
 
ArcelorMittal Poland w trosce o zdrowie i bezpiecze ństwo najmłodszych  
 

Zdzieszowice, 5 sierpnia 2013 r.  - 850 tysięcy złotych to łączna kwota inwestycji 
ArcelorMittal Poland na rzecz społeczności lokalnej w Zdzieszowicach w ostatnim roku. 
Dzięki wsparciu finansowemu ArcelorMittal Poland gmina wyremontowała i doposażyła 17 
placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców, a także zamontowała urządzenia do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu w parku miejskim w Zdzieszowicach. Tym samym park, w którym w 
okresie wiosenno-letnim odbywają się najważniejsze wydarzenia kulturalno-rozrywkowe 
służy także osobom aktywnym fizycznie. Ponadto dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland 
wyremontowano podłogę sceny w parku. 

Środki finansowe trafiły także do Szkoły Podstawowej nr 1, w której dokonano remontu 
dachu zaplecza oraz wentylacji w sanitariatach przy sali gimnastycznej. Wszystkie 
inwestycje zostały wyłonione w porozumieniu z przedstawicielami mieszkańców. Jak 
podkreśla Karolina Muza, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland - 
Projekty te są najlepszym dowodem na to, że jako firma przykładamy dużą wagę do kwestii 
zdrowia i bezpieczeństwa – nie tylko naszych pracowników, ale także ich rodzin oraz 
społeczności skupionych wokół hut i koksowni. 

Na ten rok zaplanowane zostały kolejne inwestycje, które obejmą między innymi remont 
żłobka w Zdzieszowicach. Plac zabaw zostanie odnowiony i wyposażony w nowe 
urządzenia. W planach jest również wymiana ogrodzenia. Prace te pozwolą tym samym 
poprawić bezpieczeństwo dzieci.  

Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice Sybila Zimerman podkreśla: - Dwa lata 
wcześniej ze środków pozyskanych od ArcelorMittal Poland wyremontowano wszystkie 
pomieszczenia w żłobku samorządowym, dzięki czemu nasze maluchy są bezpieczne. 
Placówka zyskała również na estetyce. Oprócz tego zamierzamy przeznaczyć 30 tys. zł na 
zakup sprzętu STREET Workout (trening w plenerze), o co usilnie zabiega młodzież z terenu 
całej Gminy Zdzieszowice. Urządzenia mają zostać zamontowane również w parku miejskim 
w Zdzieszowicach. 

Dotychczas ze środków pozyskanych od ArcelorMittal Poland zrealizowano zadania na 
łączną kwotę 2,8 mln zł. Przedsięwzięcia te miały na celu przede wszystkim poprawę 
warunków dzieci w szkołach i przedszkolach, budowę boiska sportowego dla dzieci i 
młodzieży oraz doposażenie placów zabaw. - Bez pomocy ArcelorMittal Poland nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować tych zadań. Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi firmy za 
wsparcie finansowe udzielone naszej gminie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w przyszłych 
latach Zarząd znowu przychylnie ustosunkuje się do naszych prośb – dodaje Sybila 
Zimerman.  
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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 

 


