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Zdzieszowice, 6 listopada 2014 r.
Dziś odbyła się uroczystość otwarcia sali rehabilitacyjnej do terapii integracji sensorycznej należącej
do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach. Zakup specjalistycznego sprzętu
do rehabilitacji osób niepełnosprawnych był możliwy dzięki funduszom przekazanym przez ArcelorMittal
Poland. Wśród gości była m.in. burmistrz Zdzieszowic - Sybila Zimerman.

- Nasze Stowarzyszenie obejmuje opieką osoby niepełnosprawne z terenu Zdzieszowic i okolicznych
miejscowości. Zaangażowanie ArcelorMittal Poland jest dla nas i korzystających ze sprzętu osób
bezcenne, ponieważ umożliwia realizację terapii sensorycznej na terenie naszego miasta –powiedziała
Grażyna Szymkowiak, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach, która
następnie opowiedziała gościom o tym, co udało się zakupić. Rehabilitanci natomiast wyjaśnili jakie
zastosowanie ma zakupiony sprzęt.

- Zdrowie jest jednym z głównych filarów działalności społecznej ArcelorMittal Poland. Mamy
świadomość, że potrzeby placówek medycznych czy instytucji wspierających powrót ludzi do zdrowia
są zazwyczaj większe niż ich możliwości finansowe. Cieszy nas zatem, że mogliśmy wesprzeć
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt do
rehabilitacji będzie dobrze i długo służył osobom niepełnosprawnym – mówi Karolina Muza, szef Biura
Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Zdzieszowicach pomaga dzieciom

i młodzieży

z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, autyzmem,
zanikami mięśni, niedowładami kończyn, opóźnieniami psychomotorycznymi, przepukliną oponowordzeniową, chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest
wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie kompleksowej rehabilitacji i adaptacji
społecznej. Realizacja tych założeń jest możliwa dzięki zaangażowaniu firm w doposażenie i
odnawianie sal, zakup sprzętu czy przekazywanie darowizn umożliwiających długotrwałą rehabilitację
najbardziej potrzebujących osób.

ArcelorMittal Poland od wielu lat realizuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Celem firmy w
tym zakresie jest trwałe wpisanie się w rozwój i dobrobyt społeczności regionów i miast, w których
funkcjonuje - w szczególności mieszkańców Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Sosnowca,
Świętochłowic i Zdzieszowic.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie
walcownia gorąca oraz w 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.
Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne,
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich.
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy się
o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych,
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.
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

