja cukru ogó∏em [t]
16,18
czas trwania kampanii [doby]
122,95

2004
2809
2028,5
31 625
91,4

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni ¸ubna:
1975 – nowy ekstraktor zmodernizowany w 1994 r. na DC-7M
1981 – przebudowa surowni
1985 – przebudowa produktowni
1990 – oczyszczalnia Êcieków
1991 – wodniarki sekcyjne
1992 – budowa kot∏a OR-32 i jego modernizacja w roku 1999, górne
zamkni´cie pieca wapiennego (hydrauliczne)
1995 – turbozespó∏ TPm6/3
1998 – prasa Netzsch, wyparka IV dzia∏u Balcke Dürr, modernizacja
ciàgu wys∏odkowego STORD RS 80 S
1999 – wyparka II dzia∏u – cienkowarstwowa, ogrzewacz p∏ytowy soku surowego grzany oparami warników, ogrzewacz p∏ytowy
wody poprasowej, automatyczny za∏adunek pieca wapiennego
i modernizacja wag kamienia i koksu, modernizacja instalacji
pakowania cukru w Big-Bagi, podwy˝szenie komina kot∏owni
2000 – modernizacja stacji oczyszczania z defekacjà wst´pnà trójstopniowà wg koncepcji dr Miehe, technika cieplna, modernizacja gospodarki wodno-Êciekowej, modernizacja obiegu wód
barometrycznych
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2001 – piel´gnacja cukrzycy III, wirówka S+L, komputerowy system
Plantator, sieç komputerowa LAN
2002 – zakup i monta˝ wirówki KRUPP – INDIA, zakup pakowaczki
SIG
2003 – znakowanie i kontrola towarów paczkowanych
2004 – zakwaszanie wody zasilajàcej ekstraktor
Lata wa˝niejszych modernizacji Cukrowni Garbów:
1961–1962 – przebudowa ca∏ej elektrociep∏owni
1975 – zmiana transportu wàskotorowego na samochodowy
– przebudowa gospodarki surowcowej (plac buraczany, sp∏awiaki przemys∏owe i polowe), przebudowa buraczarni i surowni,
stacja wapniarni – piec wapienny i pompownia gazowa, stacja
magazynowania soku g´stego, przebudowa ca∏ej gospodarki
wodno-Êciekowej
1982 – nowa wirownia i pakownia
1996 – przebudowa gospodarki cieplnej (IV dzia∏ cienkowarstwowy,
wodniarki sekcyjne), Ama filtry (z podk∏adem celulozowym),
hydroroz∏adunek – Elfy – 6 szt.
Lata wa˝niejszych modernizacji Cukrowni Przeworsk:
1989 – modernizacja gospodarki wodno-Êciekowej
1990 – budowa nowego pieca wapiennego i wapniarni, oddanie do
u˝ytku nowej elektrociep∏owni
1995/96 – zakup i monta˝ 2 szt. wyparek Alfa Laval
1998 – zakup i monta˝ krajalnicy firmy PUTSCH
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
5.09.2003 Cukrownia ¸ubna S.A. przej´∏a Cukrowni´ Garbów S.A.
4.06.2004 Cukrownia ¸ubna S.A. przej´∏a Cukrowni´ Przeworsk S.A.
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Malbnork

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Malbork” w Malborku
powiat: malborski, województwo: pomorskie
tel.: 0-55 647-05-00, fax: 0-55 647-05-03
e-mail: malbork@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Gdaƒsk, Tczew, Elblàg
Dawna nazwa: Zucker Fabrik Marienberg AG
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1880, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Bogus∏aw Raczyƒski – Dyrektor Oddzia∏u
mgr Jerzy Krajewski – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
mgr in˝. Jerzy Konarski – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1947
1360
1320
10 400
60

2004
4930
4100
44 700
76

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
poczàtek lat 50. – budowa dwóch magazynów cukru
po∏owa lat 50. – budowa dwóch melaÊników
1956 – przebudowa stacji warników, wybudowanie dwóch kot∏ów
OSR 32/25
1962 – likwidacja trzech baterii Roberta i monta˝ dwóch baterii dyfuzji DDS 14
1968 – przebudowa i rozbudowa stacji wyparnej
1969 – przebudowa stacji filtracji, demonta˝ b∏otniarek Abrahama,
monta˝ zag´szczalników typu GP oraz filtrów pró˝niowych
1972 – budowa estakady buraków oraz budowa komina i odpylania
kot∏owni
1974 – budowa kot∏a OR 32/40, budowa turbinowni oraz monta˝ turbozespo∏u 6 MW
1975 – wymiana dyfuzorów na DC 6
1976 – przebudowa stacji wirowni – demonta˝ wirówek Record, monta˝ wirówek AWO 1000 oraz ACWW 1000
1984 – wymiana IV dzia∏u wyparki
1985 – wybudowanie spr´˝arkowni
1986 – wymiana I dzia∏u wyparki, wybudowanie estakady i silosów
wys∏odków plantatorskich

1988 – uruchomienie nowej suwnicy do roz∏adunku i za∏adunku w´gla, mia∏u oraz koksu
1990 – budowa pieca wapiennego i wapniarni, przebudowa placu
sk∏adowego kamienia wapiennego, przebudowa pakowni – likwidacja pakowania, wa˝enia i szycia r´cznego, monta˝ automatycznych wagopakowaczek
1991 – monta˝ i uruchomienie linii brykietowania wys∏odków
1992 – monta˝ stacji wst´pnego oczyszczania (piaskownik i sita ∏ukowe)
1994 – zamkni´cie obiegu wód barometrycznych – wykonanie nowej
wie˝y wodnej, budowa ch∏odni wód barometrycznych, budowa
przepompowni wód barometrycznych i Êcieków, budowa estakady rurociàgów (ok. 800 mb)
1994 – zamkni´cie obiegu wód sp∏awiakowych, budowa komory fermentacji beztlenowej
1995 – modernizacja gospodarki cieplnej, monta˝ ogrzewaczy p∏ytowych, monta˝ wyparki p∏ytowej (III dzia∏), modernizacja warników I cukrzycy (wymiana komór grzejnych i monta˝ mieszade∏) oraz likwidacja filtrów pró˝niowych i monta˝ dwóch pras
b∏ota defekosaturacyjnego
1997/98 – automatyzacja warników, uruchomienie linii krystalizatu,
uruchomienie gotowania na bazie cukrzycy zarodowej
2001 – uruchomienie ciàgu wys∏odkowego – prasy wysokiego wy˝´cia,
transport wys∏odków od dyfuzorów do suszarni i plantatorów

Ma∏a WieÊ

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Ma∏a WieÊ”
powiat: p∏ocki, województwo: mazowieckie
tel.: 0-24 267-80-50, fax: 0-24 267-80-95
e-mail: malawies@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: P∏ock, P∏oƒsk, Sochaczew, Warszawa
Dawna nazwa: Cukrownia Ma∏a WieÊ S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1898, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr Waldemar Flakiewicz – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Zbigniew Redecki – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
mgr in˝. Marianna Zmys∏owska – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Janina Sabaciak – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945 b.d.

2004
3400 + 1600 (cz´Êç
area∏u C. Borowiczki)
2592
29 583,75
72,96
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Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1994 – budowa oczyszczalni Êcieków przemys∏owych – stopieƒ beztlenowy
1996 – budowa oczyszczalni Êcieków przemys∏owych – stopieƒ tlenowy
1997 – modernizacja stacji wirowania cukrzycy II i III (wirówki Silver
Weibull), monta˝ nowej krajalnicy buraków firmy Putsch, modernizacja stacji filtracji soków – monta˝ filtra Êwiecowego Diastar
2002 – rozbudowa stacji wyparnej oraz wyposa˝enie jej w automatyk´ gotowania
2003 – monta˝ ch∏odziarki cukru oraz wyposa˝enie jej w automatyk´
sterujàcà procesem, modernizacja stacji gotowania cukrzycy
I oraz wyposa˝enie jej w automatyk´ sterujàcà procesem
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Miejska
Górka

Pfeifer & Langen S.A.
Cukrownia Miejska Górka
powiat: rawicki, województwo: wielkopolskie
tel.: 0-65 545-06-00, fax: 0-65 547-44-41
e-mail: cukrownia.miejskagorka@diamant.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Rawicz, Ostrów Wlkp., Leszno, Wroc∏aw
Dawna nazwa: Cukrownia Miejska Górka S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1884, powstanie obecnej firmy: 2002
Dyrekcja Cukrowni:
mgr in˝. Dominik Stefaƒski – Dyrektor Cukrowni
mgr in˝. Zygmunt Szafraƒski – Kierownik ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1977
6000
1982
25 767
115

2004
3877
3332
55 516
104,5

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1963 – ciàg∏a dyfuzja DDS
1975 – suszarka wibrofluidyzacyjna
1977 – monta˝ pieca 125 m3
1987–1988 – przebudowa elektrociep∏owni
1990 – silos cukru 15 000 t, ekstraktor DC-10 2400 t/d
1997 – budowa nowej produktowni
1999 – prasy wysokiego wy˝´cia

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Nak∏o

Oddzia∏ „Cukrownia Nak∏o”
powiat: nakielski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-52 386-06-61, fax: 0-52 386-06-63
e-mail: naklo@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Bydgoszcz, Chojnice, Pi∏a, Inowroc∏aw
Dawna nazwa: Cukrownia Nak∏o w Nakle nad Notecià
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1881, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
Janusz Stachowiak – Dyrektor Oddzia∏u Cukrowni
Janusz Jankowski – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Andrzej Jagodziƒski – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Renata Fuerst – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
3275,19
1850
5818,7
34

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1945 – systematyczna modernizacja surowni
1986 – budowa oczyszczalni Êcieków
1988 – przebudowa stacji warników
1992 – modernizacja stacji wirówek
1996 – przebudowa elektrociep∏owni i budowa budynku prasy do b∏ota

2004
5094,8
3300
40 500
81

Nowy Staw

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Nowy Staw”
powiat: malborski, województwo: pomorskie
tel.: 0-55 647-80-52, fax: 0-55 271-50-50
e-mail: nowystaw@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Malbork, Tczew, Elblàg, Gdaƒsk
Dawna nazwa: Spó∏ka Akcyjna „Vereintigte Zucker Fabriken Dr. Wolfgang Boetter Pruszcz”
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1878, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr in˝. Edward Màczkowski – Dyrektor Oddzia∏u
Lilia Radomska – Zast´pca Dyrektora ds. Finansowych
in˝. Kazimierz Konefa∏ – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Lech Bartosz – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]
* dotyczy 1966 r.
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1946
4145*
458
4702
50

2004
3450
2811
30 968
75

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1953 – przebudowa dwóch hal produkcyjnych surowni
1954 – budowa nowego pieca wapiennego i wapniarni, przebudowa
stacji filtracji
1956 – przebudowa stacji wyparnej
1964 – budowa kot∏a OR 32
1972 – monta˝ dyfuzora DDS
1977 – monta˝ wirówek ACWW-1000 na II i III produkt
1985 – monta˝ wirówek AWO-1000
1988 – monta˝ turbogeneratora, budowa stacji odpylania spalin
1991 – monta˝ prasy wysokiego wy˝´cia WL-254, wodniarki sekcyjnej, wagopakowaczki, zbiorników na wys∏odki plantatorskie
i brykieciarki do wys∏odków
1994 – monta˝ dwóch pras HOESCH do filtracji soku po I saturacji
1996 – budowa stacji defekosaturacji, monta˝ prasy do wys∏odków
typ MS-64-9
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Opalenica

Nordzucker Polska S.A.
Zak∏ad Produkcyjny w Opalenicy
powiat: nowotomyski, województwo: wielkopolskie
tel.: 0-61 447-93-00, fax: 0-61 447-44-90
e-mail: sekretariat.opalenica@nordzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Poznaƒ, Grodzisk Wlkp.,
Nowy TomyÊl, Pniewy
Dawna nazwa: Cukrownia Opalenica
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1884, obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Zak∏adu:
mgr in˝. Janusz No˝ewnik – Kierownik Zak∏adu Produkcyjnego

Ostrowite

SugarPol Sp. z o.o.
Cukrownia w Ostrowitem
powiat: rypiƒski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-54 270-12-00, fax: 0-54 270-11-18
e-mail: sugarpol@cg.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Rypin, Golub-Dobrzyƒ, Brodnica, Lipno
Dawna nazwa: Cukrownia Ostrowite
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1900, powstanie obecnej firmy: 1989
Dyrekcja Cukrowni:
mgr Janusz Nierzwicki – Dyrektor Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1970
3983,82
892
12 175
107

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1980 – budowa nowej buraczarni i pompowni buraków
1984 – oddanie do eksploatacji nowej surowni
1994 – uruchomienie nowej produktowni i pakowni na przerób 2000 t/d
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
1960 – uruchomienie kot∏a parowego OSR 25/32 z nowym budynkiem i turbiny parowej TP-2 z budynkiem

2004
4312,35
2756
34 907
83

Ostrowy

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Ostrowy” w Ostrowach
powiat: kutnowski, województwo: ∏ódzkie
tel.: 0-24 356-13-00, fax: 0-24 356-13-96
e-mail: ostrowy@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Kutno, ¸ódê, P∏ock, W∏oc∏awek
Dawna nazwa: Cukrownia Ostrowy S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1847, powstanie obecnej firmy: 2003

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1983 – produktownia

Dyrekcja Oddzia∏u Cukrowni:
mgr in˝. Robert Sikorski – Dyrektor Oddzia∏u
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1947
–
900
9200
60
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1997
7023
1657
18 006
102

2004
4751
3255
29 455
60
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Otmuchów

Cukrownia Otmuchów S.A.
powiat: nyski
województwo: opolskie
tel.: 0-77 431-50-01, fax: 0-77 439-06-95
e-mail: sekretariat@otmuchow.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Wroc∏aw, Opole, K∏odzko, Nysa
Dawna nazwa: PP Cukrownia Otmuchów
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1881, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Jan Bielenny – Prezes Zarzàdu
mgr S∏awomir CieÊlak – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
–
612
689,88
40,4

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1936 – modernizacja wirowni – uruchomienie produkcji cukru bia∏ego
1959 – zastosowano pierwszy w Polsce dyfuzor DDS 1400 t/d
1960 – modernizacja stacji oczyszczania soku – przejÊcie na system
przep∏ywowy
1978–1990 – gruntowna przebudowa fabryki: surownia, warniki, piec
wapienny

2004
4736
2967
43 931
85,5

Racibórz

Cukrownia Racibórz S.A.
powiat: raciborski
województwo: Êlàskie
tel.: 0-32 415-45-51, fax: 0-32 415-34-20
e-mail: sekretariat@raciborz.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Rybnik, Wodzis∏aw Âl., ˚ory, G∏ubczyce
Dawna nazwa: Cukrownia Racibórz
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1870, powstanie obecnej firmy: 1996
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Czes∏aw Wolny – Prezes Zarzàdu
Maria Kleta – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
–
448,8
346,7
14

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1968 – monta˝ dyfuzora ciàg∏ego 1700 t/d, 2 krajalnice RK-13
2004 – zainstalowano V dzia∏ wyparki opadowej o powierzchni 860 m2
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Przy Cukrowni uruchomiono w 1951 r. wytwórni´ kwasu cytrynowego, a w 1959 r. Wytwórni´ Aparatury Cukrowniczej

2004
2717,20
2233
35 186,46
93,5

Ropczyce

Cukrownia Ropczyce S.A.
powiat: ropczycko-s´dziszowski
województwo: podkarpackie
tel.: 0-17 222-90-00, fax: 0-17 221-09-99
e-mail: sekretariat@ropczyce.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Rzeszów, D´bica, Mielec
Dawna nazwa: PP Cukrownia Ropczyce
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1979, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr Stanis∏aw Misztal – Prezes Zarzàdu
mgr in˝. Henryk Marczyƒski – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

XVI

1980
12 149
2947
11 175
75

2004
12 160
7208
97 779
87

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1997 – dwie prasy filtracyjne, dwie krajalnice Putsch
1998 – zakup wirówek cukrzycy II
2001 – zakup wirówek cukrzycy I
2002 – budowa segregacji cukru, monta˝ suszarki do cukru, monta˝
dwóch paletyzatorów i maszyny pakujàcej Bosch a’ 1 kg
2003 – modernizacja stacji wyparnej, monta˝ instalacji kaskady gotowania cukrzycy I, krystalizatu i cukrzycy zarodowej
2004 – budowa silosu na cukier o poj. 40 000 ton
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Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Strzelin

Cukrownia Strzelin S.A.
powiat: strzeliƒski
województwo: dolnoÊlàskie
tel.: 0-71 392-77-90, fax: 0-71 392-13-94
e-mail: sekretariat@strzelin.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Wroc∏aw, Brzeg, O∏awa, Âwidnica
Dawna nazwa: Strzeliƒska Akcyjna Cukrownia (Strehlener Aktien
Zuckerfabrik) – 1872 r.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1872, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Wojciech Wàs – Prezes Zarzàdu
mgr Dariusz Wawrzyniak – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1946
2071
870
8235
84

2004
3820,55
2752
40 034
87

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1947 – przebudowa produktowni
1949–1950 – budowa magazynu wys∏odków
1973 – wymiana stacji wyparnej
1975 – budowa kot∏a parowego
1982 – wymiana wirówek
1990 – monta˝ nowej buraczarni
1991 – monta˝ pieca wapiennego
2004 – monta˝ turbiny parowej
2005 – nowy plac buraczany
– budowa laboratorium surowcowego
– modernizacja produktowni i gospodarki cieplnej
– monta˝ prasy wys∏odkowej

Strzy˝ów

Cukrownia Strzy˝ów S.A.
powiat: hrubieszowski
województwo: lubelskie
tel.: 0-84 651-63-00, fax: 0-84 651-63-03
e-mail: sekretariat@strzyzow.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Hrubieszów, ZamoÊç, Che∏m, Lublin
Dawna nazwa: Spó∏ka Akcyjna Cukrownia Strzy˝ów
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1900, powstanie obecnej firmy: 2000
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Ryszard Piskorski – Prezes Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
726
ok. 800
ok. 3000
ok. 30

2004
5933
3141
39 577
83

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1901 – ukoƒczenie budowy cukrowni
1916 – spalenie cukrowni przez wojska rosyjskie
1920 – odbudowa cukrowni
1926 – monta˝ kot∏ów Steimmlera oraz budowa nowego pieca wapiennego typu belgijskiego o poj. 63 m3
1936 – zakup przez Spó∏k´ Cukrowni Nieledew i przeznaczenie jej do
rozbiórki
1938–1939 – elektryfikacja cukrowni, rozbudowa budynku kot∏owni
i monta˝ kot∏a firmy Babcock-Zieleniewski, monta˝ turbogeneratora typu Stal
1944 – demonta˝ urzàdzeƒ przez okupanta niemieckiego
1946 – monta˝ turbozespo∏u sprowadzonego ze Szwecji
1948 – budowa nowego magazynu cukru o poj. 6000 t, magazynu wys∏odków suszonych o poj. 1700 t, rozbudowa kot∏owni i monta˝ nowego kot∏a OSR
1960–1966 – budowa nowego budynku produktowni oraz monta˝
warników, mieszade∏, pomp, suszarek do cukru, silosów, wag
Rapido, zaszywarek do worków, przebudowa budynku turbinowni i monta˝ drugiego turbozespo∏u typu Brneƒska
1967–1970 – modernizacja stacji filtracji, sp∏awów, kot∏owni oraz melaÊników
1974 – modernizacja stacji wyparnej oraz skraplaczy barometrycznych
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1976 – budowa nowej stacji filtracji
1977–1980 – budowa nowych warsztatów dzia∏u transportu
1981–1995 – budowa nowej turbinowni, suszarni wys∏odków, kompleksowa modernizacja gospodarki wodno-Êciekowej
1993 – budowa oczyszczalni Êcieków typu bio-blok
1997 – zakoƒczenie budowy nowej kot∏owni z odsiarczaniem spalin,
monta˝ 2 nowych spr´˝arek Êrubowych Regatta 161
2001 – monta˝ prasy do b∏ota defekosaturacyjnego, ogrzewaczy p∏ytowych, modernizacja wagopakowaczek, automatyka warników
2002 – monta˝ pras wysokiego wy˝´cia do wys∏odków, instalacja odpylania cukru, monta˝ wirówek II i III cukrzycy
2003 – monta˝ warników I cukrzycy wraz z cukrzycà zarodowà oraz
wyparki opadowej
2004 – monta˝ warników II i III cukrzycy, monta˝ drugiej prasy do
b∏ota defekosaturacyjnego, monta˝ mieszad∏a pionowego III
cukrzycy
2005 – wykonanie suchego roz∏adunku buraków, monta˝ filtrów
Êwiecowych soku po II sat. wykonanie nowej estakady wys∏odkowej, budowa nowej stacji oczyszczania wód sp∏awiakowych

XVII

Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Pfeifer & Langen Polska S.A.
Âroda

Cukrownia Âroda
powiat: Êredzki, województwo: wielkopolskie
tel.: 0-61 286-43-00, fax: 0-61 285-36-09
e-mail: cukrownia.Êroda@diamant.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: WrzeÊnia, Mi∏os∏aw, Kórnik, Ârem
Dawna nazwa: Cukrownia Âroda S.A.
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1880, powstanie obecnej firmy: 2005
Dyrekcja Cukrowni:
mgr in˝. Piotr Ma∏kowski – Dyrektor Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
1946
area∏ plantacyjny buraków [ha] (iloÊç buraków 52 740 t)
przerób dobowy [t]
1287
produkcja cukru ogó∏em [t]
7188
czas trwania kampanii [doby]
49

2004
8044
3760
61 979
102,5

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1985 – elektrociep∏ownia i wapniarnia
1995 – produktownia
1996 – surowa fabrykacja
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Do 1995 r. 2 kominy, budowa silosu do cukru
i pakowni centralnej

Âwidnica

Cukrownia Âwidnica S.A.
powiat: Êwidnicki
województwo: dolnoÊlàskie
tel.: 0-74 851-90-51, fax: 0-74 851-90-55
e-mail: sekretariat@swidnica.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Âwidnica, Wa∏brzych, Wroc∏aw, Legnica
Dawna nazwa: Zucker Fabrik Waizenrodau August Gross & Sohne
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1848, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
in˝. Kazimierz Rutkowski – Prezes Zarzàdu
mgr in˝. Alfreda Reczuch – cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1945
248
910*
458,8
4,33

2004
3612
2978
41 140
84

* W 1945 przerabiano równie˝ susz buraczany (229 t/d przez 7,42 doby, produkujàc 569,2 t cukru)
oraz prowadzono kompani´ rafinerskà, przerabiajàc 19 852 t cukru surowego przez 125,5 doby
na 17 082,5 t cukru bia∏ego.

Wa˝niejszye modernizacje Cukrowni:
1950 – budowa nowej stacji ekstrakcji typu Roberta
1962 – zainstalowanie ekstraktora korytowego, budowa kot∏a OR 16
1972 – zainstalowanie filtrów zag´szczajàcych i filtrów pró˝niowych
1976 – przebudowa produktowni na produkcj´ cukru bia∏ego
1979 – budowa stacji odpylania kot∏ów z zastosowaniem baterii cyklonów

budowa nowego pieca wapiennego 125 m3
budowa nowego kot∏a PR 25
budowa melaÊnika pojemnoÊci 5000 ton
zainstalowano wodniark´ sekcyjnà, pras´ filtracyjnà ZN PW
Rybnik, modernizacja wirówek LWA
1994 – automatyzacja saturacji I i II, instalacja kompletu p∏ytowych
ogrzewaczy sokowych
1995 – budowa roz∏adunku buraków „na sucho”
1996 – instalacja nowej stacji warników z komputerowym sterowaniem gotowania cukrzycy I, II, III
l998 – budowa nowej stacji filtracji soku po saturacji II z zastosowaniem filtrów Diastar, przebudowa stacji wyparnej na V-dzia∏owà z dodatkowymi aparatami p∏ytowymi firmy GEA – Ahlstrom
1999 – przebudowa stacji oczyszczania soków
2002 – zakup pakowaczki cukru w opakowania l kg firmy Paglierani,
budowa stacji filtracji soku g´stego i klarówki z zastosowaniem filtrów workowych
2004 – przebudowa pakowni: monta˝ wagi big-bag, wagi Natronag,
powi´kszenie suszarki cukru, zastosowanie mikrofalowego pomiaru g´stoÊci w warnikach cukrzycy I
1984
1985
1986
1993

–
–
–
–

Tuczno

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Fabryka Cukru w Tucznie”
powiat: inowroc∏awski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-52 351-96-42, fax: 0-52 351-96-41
e-mail: sekretariat@cukrowniatuczno.com.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Inowroc∏aw, Bydgoszcz, Toruƒ, W∏oc∏awek
Dawna nazwa: Cukrownia Tuczno, Fabryka Cukru w Tucznie
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1883, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
in˝. Maciej Nowak – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Jan Gruszczyƒski – Zast´pca Dyrektora ds. Technicznych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

XVIII

1945
1447
960
4200
36

2004
5250
3204
36 102
73,5

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1926–1927 – przebudowa cukrowni od podstaw
1953 – budowa magazynów cukru, melaÊnika, suszarki cukru
1958 – stacja wyparna Roberta, elektrociep∏ownia
1959 – suszarnia wys∏odków
1968 – monta˝ dyfuzora DDS 2000 t/dob´
1970–1971 – wymiana warników i przebudowa stacji filtracji
1977 – budowa pieca wapiennego
1978 – monta˝ dekantatora posp. i defekacji wst´pnej Brieghel-Müller
1981–1982 modernizacja kot∏a OR, automatyzacja stacji oczyszczania
1991 – budowa melaÊnika, monta˝ prasy do wys∏odków STORD
1993 – budowa mieszad∏a pionowego cukrzycy III
1994 – monta˝ oczyszczalni Êcieków
1997 – modernizacja produktowni, zakup aparatu wyparnego opadowego
2002 – monta˝ mieszad∏a pionowego cukrzycy III
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Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Unis∏aw

SugarPol Sp. z o.o.
Cukrownia w Unis∏awiu
powiat: che∏miƒski, województwo: kujawsko-pomorskie
tel.: 0-56 686-60-01, fax: 0-56 686-63-03
e-mail: sugarpol@cg.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Toruƒ, Bydgoszcz, Che∏mno, Che∏m˝a
Dawna nazwa: Cukrownia Unis∏aw
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1882, powstanie obecnej firmy: 1989
Dyrekcja Cukrowni:
mgr Janusz Nierzwicki – Dyrektor Cukrowni
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1946
1439
803
2957
38

2004
3808
1870
27 427
94,67

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1937 – przebudowa pozwalajàca na produkcj´ cukru bia∏ego (turbozespó∏ AEG + kot∏y)
1960 – nowe krajalnice RK-13
1966 – wymiana wirówek Westona na W-1000
1968 – dyfuzor DDS
1980 – nowa elektrociep∏ownia
1982 – monta˝ wirówek AWO-1000
1985 – budynek wapniarni + piec 65 m3
1987 – transport i doczyszczanie buraków
1994 – silos do wysy∏ki cukru luzem
1996 – wymiana warników I
2002 – wymiana turbiny

Werbkowice

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Werbkowice”
powiat: hrubieszowski, województwo lubelskie
tel.: 0-84 657-37-00, fax: 0-84 657-26-06
e-mail: cukrownia.werbkowice@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Hrubieszów, Tomaszów Lub., ZamoÊç,
Che∏m
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1963
Dyrekcja Oddzia∏u:
mgr Jerzy Pasieka – Dyrektor Oddzia∏u
mgr in˝. Edmund Kawka – Zast´pca Dyrektora ds. Surowcowych
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1970
–
3700
46 210
116

2004
8301
5970
59 529
63

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1986 – budowa nowego budynku wapniarni
1990 – ustawienie 2 aparatów wyparnych
1996 – wymiana dwóch warników rafinerskich i monta˝ mieszad∏a
pionowego III cukrzycy
1999 – monta˝ zasobnika buraków
2001 – monta˝ defekacji wst´pnej
2001 i 2004 – monta˝ krajalnic b´bnowych TSM 2200
2005 – monta˝ linii do mycia i suchego roz∏adunku, automatyka procesu technologicznego, modernizacja produktowni, suszarek
cukru, mieszad∏a pionowego drugiego cukrzycy III, rozdzielni
S3 i transportu wys∏odków

Wo˝uczyn

Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddzia∏ „Cukrownia Wo˝uczyn”
powiat: tomaszowski, województwo: lubelskie
tel.: 0-84 663-31-11, fax: 0-84 647-11-05
e-mail: wozuczyn@polski-cukier.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Tomaszów Lubelski, ZamoÊç,
Hrubieszów, Lublin
Dawna nazwa: Cukrownia Wo˝uczyn
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1912, powstanie obecnej firmy: 2003
Dyrekcja Oddzia∏u:
in˝. Andrzej Pras – Dyrektor Oddzia∏u
Dane technologiczne w latach:
1944
1970
2004
area∏ plantacyjny buraków [ha] do 1939 ok. 1400 ok. 8000 4324,32
przerób dobowy [t]
b.d.
1787
3416
produkcja cukru ogó∏em [t]
300 20 511 30 445
czas trwania kampanii [doby]
7
105
57,50
Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1967–1971 – przebudowa zak∏adu (nowa surownia i produktownia) do
przerobu 2000 t/dob´ (oddano do u˝ytku kolejno budynek surowni, buraczarni i wapniami, magazyn cukru nr 6, kot∏owni´, ch∏odni´ wentylatorowà, zblokowanà oczyszczalni´ wód
sp∏awiakowych typu Borsig)
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1970 – budowa kompletnej stacji suszenia i brykietowania wys∏odków, w 1989 r. rozbudowa tej stacji do potrzeb suszenia us∏ugowego zbó˝ i rzepaku
1985–1986 – instalacja 2 szt. warników I i III cukrzycy, 9 szt. ogrzewaczy o pow. grzejnej 200 m2 ka˝dy, 10 szt. filtrów zag´szczajàcych GP, koniec lat 80. oddanie do u˝ytku kompleksu nowoczesnych magazynów na potrzeby gosp. materia∏owej
1991 – instalacja w∏oskiej prasy wysokiego wy˝´cia typ PB 22F firmy
Babbini
1996 – zakup i monta˝ 2 szt. pras filtracyjnych typu PKF 100-86 do
b∏ota defekosat. firmy Putsch
lata 90. – komputeryzacja procesu technologicznego,
1999 – instalacja suszarko-sch∏adzarki do cukru firmy Omnikon z ¸odzi
Inne dane charakterystyczne dla Cukrowni:
Uk∏ad topograficzny sprawia, ˝e jest to jedyna cukrownia w Polsce,
gdzie wykorzystano ró˝nic´ wysokoÊci terenu do sp∏awiania buraków
bez koniecznoÊci stosowania podnoÊników buraków na p∏uczk´.

XIX

Cukrownie w Polsce – kampania 2005/2006
Wroc∏aw

Cukrownia Wroc∏aw S.A.
województwo: dolnoÊlàskie
tel.: 0-71 325-10-61, fax: 0-71 325-10-69
e-mail: sekretariat@wroc∏aw.suedzucker.pl

Dawna nazwa: Su∏kowice
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1890, powstanie obecnej firmy: 1995 (S.A.)
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Zbigniew Wysocki – Prezes Zarzàdu, Dyrektor Naczelny
in˝. Kazimiera Smolana – Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor Finansowy
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

1946
1202
880
6837
78,1

2004
3818
2783
41 432
87,5

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1969 – dyfuzor DDS
1971 – mieszad∏a II i III cukrzycy, wirówki II i III, warniki II
1972 – wirówki I
1973 – kostkownia cukru
1987 – oczyszczalnia Êcieków
1992 – wagopakowaczka 1 kg
1995 – stacja warników
1996 – wirownia
1997 – suszarka do cukru

Wróblin

Cukrownia Wróblin S.A. w Lewinie Brzeskim
powiat: brzeski
województwo: opolskie
tel.: 0-77 404-77-00, fax: 0-77 404 77-07
e-mail: sekretariat@wroblin.suedzucker.pl
Najbli˝sze wi´ksze miasta: Opole, Nysa, Brzeg, Namys∏ów
Dawna nazwa: Cukrownia Wróblin w Lewinie Brzeskim
Rok za∏o˝enia Cukrowni: 1882, powstanie obecnej firmy: 1995
Zarzàd Cukrowni:
mgr in˝. Henryk W∏oszek – Prezes Zarzàdu
Ryszard Kowalski – Cz∏onek Zarzàdu
Dane technologiczne w latach:
area∏ plantacyjny buraków [ha]
przerób dobowy [t]
produkcja cukru ogó∏em [t]
czas trwania kampanii [doby]

XX

1989
5045
1770
17 320
93

Wa˝niejsze modernizacje Cukrowni:
1990 – modernizacja pieca wapiennego
1992 – monta˝ turbiny i generatora
1996 – monta˝ prasy Hoesch
2001 – budowa oczyszczalni Êcieków
2004 – automatyka gotowania cukrzycy I

2004
3676
2613
37 197
86
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