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Dobrzy Gospodarze budują drogi 
betonowe

Andrzej Jankowski, wójt gminy Brańsk, 
Norbert Bień, wójt gminy Klucze, oraz To-
masz Ożóg, zastępca burmistrza miasta 
i gminy Skawina, otrzymali 11 maja 2022 r. 
tytuły Dobrego Gospodarza za budowę 
dróg lub ciągów pieszo-rowerowych z be-
tonu. Ogłoszenie wyników konkursu orga-
nizowanego od 2017 r. przez SPC nastąpiło 
podczas seminarium dla samorządowców 
Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią 
na wymagania przyszłości.

Andrzej Jankowski otrzymał tytuł Do-
brego Gospodarza za konsekwentne wpro-
wadzanie w życie pomysłu na poprawę 
gminnej infrastruktury i realizację dróg 
z betonu na terenie gminy Brańsk. Tylko 
w 2021 r. wybudowano 5 km dróg betono-
wych przy udziale pracowników gminnych 
i produkowanego przez gminę betonu.

Tomasz Ożóg został nagrodzony za bu-
dowę ciągów pieszo-rowerowych z betonu 
na terenie gminy Skawina. Ogółem po-
wstało 13 km ciągów pieszo-rowerowych 
z betonu wałowanego.

Norbert Bień otrzymał tytuł Dobrego 
Gospodarza za budowę drogi dojazdowej 
z betonu wałowanego na Pustynię Błędow-
ską. Droga o długości ok. 1 km powstała 
w maju 2021 r.

Obradował Parlamentarny Zespół 
ds. Rozwoju Przemysłu Cemento-
wego w Polsce

Potrzebę ponadpartyjnego wsparcia dla 
sektora cementowego jako polskiej racji 
stanu podkreślał poseł Paweł Bejda podczas 
pierwszego posiedzenia Parlamentarnego 
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cemento-
wego w Polsce, które 12 maja 2022 r. odbyło 
się w Sejmie. Zdaniem posła Bejdy branża 
cementowa jest kluczowa zarówno z perspek-
tywy gospodarki i roli w zagospodarowaniu 
odpadów, jak i środowiska lokalnego, w tym 
zapewnienia miejsc pracy.

Przewodniczący zespołu poseł Andrzej 
Szejna zaznaczył potrzebę wsparcia prze-
mysłu cementowego ponad politycznymi 
podziałami.

Poseł Mariusz Gosek wskazał na  
sytuację na rynku EU ETS jako decydującą 
dla konkurencyjności sektora cementowego 

i wymagającą interwencji legislacyjnych 
także w Parlamencie Europejskim. Poseł 
Przemysław Koperski przedstawił działania 
ukierunkowane na nałożenie sankcji na ce-
ment z Białorusi.

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Prze-
mysłu Cementowego w Polsce został po-
wołany w kwietniu 2022 r. 

W Brukseli o przyszłości przemysłu 
cementowego w Polsce

Kilka dni po powołaniu Parlamentarnego 
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego 
w Polsce delegacja SPC odwiedziła Parlament 
Europejski, gdzie toczą się prace nad pakietem 
Fit for 55. Obejmuje on m.in. zmiany w ra-
mach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami  
(EU ETS) oraz wprowadzenie tzw. cła wę-
glowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic 
(CBAM). Ich kształt ma fundamentalne zna-
czenie dla konkurencyjności sektora cemen-
towego, stalowego, nawozowego.

„Jesteśmy po kluczowych dla euro-
pejskiego przemysłu, w tym dla sektora 
cementowego, głosowaniach w komisji 
środowiskowej ENVI w sprawie przyszło-
ści systemu EU ETS oraz wprowadzenia 
mechanizmu CBAM. Niestety większość 
komisji zadecydowała o jeszcze większym 
podniesieniu ambicji klimatycznych, niż 
to zakładała Komisja Europejska, co może 
się wiązać ze znacznymi obciążeniami dla 
przemysłu. Grupa EPL będzie się starała 
przywrócić rozsądne zapisy podczas sesji 
plenarnej. Dobrą informacją jest natomiast 
to, że sektor cementowy nie zostanie po-
zbawiony darmowych uprawnień prędzej 
niż pozostałe sektory objęte CBAM” – sko-
mentował europoseł Adam Jarubas.

Sektor cementowy wobec 
wymagań przyszłości

Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) nagradza gminy za budowę 
dróg i ciągów pieszo-rowerowych z betonu oraz zabiega o dobre regulacje 
prawne dla sektora cementowego w kraju i UE.
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W imieniu Stowarzyszenia Producentów Cementu tytuły 
Dobrego Gospodarza wręczali przewodniczący i wice-
przewodniczący SPC: Krzysztof Kieres oraz Dariusz 
Gawlak. Od lewej: prof. Jan Deja, Tomasz Ożóg, Krzysztof 
Kieres, Norbert Bień, Andrzej Jankowski, Dariusz Gawlak

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju 
Przemysłu Cementowego w Polsce zebrali się 12 maja 
2022 r. na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 
w Sejmie. Od prawej: Paweł Bejda, Andrzej Szejna, 
Przemysław Koperski, Bogusław Sonik i Mariusz Gosek


