
 
 
 
 
 
 
 
 

ArcelorMittal Poland zainwestuje 1,7 mln zł  w Zdzi eszowicach   
 

Dąbrowa Górnicza, 5 lipca 2011 r. 

ArcelorMittal Poland, wył ączny wła ściciel zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach oraz  

sześciu hut zlokalizowanych w województwie śląskim i małopolskim, przedstawił plany kolejnych 

inwestycji społecznych o warto ści 1,7 mln zł, które podejmie w gminach Zdzieszowic e i Leśnica. 

Do końca 2011 r. spółka zainwestuje tutaj blisko 2 mln zł .  

Przyjęta przez nas globalna strategia biznesowa kładzie nacisk na wsparcie dla lokalnych społeczności  

w miejscowościach, w których znajdują się nasze zakłady. Realizujemy ją także w Polsce, starając się 

odpowiadać na potrzeby mieszkańców i władz m.in. Krakowa, Chorzowa i Zdzieszowic. Zależy nam, by 

być nie tylko pracodawcą, ale też partnerem i uczestnikiem życia społecznego na poziomie lokalnym – 

powiedział Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. 

Kwota 1,7 mln zł przekazana przez ArcelorMittal Poland przeznaczona zostanie na budowę boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i modernizację żłobka w Zdzieszowicach. Wsparcie otrzyma 

również dom dziennego pobytu oraz zdzieszowickie Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, w którym powstanie nowoczesna pracownia językowa.  

Przekazane od początku roku nakłady finansowe w wysokości 260 tys. zł pozwoliły już zakupić ambulans 

dla szpitala w Kędzierzynie Koźlu, z którego korzystają mieszkańcy Zdzieszowic. Z kwoty tej finansowana 

jest również inwestycja w szpitalu w Krapkowicach, dzięki której tamtejsza pracownia EKG wyposażona 

zostanie w nowoczesne urządzenia do badań holterowskich oraz aparaturę do prób wysiłkowych. 

Ponadto Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy, na której terenach leżą częściowo zakłady 

koksownicze należące do ArcelorMittal Poland, przeprowadzi remont kapitalny dachu oraz pomaluje salę 

gimnastyczną.  

Cieszymy się z inwestycji, jakie ArcelorMittal Poland podejmuje w Zdzieszowicach. Zarówno na polu 

biznesowym, jak i na niwie społecznej jest firmą, która zmienia oblicze gminy. Wierzymy, że w kolejnych 

latach nasza współpraca ze spółką będzie równie owocna, a Zdzieszowice będą mogły pochwalić się nie 

tylko największą koksownią w Europie, ale też – dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland - nowoczesną 

infrastrukturą i edukacją na najwyższym poziomie – powiedział Dieter Przewdzing, Burmistrz Miasta  

i Gminy Zdzieszowice. 

Informacja prasowa  



Zakłady koksownicze w Zdzieszowicach, zlokalizowane na terenie gmin Zdzieszowice i Leśnica, są 

największym producentem koksu w Polsce i w Europie, a także jednym z najnowocześniejszych 

zakładów branży koksowniczej na świecie.  

…………………. 

Kontakt/ dodatkowe informacje 

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, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, 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 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki 
wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i 
transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

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

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na 4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność  
w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się  
o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali  
i inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 
90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach  
w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

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


