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Z sąsiedzkim pozdrowieniem 

Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc,
   

dziękujemy za wszystkie e-maile i telefony, jakie otrzymaliśmy od Państwa 

po dystrybucji pierwszego numeru naszego informatora.
  

Szczególnie dziękujemy mieszkańcom Strzemieszyc, którzy wyrazili zaintereso-

wanie bliższym poznaniem naszego zakładu. Wychodząc naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom, zapraszamy do sąsiedzkich odwiedzin i udziału w konkursie 

z nagrodami w postaci wyjazdu do Florencji Północy, jak nazywane jest Drezno, 

połączonego ze zwiedzaniem niemieckiego zakładu odzyskiwania szkła oraz na-

grodami rzeczowymi, którymi są nowoczesne szklane zestawy. 
  

Przy tej okazji chcieliśmy podzielić się z Państwem naszym zainteresowaniem 

Strzemieszycami – bogatą historią, wielobarwną tradycją i ciekawostkami doty-

czącymi naszej wspólnej Wielkiej i Małej ojczyzny. 
  

Dla mieszkańców Strzemieszyc DSS Recykling – jeden z najnowocześ-

niejszych w Polsce zakładów odzyskiwania szkła – może być powodem do 

dumy. Tak samo, jak dla ponad 60-osobowej załogi naszej firmy – ludzi, pra-

cujących z przekonaniem, że przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa 

ekologicznego, bez szkody dla najbliższego otoczenia.
  

Na koniec pragniemy wszystkim działaczom społecznym życzyć spełnienia pla-

nów uczynienia ze Strzemieszyc miejsca bezpiecznego, zadbanego i lubianego 

przez mieszkańców. W ich realizacji lokalnym społecznikom powinno pomóc poz-

bycie się uprzedzeń i zaprzestanie wzajemnego napuszczania mieszkańców prze-

ciwko pracującym tu ludziom, a nawet jednych firm przeciwko innym.

Zarząd i Pracownicy 

DSS Recykling 

Sp. z o.o.

Bieżące zraszanie szkła w DSS Recykling 

w Dąbrowie Górniczej.
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Strzemieszyce, co potwierdzają odkrycia archeologiczne, istniały co naj-

mniej 700 lat przed naszą erą. Jednak dla mieszkańców obecnej dzielnicy 

Dąbrowy Górniczej, oprócz prehistorii, powodem do dumy są niezwykle 

ciekawe obszary przyrodnicze, przemysłowa tożsamość i bogata lista 

znanych postaci związanych ze Strzemieszycami.
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Mamy powody do dumy.

Pochodzenie nazwy

Na pytanie, jak powstała nazwa Strzemie-

szyce są przynajmniej dwie odpowiedzi. Przyj-

mując za punkt widzenia nazwę osady z XIV 

i XV wieku, można wnioskować, że nazwa po-

wstała od licznych źródeł strumieni, jakie 

tutaj istniały przed wiekami. Biorąc pod 

uwagę nazwę wioski z roku 1490 należy 

przypuszczać, że jej założycielem był 
1niejaki Strzemech . Zaś według wersji 

mniej oficjalnej, Strzemieszyce otrzy-

mały swoją nazwę od zdarzenia zwią-

zanego z przejazdem Jana III Sobies-

kiego. Ponoć król podążając pod Wiedeń, 

zerwał tu złote strzemię, które zszył miej-

scowy rzemieślnik. Tak czy owak wapniowo-

magnezowe źródła do dziś wybijają w Wy-

wierzyskach, będących pomnikiem przyrody, 

zaś złote strzemię widnieje w herbie Strze-

mieszyc Wielkich.

Chałupa ze Strzemieszyc w Górnośląskim 

Parku Etnograficznym

Będąc w chorzowskim skansenie warto 

zajrzeć do chałupy, która wcześniej znaj-

dowała się przy ulicy Majewskiego 10. Jej 

ostatnim właścicielem była Marianna Pień-

kowska. Ten drewniany budynek został wy-

budowany przez jej dziadka, wójta Wojciecha 

Kalębkę na wzór dworskich budynków dla ro-

botników rolnych. Niespotykany jest materiał 

zastosowany do budowy ścian – są to dębo-

we podkłady kolejowe pochodzące z linii Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej. Zagroda posiadała 

charakter typowo rolniczy, w jej skład wcho-

dziły stodoła, spichlerz i obora pod wspólnym 

dachem. W stodole, po prawej stronie od wej-

ścia znajdowała się piwnica ze sklepieniem 

z kamienia wapiennego. W części chałupy od-

tworzono dwa historyczne wnętrza tj. kuch-

nię i alkierz, w pozostałych izbach znajdują 

się dwa wysokie piece kaflowe.
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1. B. Ciepiela, Zarys wiadomości o pochodzeniu nazw niektórych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego, Gródków, Sosnowiec 2002.

Wywierzyska w Strzemieszycach.

Chałupa ze Strzemieszyc Wielkich 

w chorzowskim skansenie.
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Rozwój Strzemieszyc

Najnowsza historia Strzemieszyc wiąże się 

z powstaniem pod koniec XIX wieku węzła 

kolejowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 

i Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Wytyczono 

wówczas nowe ulice, m.in. ulicę Iwano-

grodzko-Wiedeńską (obecnie Warszawka), 

łączącą obie stacje. Powstanie kolei przyczy-

niło się do wybudowania w Strzemieszycach 

pod koniec XIX wieku fabryki chemicznej 

„Strem” oraz Fabryki Superfosfatów, która 

funkcjonowała do lat 50. XX w. W okresie 

dwudziestolecia międzywojennego na te-

renie Strzemieszyc działały także dwie hu-

ty szkła butelkowego. 
 

W roku 1911 Strzemieszyce zostały siedzibą 

parafii. W efekcie wzniesiono tu neogotycki 

kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zaprojektowany przez Józefa Pomianowskie-

go, który jest też autorem Bazyliki M.B. Aniel-

skiej w Dąbrowie Górniczej. 

Kopalnie w Strzemieszycach

W latach siedemdziesiątych XIX w. na terenie Strzemieszyc rozpoczęto poszukiwania węgla. Złoża 

okazały się niezbyt bogate, więc i kopalnie które tu powstały były małe. W 1880 r. otwarto kopal-

nię „Jakub” w Grabocinie, funkcjonującą do 1884 r. jako kopalnia odkrywkowa. Wznowiono w niej 

eksploatację w latach 1908-1910 pod nazwą „Jakub II”. Wkrótce potem połączona została z kopal-

nią „Kazimierz”. Kopalnia „Podreden” rozpoczęła eksploatację w 1912 r. Istniała na dzierżawio-

nych od 1910 r. polach górniczych na terenie obecnej Mikrohuty. Kopalnia „Lilit” założona została 

w 1913 r. w na granicy Strzemieszyc Wielkich i Ostrów Górniczych. Funkcjonowała ponadto ko-

palnia „Siurpryz”, będąca zakładem działającym w ramach Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego 

Będzin-Olkusz. Po pierwszej wojnie światowej zaprzestano w niej eksploatacji węgla.

„Fanfan Tulipan” i Krzysztof Kieślowski 

w tym samym kinie.

W latach 1945-1990 przy ulicy Warszawskiej 

funkcjonowało kino „Paw”. Pod koniec lat 

czterdziestych XX wieku Krzysztof Kieślowski, 

znakomity reżyser i scenarzysta, który wów-

czas mieszkał w Strzemieszycach, zobaczył tu 

pierwszy film w swoim życiu. Był to kostiu-

mowy „Fanfan Tulipan”. Kieślowski miał wów-

czas około 7 lat, a film był dozwolony od lat 

szesnastu. Jak wspominał później twórca 

„Przypadku”, filmu w ogóle nie pamiętał. Mó-

wiło się o tym filmie w domu kilka dni przed 

pokazem, a on szykował się i zastanawiał, czy 

go wpuszczą czy też nie. Wpuścili. Wejście na 

seans małemu Krzysiowi ułatwił wujek, miej-

scowy lekarz.
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Dworzec w Strzemieszycach zaprojektował 

Adolf Schimmelpfennig (ur. 1834, zm. 1896)

 – autor projektu dworca w Gołonogu.

Wapiennik Bordowicza z 1831 roku 

– obecnie można podziwiać malownicze 

pozostałości tego ciekawego obiektu 

przemysłowego.



Jesteśmy przejrzyści jak szkło, nie mamy przed Państwem nic do ukrycia. Dlatego chcemy po-

kazać, że działamy w oparciu o ogólnoeuropejskie normy i standardy. Możecie się Państwo 

o tym przekonać osobiście. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszym wiosennym konkursie.

Do wygrania:
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UWAGA KONKURS

„Strzemieszyce przyjazne dla środowiska”

Spośród poprawnych odpowiedzi wybrane zostaną 

najciekawsze, ich autorzy otrzymają nagrody:

• 6 osób skorzysta z wycieczki do Drezna,

• 5 osób otrzyma zestaw do parzenia herbaty,

• 3 osoby otrzymają zestaw Jamie Oliver EKO.

Zakończenie konkursu przewidziano na 

9 maja br, laureatów powiadomimy telefonicznie i mailowo.
  

Regulamin konkursu dostępny 

na stronie dss-recykling.pl oraz w siedzibie firmy. 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania konkursowe i do-

kończyć zdanie znajdujące się na formularzu konkursowym (formularz znajduje się na 

kolejnej stronie). 
 

Następnie razem z wypełnionym formularzem należy przynieść do zakładu 

DSS Recykling przy ulicy Magazynowej 1 w Strzemieszycach zużyte szkło (np. słoik, butelkę). 
 

Szkło prosimy zostawić w wyznaczonym miejscu, a zgłoszenie konkursowe 

wrzucić do specjalnej urny. 

• 3 dizajnerskie zestawy Jamie Oliver EKO
(butelka + 4 szklanki) wykonane z wysokogatunkowego szkła, niezas-

tąpione w każdym domu. 

• 5 zestawów do parzenia ulubionej herbaty 

ze specjalnym sitkiem, chromowanych, wykonanych z nierdzewnej 

stali i żaroodpornego szkła.



FORMULARZ KONKURSOWY
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1. O ile procent recykling szkła ogranicza emisję szkodliwych gazów 

cieplarnianych i substancji chemicznych?

a.  10%

b.  15%

c.  60%

2. Jak nazywało się kino, które w latach 1945-1990 funkcjonowało 

w Strzemieszycach przy ulicy Warszawskiej?

a. Iluzjon 

b. Paw

c.  Uciecha 

Dokończ zdanie:

Strzemieszyce są …………………………………………………………………………….............................................. 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

………..........................................................................................................................................................
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….......................
  

........................................................................................................................................

Numer telefonu: kom.                                                    , 

 

Adres e-mailowy …………………………………………………………………………...........................

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu „Strzemieszyce przyjazne dla 

środowiska” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym, przez DSS Recykling Sp. z o.o., ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.

 

…………………………………………………………………

Czytelny podpis Powodzenia!

zaznacz 

wpisz

właściwą

swoje

odpowiedź  

dane

Dane uczestnika konkursu:

- - - - -3 2



LUDZIE DSS RECYKLING
07Firma DSS Recykling zatrudnia ponad 60 

osób. Wśród nich są także mieszkańcy Strze-

mieszyc. Poniżej prezentujemy kilku spośród 

naszych pracowników. 

Krzysztof Pozorski,

kierowca
 

Mam 50 lat i mieszkam w Strzemieszycach. Pół-

tora roku temu zacząłem pracę w DSS. Wiem, co 

się teraz mówi w naszej dzielnicy, dlatego muszę 

powiedzieć, że to bardzo czysta praca. W naszej 

firmie prowadzony jest ciągły monitoring ilości 

przyjmowanych, przetwarzanych i zbieranych 

odpadów oraz ich szczegółowa ewidencja. 98% 

szkła przez nas przerabianego trafia do pow-

tórnego użytku. Huty szkła, z którymi współ-

pracujemy nadają im różne formy a drugie 

życie szklanych przedmiotów chroni środowisko 

naturalne. Myślę, że to szczególnie ważne dla 

moich wnuków, z którymi tak chętnie spędzam 

wolne chwile. 

Gracjan Malinowski, 

pracownik linii segregacji szkła 
 

Lubię wędkowanie. To zajęcie, które przede 

wszystkim uczy cierpliwości. Podobnie, jak 

moja praca, polegająca na skrupulatnym 

oddzielaniu różnorodnych fragmentów szkła. 

W DSS Recykling pracuję od 8 lat. Dla mnie 

ważne jest to, że przestrzegamy rygorystycz-

nych norm bezpieczeństwa. Proces utylizacji 

szkła podzielony jest na pięć etapów, a nad 

każdym z nich czuwa specjalista odpowie-

dzialny za właściwy przebieg prac na jego 

odcinku. 
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Zdzisław Kaczmarski, 

operator ładowarki
 

Mam 45 lat. Jazda na rowerze i majsterkowa-

nie przy samochodzie – tym zajmuję się 

w wolnych chwilach. W DSS Recykling pracu-

ję na ładowarce. To dobra, nowoczesna ma-

szyna, ale praca nią wymaga bardzo dużej 

dokładności. Wynika to z tego, że cały proces 

produkcyjny odbywający się w naszym za-

kładzie zaprojektowano z zachowaniem 

najwyższej troski o bezpieczeństwo pra-

cowników i środowiska. Z tego powodu, 

w celu ograniczania rozsypywania się szkła 

i dla zapobieżenia emisji pyłów muszę do 

minimum ograniczać wysokość spadku ma-

teriału z łyżki i wybierać optymalną pozycję 

łyżki przy rozładunku na ciężarówkę.

Monika Todor, 

kierownik logistyki
 

W firmie DSS Recykling pracuję od 10 lat. 

To bardzo pewna, stabilna i z ekologicznego 

punktu widzenia niezwykle potrzebna praca. 

Wytwarzanie szkła to proces bardzo złożony. 

Na każdym jego etapie konieczne jest zużywanie 

energii elektrycznej, wody, emisja gazów cieplar-

nianych i substancji chemicznych nieobojętnych 

środowisku. Recykling umożliwia ograniczenie 

tego zjawiska o ponad 60%. Recykling to przy-

szłość. Już teraz w niektórych szwajcarskich 

hutach szkła 100% wsadu do pieców szklarskich 

stanowi materiał pochodzący z recyklingu. Nie-

stety, w Polsce to ciągle przyszłość. A ja chciała-

bym, żeby nasze społeczeństwo przestało 

wreszcie wyrzucać śmieci do lasów. 


