Informacja prasowa
Przybywa pracowni mutlitmedialnych dzięki ArcelorMittal Poland
Sosnowiec, 30 grudnia 2013 r. – Dzięki sfinansowaniu przez ArcelorMittal Poland sprzętu
multimedialnego, pod koniec grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu otwarto pracownię multimedialną. Jest to już 15.
pracownia, która powstała w Sosnowcu za sprawą ArcelorMittal Poland. Łącznie w szkołach
podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej,
Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach, Chorzowie i Zdzieszowicach firma ufundowała
wyposażenie do 85 pracowni językowych i multimedialnych pracowni tematycznych w tym
między innymi przyczyniła się do powstania pracowni ekonomicznych, mechatronicznych i
doświadczania świata w szkołach integracyjnych.
Karolina Muza, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland zwraca uwagę:
„Inwestując w społeczności lokalne, skupiamy się na kilku strategicznych obszarach, spośród
których prym wiedzie edukacja. Edukację wybraliśmy nie tylko ze względu na jej rolę w
kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych
władz i społeczności.” Dodaje również: „Chcemy być i jesteśmy nie tylko aktywnym
uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na Śląsku, w
Małopolsce i na Opolszczyźnie.”
Iwona Chęcińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu podkreśla: „Dzięki ArcelorMittal Poland
wyposażyliśmy salę językową w sprzęt multimedialny i nagłaśniający. Sala wzbogaciła się
również o nowe meble. Z pracowni skorzysta społeczność uczniowska w liczbie ok. 500 osób.
Dobrze wyposażona sala w profesjonalny sprzęt nagłaśniający będzie niezwykle pomocna w
pracy z dziećmi z dysfunkcją słuchu. Pozwoli to na prowadzenie lekcji w sposób nowoczesny i
interesujący”.
Od 2011 roku ArcelorMittal Poland szczególną uwagę poświęca szkołom i przedszkolom
specjalnym lub z oddziałami integracyjnymi. Dzięki wsparciu firmy placówki te wzbogaciły się
nie tylko o sprzęt multimedialny czy informatyczny, ale przede wszystkim stworzyły
specjalistyczne pracownie dla dzieci niepełnosprawnych. Sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen,
sala doświadczania świata - to tylko przykładowe przedsięwzięcia. Na szczególną uwagę
zasługuje pracownia terapii dźwiękiem w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Uczniowie niepełnosprawni uczą się w niej jak odbierać i reagować na otaczający je świat na
podstawie dźwięków. Wsłuchując się w nie, mogą określić np. nie tylko jak daleko znajduje się
nadjeżdżający autobus, ale także, z której strony nadjeżdża. Pracownia, która stanowi

innowację na skalę europejską, powstała przy współpracy z Instytutem Akustyki Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.
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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 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

