
Nowy samochód i łódź z napędem motorowym dla chorzowskich strażaków 

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży 

Pożarnej w Chorzowie były wyjątkowe. W jednostce od niedawna funkcjonuje nowy samochód 

strażacki oraz łódź z napędem motorowym. Sprzęt został ufundowany przez hutniczy koncern 

ArcelorMittal Poland, do którego należy m. in. działająca w Chorzowie Huta Królewska. 

Chorzów, 17 maja 2013 r. Tegoroczne uroczystości „Dnia Strażaka 2013” zbiegły się z obchodami 

140-lecia powstania Straży Pożarnej w Chorzowie. Podczas uroczystości przekazany do użytku 

zostały lekki samochód kwatermistrzowski oraz łódź z napędem motorowym. Sprzęt o wartości 100 

tys. zł  został ufundowany przez ArcelorMittal Poland. Jest to już drugi wóz strażacki przekazany przez 

firmę do użytku jednostki straży pożarnej. W 2011 r. wóz otrzymali strażacy w Dąbrowie Górniczej. W 

tym roku o sprzęt wzbogaci się również straż pożarna w Krakowie.   

- Zakup sprzętu dla straży jest dowodem konsekwentnej realizacji strategii ArcelorMittal Poland. 

Angażujemy się w życie społeczności lokalnych w miastach, w których zlokalizowane są nasze 

zakłady i reagujemy na ich potrzeby w takich obszarach jak edukacja, ochrona środowiska, ochrona 

zdrowia i bezpieczeństwo – powiedziała Karolina Muza z Biura Odpowiedzialności Biznesu 

ArcelorMittal Poland.  

Zakupiony samochód strażacki służyć będzie zarówno miastu, okolicznym mieszkańcom, jak i hucie. 

Decyzja o wsparciu tego projektu wynika z faktu, że bezpieczeństwo pozostaje dla ArcelorMittal 

Poland najważniejszym priorytetem. Bliska współpraca ze strażą pożarną trwa od wielu lat. Strażacy 

chętnie angażują się również w Dni Bezpieczeństwa obchodzone co roku pod koniec kwietnia, 

organizując dla pracowników hut pokazy sprawnościowe, a także przeprowadzając ćwiczenia 

przeciwpożarowe. 

- Cieszymy się, że ArcelorMittal Poland, pomimo niewątpliwie trudnej sytuacji, w której znajduje się 

europejskie hutnictwo, nie zrezygnował z inwestycji na rzecz społeczności lokalnych – zaznaczył 

Janusz Gancarczyk, Komendant Straży Pożarnej w Chorzowie. – Doceniamy fakt, że to właśnie 

Chorzów i nasza jednostka mogły skorzystać z tego wyjątkowego wsparcia – dodał.  

Informacja prasowa 



******************************** 

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, 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 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.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,8 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 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2 
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 

mailto:sylwia.winiarek@arcelormittal.com
http://www.arcelormittal.com/poland
http://www.arcelormittal.com/

