
 

 

 

 
Zdzieszowice, 29 czerwca 2021 r.  

Strażacy z Januszkowic mają nowy sprzęt dzięki zdzieszowickiej 
koksowni ArcelorMittal Poland   

Nowoczesna kamera termowizyjna i komplet specjalistycznych ubrań ochronnych pozwoli 

strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach bezpiecznie prowadzić akcje 

ratowniczo-gaśnicze. Profesjonalny sprzęt udało im się kupić dzięki wsparciu koksowni 

ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach.  

W OSP w Januszkowicach działa 22 strażaków. Dzielni ochotnicy prowadzą akcje ratownicze na 

terenie całej Gminy Zdzieszowice, w której mieszka blisko 16 tys. osób. Darowizna od ArcelorMittal 

Poland została przeznaczona na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, dzięki 

czemu wzrośnie bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz 

skuteczność niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.  

- Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa 

wszystkich mieszkańców naszej gminy. Nowe ubrania ochronne skutecznie chronią strażaków przed 

szkodliwymi czynnikami, a ponieważ strojów mamy teraz więcej, w akcjach może brać udział więcej 

ochotników. Natomiast kamera termowizyjna ułatwia lokalizowanie źródła ognia i przyczynia się do 

sprawniejszego prowadzenia działań gaśniczych – podkreśla Henryk Bielica, prezes Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Januszkowicach.  

Zdzieszowicka koksownia nie pierwszy raz wspiera mieszkańców Januszkowic – m.in. dzięki 

minigrantom ArcelorMittal Poland w ciągu ostatnich lat ta miejscowość zyskała siłownię na świeżym 

powietrzu, a wcześniej również ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. Firma dofinansowała  także 

działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności w sołectwie Januszkowice - tworzenie siedlisk dla 

zanikających gatunków zwierząt. Przy wsparciu ze strony koncernu Szkoła Podstawowa w 

Januszkowicach przeprowadziła remont pomieszczeń szkolnych i placu zabaw. Ostatnia darowizna to 

kontynuacja poprzednich inicjatyw wspierających strażaków-ochotników -  w 2016 roku ArcelorMittal 

Poland przeznaczył fundusze na zakup i montaż nowych bram garażowych do remiz OSP na terenie 

Gminy Zdzieszowice: w Januszkowicach, ale także w Jasionie, Krępnej, Żyrowej i Rozwadzie.  

- Dla naszej firmy bezpieczeństwo było i zawsze będzie priorytetem. Zależy nam na tym, by nasi 

pracownicy bezpiecznie zaczynali i kończyli pracę, ale chcemy dbać o nich także poza zakładem; 

dbać o ich rodziny i bliskich. Dlatego wspieramy lokalne społeczności i przeznaczamy fundusze na 

poprawę ich bezpieczeństwa, a strażacy-ochotnicy to najlepsza inwestycja – mówi Karolina Muza-

Adamiec, szefowa biura Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer Brandingu.  
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tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek-erdogan@arcelormittal.com 

Marzena Rogozik 

tel. +48 12 290 40 25  

e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 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 blisko 9 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 10 000. 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 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. 
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 37 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 ponad 21 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 2020 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 53,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 

wyniosła 71,5 miliona ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58 milionów 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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