
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ArcelorMittal Poland wsparł budow ę drogi do nowoczesnego 

kompleksu sportowego w Le śnicy 
 

Zdzieszowice, 10 października 2016 r. 

 

9 października br. odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu sportowego w Leśnicy. W 

uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych na czele z burmistrzem Leśnicy Łukaszem 

Jastrzembskim oraz Józef Bukowiński, dyrektor pracy w zdzieszowickim oddziale ArcelorMittal Poland. 

Dzięki wsparciu firmy uczniowie szkoły podstawowej, przy której powstał kompleks sportowy oraz 

pozostali mieszkańcy miasta zyskali dostęp do bardzo dobrze wyposażonego obiektu użytku 

publicznego.  

 

- Oddanie do użytku nowego kompleksu sportowego w Leśnicy jest bardzo ważnym wydarzeniem dla 

całej gminy. Dzięki tej inwestycji dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej, a także wszyscy mieszkańcy 

mogą korzystać z bogatej infrastruktury sportowej. Pragnę podziękować ArcelorMittal Poland za wkład 

w budowę drogi dojazdowej do kompleksu sportowego, a także wszystkie inne inicjatywy wspierające 

naszą gminę na przestrzeni lat – powiedział Łukasz Jastrzembski, burmistrz Leśnicy.   

 

Kompleks sportowy wyglądem przypomina tzw. Orliki. W jego skład wchodzi boisko piłkarskie 

z nawierzchnią ze sztucznej trawy o długości 56 metrów, bieżnia z nawierzchnią poliuretanową oraz 

dodatkowe boiska wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, siatkówkę 

i tenisa. Boiska są otwarte również po zmroku, gdyż zostały wyposażone w oświetlenie. W ciągu dnia 

obiekt będzie służył uczniom podstawówki, a popołudniami będą mogli z niego korzystać także inni 

mieszkańcy. Łączny koszt inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł. ArcelorMittal Poland wsparł budowę drogi 

dojazdowej do kompleksu sportowego kwotą 50 tys. zł pochodzącą z budżetu odpowiedzialności 

biznesu.  

 

- Współpraca ze społecznościami miast, na terenie których działają nasze zakłady, leży u podstaw 

naszej działalności. Tak też jest w przypadku gminy Leśnica, z którą sąsiaduje nasza zdzieszowicka 

koksownia. Cieszymy się, że dzieci ze szkoły podstawowej i mieszkańcy gminy zyskali tak wspaniały 

ośrodek sportowy i że możemy być częścią tego projektu - powiedziała Karolina Muza, szefowa Biura 

Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland. 

 

ArcelorMittal Poland od wielu lat realizuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Od roku 2004 

przeznaczył na ten cel ponad 15 mln złotych. Celem firmy w tym zakresie jest trwałe wpisanie się w 
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rozwój i dobrobyt społeczności regionów i miast, w których funkcjonuje - w szczególności mieszkańców 

Zdzieszowic, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa. 

 
 
Kontakt / informacje dodatkowe: 
Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady 
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, 
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Przez 11 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5,5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc. znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 11 lat firma przeznaczyła na te cele 15,5 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami 
zlokalizowanymi w 19 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we 
wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego 
i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność 
w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy 
się o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, 
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym 
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza 
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz 
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty 
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2015 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 63,6 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 62,8 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Luksemburgu (MT) 
oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

 


