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Świąteczne eko-kartki w Nowej Hucie z ArcelorMittal Poland 

Seniorzy z nowohuckich centrów aktywności seniorów, z Rady Krakowskich Seniorów oraz z 

nowohuckich ogródków działkowych pod egidą ArcelorMittal Poland, który zaprosił je na 

bezpłatne warsztaty tworzenia recyklingowych kartek wielkanocnych, cięły, malowały i 

wyklejały tasiemki, guziki, koronki, wycinki z kolorowych gazet. Z tych pozornie 

bezużytecznych, wydawałoby się materiałów, powstały nietypowe, oryginalne kartki 

wielkanocne.  

- Cieszymy się, że mamy okazję współpracować z kolejną grupą mieszkańców, aktywną  

i nieobojętną na  wszystko, co dzieje się wokół i którym, tak jak nam, bliska jest dzielnica 

Nowa Huta. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz spotkamy się z mieszkańcami Nowej 

Huty, wspólnie realizując projekty społeczne – mówi Karolina Muza-Adamiec szef Biura 

Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.  

Podczas warsztatów „Kartka z odzysku. Od huty dla Huty” oryginalne świąteczne kartki 

wspólnie z seniorami tworzyła nowohucka aktywistka Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz. 

Efektem ich wspólnej pracy były naprawdę oryginalne i kolorowe małe dzieła sztuki. Na 

warsztatach powstało blisko sto różnorodnych, kreatywnych kartek świątecznych, 

wykonanych z gazet, guzików, kawałków koronek, serwetek, a nawet tapet! Każda inna, 

każda z wyjątkowym pomysłem. Wszystkie kartki zostały opatrzone życzeniami dla 

nowohucian oraz świąteczną niespodzianką.   

- Chcieliśmy przed Wielkanocą zaskoczyć mieszkańców Nowej Huty i dlatego z takim 

pozytywnym przesłaniem od aktywnych seniorów wyszliśmy na aleję Róż i plac Centralny. 

Rozdawaliśmy im własnoręcznie wykonane kartki, do których dołączyliśmy symbol wiosny 

i zbliżających się świąt – rzeżuchę – dodaje Marzena Rogozik z Biura Komunikacji i Dialogu 

Lokalnego ArcelorMittal Poland. 

Niezwykłe kartki trafiły do mieszkańców, by sprawić im radość, ale przed wszystkim, by 

pokazać jak wiele talentów i pomysłów drzemie wśród nowohuckich seniorów. Wystarczy 

tylko pozwolić mi je odkryć np. na kreatywnych warsztatach.  

- W gronie nowohuckich seniorów znajduje się wielu byłych pracowników krakowskiej huty, 

więc dobrze, że ArcelorMittal Poland dzisiaj także o nich pamięta. Dziś seniorzy chcą być jak 

najbardziej aktywni i takie warsztaty, jak te dzisiejsze, bardzo temu sprzyjają – podkreśla 

Wiesława Zboroch, sekretarz Zarządu Rady Krakowskich Seniorów, która razem z innymi 

przygotowywała kartki podczas warsztatów „Kartka z odzysku. Od huty dla Huty”.   
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Kontakt / informacje dodatkowe: 

 

Marzena Rogozik 

tel. +48 12 290 40 25 

e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com 

Sylwia Winiarek 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

 

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 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 
wyniosła 90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 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 
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