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Uroczyste otwarcie nowego obiektu Zott Polska 
 
Największa od 14 lat inwestycja budowlana firmy Zott Polska została pomyślnie zreali-
zowana. Zakład przy ul. Chłodniczej w Opolu zyskał nowoczesne pomieszczenia sani-
tarne i socjalne dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa pracowników. Uro-
czyste otwarcie nastąpiło 27 stycznia 2022 roku. 
 
W czwartek 27 stycznia br. oficjalnie otwarto gruntownie przebudowany budynek firmy 
Zott. Nowa recepcja, przestronne szatnie pracownicze wyposażone w nowoczesne śluzy 
sanitarne i dwie kantyny będą teraz jeszcze lepiej służyć wszystkim pracownikom opol-
skiego zakładu. W projekcie szczególny nacisk położono na wygodę i bezpieczeństwo 
pracowników oraz nowoczesny design. 

W oficjalnej części wydarzenia dyrektor zakładu Rafał Rzepka powitał zaproszonych go-
ści, opowiedział o założeniach inwestycji i wyzwaniach, jakie zostały postawione przed 
firmami wykonawczymi. Podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt, w szczegól-
ności firmie wykonawczej Baumar. Prezes firmy Baumar Marcin Szemainda docenił do-
brą współpracę i sprawną decyzyjność, wyrażając dumę ze zrealizowanej inwestycji. 
Głos zabrał również wiceprezydent Opola Maciej Wujec. Podkreślił, że Zott jest nie tylko 
ważnym inwestorem, którego produkty są cenione przez konsumentów, ale także od-
powiedzialnym pracodawcą, dla którego dobro pracownika to sprawa kluczowa.  

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wszyscy goście zostali oprowadzeni po nowym 
obiekcie, a następnie zaproszeni na pierwszy obiad inaugurujący otwarcie nowej kanty-
ny, która zostanie uruchomiona dla pracowników z początkiem lutego br.  

Całe wydarzenie odbyło się z zachowaniem panujących zasad reżimu sanitarnego.  
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Profil firmy Zott Polska 
Zott Polska Sp. z o.o. od niemal trzydziestu lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości pro-
dukty mleczne – jogurty, desery, napoje i inne artykuły, cieszące się uznaniem zarówno wśród 
konsumentów, jak i handlowców. Szczególnie istotna jest dla nas opinia konsumenta. Zgodnie z 
misją naszego przedsiębiorstwa: Życzenia konsumentów wyznaczają naszą drogę! Dziś Zott po-
siada w swojej ofercie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku przetworów mlecz-
nych, takie jak Jogobella, Monte czy Primo. 
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