
 

 

 
 

March 19, 2018 

The Dlubnia river clean-up in the spring with ArcelorMittal Poland 

Picturesque, wild and… polluted. The Dlubnia river, which crosses the Nowa Huta district, is 

not in a good condition. A lush vegetation on the river banks was replaced with a thick layer 

of garbage, bushes displaced with piles of glass and plastic bottles, grass buried under 

plastic foils, cans and cartons.   

 

The river, which is recognized as a natural icon of the region, in recent years has been 

cleaned up three times by volunteers. This time employees from ArcelorMittal Poland Unit in 

Krakow step into action joining the initiative of cleaning the Dlubnia river and its tributary, the 

Mlynowka stream. Next Saturday, March 24 at 11am we are gathering to tidy up three 

hectares of land spreading from the Dlubnia bend, the Mlynowka, Wojciechowskiego street 

to the Nowohucki lagoon. Sadly, this picturesque corner became very polluted. To 

employees from Krakow’s plant the Dlubnia river is very important because supplies in water 

many installations, as well as the power plant of TAMEH. By cleaning up the river we can 

repay our debt to nature and create a pleasant place to visit. A place where Cracovians can 

spend their free time outdoors. By this initiative we respond to the needs of citizens who 

reported to us and to the authorities of Nowa Huta district their concerns about the 

environmental condition of the Dlubnia river. 

- In Nowa Huta, which is considered the greenest district of Krakow, there are many valuable 

natural areas, including the Dlubnia river zone. We are very glad to participate in this 

initiative, as our plant is directly neighbouring to the area. We hope that the initiative of 

cleaning up the river banks will encourage citizens to visit it more often, and on the other 

hand, will discourage any visitor from further polluting. Let me remind that a plastic bottle 

thrown on the ground decomposes around 1000 years, and a glass bottle cannot be 

decomposed at all. In the era of environmental awareness and recycling we should keep it in 

mind – underlines Jolanta Zawitkowska, green officer at ArcelorMittal Poland Unit in Krakow.  

Together with Marcin Pawlik, naturalist from EcoTravel Foundation, who has conducted such 

events in the past, employees from ArcelorMittal Poland will take on this challenging task. 
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- The event is not only about the cleaning up the river. We organize this meeting for all who 

care about the environment and especially the local ecosystem. We would like to send a 

clear message to those who drop litter, that we are here, that the river belongs to all of us 

and we are all responsible for keeping it clean. We want to translate this responsibility into 

action and start cleaning – says, Marcin Pawlik, chairman of EcoTravel Foundation in 

Krakow.  

We would like to encourage all citizens of Nowa Huta and Krakow to participate in this event. 

Nothing more than just good intentions are necessary, warm and comfortable clothes and 

shoes. ArcelorMittal Poland will provide protective gloves, garbage bags and hot meals for 

the participants. We are meeting on Saturday, March 24 at 11am in front if the Angler’s 

House. Marcin Pawlik from EcoTravel who is familiar with the terrain and the character of the 

river, will provide us a brief instruction on what and how to pick up trash.  

We have prepared three different routes depending on the difficulty of the terrain. One for 

families with children and the other two for adults. 

Important information:  

• Don’t forget to put on comfortable and warm clothes 

• Shoes – waterproof preferable, comfortable and non-slippery (i.e. wellingtons, old 

sports shoes) 

• We provide protective gloves and garbage bags 

• We will be picking up all sorts of trash, except for broken glass and sharp objects that 

could be harmful.   

• Full garbage bags should be deposited in the designated zone on the river bank. 

They will be collected at the end of the event.   

 

Event programme: 

 

11.00 – meeting point in front of the Angler’s House (Bulwarowa street 43)  

11.15 – handing out of trash bags and protective gloves, a brief introduction on safety 

and routes 

11.30 – starting the clean-up of the Dlubnia river  

13.00 – final of the event, hot meals and hot drinks 

All collected trash will be taken away by the employees of Krakow’s plant to the Municipal 

Waste Management Company in Krakow for further recycling treatment.  

At the end of the event, at around 1pm, we invite all participators to share with us a hot meal 

at the Angler’s House. The Municipal Greenery Management in Krakow, who joined the 

action, will provide hot drinks to all volunteers. 

The event is organized under auspices of the Krakow’s District XVI Bienczyce Council, 

District XVIII Nowa Huta Council and the Municipal Greenery Management in Krakow. 

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/protective-gloves
https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/protective-gloves


 

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@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 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). 
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Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

http://www.arcelormittal.com/

