Informacja prasowa
Inwestycje o wartości ponad 2 mln złotych w gminie
Zdzieszowice dzięki ArcelorMittal Poland
Wybudowane za 750 tys. zł. ze środków ArcelorMittal Poland boisko przy Szkole Podstawowej
nr 2 zostanie oddane do użytku 5 czerwca 2012 r.
Zdzieszowice, 4 czerwca 2012 roku – Modernizacja żłobka za niemal 0,5 mln zł, zakup za 100
tys. zł ambulansu dla szpitala w Kędzierzynie-Koźlu i stworzenie pracowni językowej w
Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach - to tylko kilka z
inwestycji, które zostały podjęte na terenie województwa opolskiego dzięki wsparciu
ArcelorMittal Poland.
W 2011 roku właściciel Zakładów Koksowniczych zadeklarował przekazanie prawie 2 mln zł
na potrzeby mieszkańców gminy Zdzieszowice. Z uzgodnionej kwoty niemal 1,7 mln zł zostało
już wykorzystane na różnorodne inwestycje społeczne. Jutro do użytku oddane zostanie nowe
boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach. Ponadto firma i
gmina porozumiały się już w sprawie budowy kolejnego obiektu sportowego, tym razem w
miejscowości Rozwadza. ArcelorMittal Poland przekaże na ten cel 500 tys. zł.
- ArcelorMittal Poland stara się być nie tylko inwestorem i pracodawcą w gminach, w których
prowadzi swoją działalność, ale także partnerem społecznym władz i lokalnych społeczności –
mówi Karolina Muza, specjalista ds. Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland. –
Odkąd Zakłady Koksownicze stały się jednym z naszych oddziałów, również gminy
województwa opolskiego znalazły się na mapie naszych inwestycji społecznych. Chcemy, by
dzięki naszej obecności tutaj, Zdzieszowice mogły się pochwalić nie tylko największą
koksownią w Europie, ale też nowoczesną infrastrukturą i edukacją na najwyższym poziomie –
dodaje.
Dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland - jednego z największych inwestorów w województwie
opolskim, wyposażony został także Dom Dziennego Pobytu na Starym osiedlu
w Zdzieszowicach oraz pracownia EKG w szpitalu w Krapkowicach. Remont przeszły również
łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, natomiast Szkoła Podstawowa nr 2
wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy, a także ogrodzono jej teren, by zapewnić jej
uczniom większe bezpieczeństwo. W sali komputerowej miejscowego gimnazjum
zamontowano klimatyzację, a na drogach w pobliżu szkół podstawowych ustawiono tablice
mierzące prędkość poruszających się tamtędy pojazdów.

- Obecność w gminie Zdzieszowice takiego inwestora, jakim jest ArcelorMittal Poland,
sprawia, że możemy cieszyć się nie tylko kilkoma tysiącami miejsc pracy, ale także istotnym
wkładem w rozwój społeczny i modernizację lokalnych placówek edukacyjnych i ochrony
zdrowia. To dla nas bezcenna pomoc i wierzę, że tak owocna współpraca pomiędzy władzami
gminy a firmą będzie kontynuowana – mówi Sybila Zimerman, Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Zdzieszowice.
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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 4,5 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 można znaleźć na witrynie 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 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9
milionów ton, co stanowi średnio 6-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

