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Razem dla Gołonoga. Jabłonie, wiśnie i pachnące sosny ozdobiły
podwórka mieszkańców.
Ponad 100 drzewami różnych gatunków oraz około 300 krzewami bukszpanu mogą od dziś
cieszyć się mieszkańcy Gołonoga. Wszystko za sprawą akcji sadzenia drzew na terenie
gołonoskich wspólnot mieszkaniowych, którą zorganizowali ArcelorMittal Poland
i Stowarzyszenie Zielony Gołonóg. Już od dziś mieszkańcy będą mogli obserwować jak
drzewka jabłoni, wiśni czy sosny rosną pod ich oknami, a wkrótce wydadzą owoce, albo
ozdobią się pięknymi szyszkami.
- Nasze stowarzyszenie organizuje i inicjuje akcje dla mieszkańców w zakresie poprawy
otaczającej nas infrastruktury, czystości, aktywności społecznej – mówi Piotr Zieliński,
prezes zarządu Stowarzyszenia Zielony Gołonóg. - Jako organizacja społeczna wspólnie
z partnerami, takimi jak ArcelorMittal Poland pokazujemy, że warto zadbać o ekologię i zieleń
otaczających nas skwerów na osiedlach i placach Dąbrowy Górniczej – dodaje. Prezes
Zieliński podkreśla, że rozmawiając i współpracując, lokalna społeczność może dbać nie
tylko o wzajemne relacje, ale i osiągać pożądany stan infrastruktury, która ma ogromny
wpływ na komfort życia na osiedlach Gołonoga.
- Cieszymy się, że możemy wspierać działania, w które tak chętnie angażują się mieszkańcy
i społecznicy - mówi Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. – Zależy nam,
aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności tych miast, w których funkcjonują nasze
oddziały – dodaje.
Sadzenie drzew w Gołonogu to nie pierwsza „zielona” akcja, którą wspiera ArcelorMittal
Poland. Firma w sumie posadziła już ponad 600 000 drzew, a do tego od lat włącza się
w podobne inicjatywy lokalnych stowarzyszeń i placówek edukacyjnych. Kilka tygodni temu
w Dąbrowie Górniczej ruszył program minigrantów ArcelorMittal Poland, w którym mogą brać
udział organizacje pozarządowe wspierające lokalne społeczności. W ramach takiego
minigrantu można zrobić coś wyjątkowego dla swojej dzielnicy czy osiedla. Wnioski można
składać do 11 maja.
Szczegóły i formularze znajdują się tutaj:
http://poland.arcelormittal.com/media/aktualnosci/2017/news/article/dabrowa-gornicza-ruszaprogram-minigrantow-dzialamy-lokalnie.html

Inwestycje z myślą o środowisku
Akcje środowiskowe realizowane wspólnie z mieszkańcami i dla nich samych to niejedyne
działania prośrodowiskowe, jakie podejmuje dąbrowska huta. W oddziale ArcelorMittal
Poland w Dąbrowie Górniczej prowadzone są obecnie ogromne inwestycje. Pozwolą one
dostosować instalacje przemysłowe huty do wymogów środowiskowych unijnej dyrektywy
o emisjach przemysłowych, które wchodzą w życie w drugiej połowie roku. Koszt wszystkich
projektów, które firma zrealizuje jeszcze w tym roku, przekracza 700 mln zł.
- Kwestie związane z ograniczaniem oddziaływania naszych procesów na otoczenie
traktujemy z najwyższą powagą. Realizowane obecnie przedsięwzięcia pozwolą nam
nie tylko dotrzymać limitów wynikających z przepisów unijnych, ale i spełnić oczekiwania
mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania naszego oddziaływania
na środowisko – mówi Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu
ArcelorMittal Poland.
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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.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 6 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 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 lat firma
przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z
zakładami zlokalizowanymi w 18 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 2017 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 68.7 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 93,1 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 57,4 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

