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Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc,
   

od wielu miesięcy nie ustajemy w wysiłkach, byście nas lepiej poznali.
  

Zaprosiliśmy mieszkańców Strzemieszyc do odwiedzenia naszego zakładu, przedsta-

wiliśmy „Przegląd ekologiczny” zawierający pozytywną ocenę wpływu DSS Recykling na 

środowisko naturalne i najbliższe otoczenie zakładu, zapoznaliśmy z wynikami analiz, 

z których jednoznacznie wynika, że sypiące się na naszą dzielnicę pyły nie pochodzą 

z DSS Recykling. Wreszcie, dzięki pomocy części mieszkańców, podjęliśmy samodzielne 

próby wyjaśnienia – czym są brokatowe drobinki, które opadają, zwłaszcza na zacho-

dnie i północne rejony Strzemieszyc.
  

Bo to jest bardzo poważny problem. Także dla nas. Przecież oddychamy tym 

samym powietrzem i tak samo troszczymy się o swoje zdrowie.
  

Dlatego chcemy być dla Państwa partnerem w wyjaśnieniu, skąd pochodzą metali-

zujące zanieczyszczenia i czy stanowią zagrożenie dla zdrowia? 
  

W maju grupa mieszkańców Strzemieszyc, którzy wygrali w naszym konkursie, była 

w Torgau i w Dreźnie, między innymi po to, by zwiedzić podobny do naszego zakład 

odzyskiwania szkła i przekonać się, jak działają tego typu firmy w Niemczech. Zgodnie 

z wcześniejszą obietnicą, posprzątaliśmy Wywierzyska w Strzemieszycach Wiel-

kich – uroczy i niezwykle cenny przyrodniczo zakątek Dąbrowy Górniczej. 
  

Na początku czerwca poznaliśmy pierwsze wyniki badań prowadzonych przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, z których wynika że głównym 

składnikiem pyłu opadającego na Strzemieszyce jest żelazo. Teraz czekamy na 

wyniki analiz z ambulansu pomiarowego. Przy okazji – zapraszamy do odwiedzin strony 

internetowej i na nasz profil na , gdzie znaleźć www.dss-recykling.pl  facebooku

można m.in. film, udostępniony w początkach maja 2014 r. przez „Zgromadzenie 

Mieszkańców Strzemieszyc”, na którym widać, że do zbierania drobinek (tu nazwanych 

opiłkami) opadających na Strzemieszyce, przydaje się magnes. 

Z sąsiedzkim pozdrowieniem 

Zarząd i Pracownicy 

DSS Recykling Sp. z o.o.
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Pył w Strzemieszycach 

Zachęcamy mieszkańców Strzemieszyc, 

którzy są regularnie zasypywani przez 

opady brokatowego pyłu, by wykonali pro-

ste doświadczenie: przyłóżcie magnes do 

drobinek zalegających wokół Waszych do-

mów. Przekonacie się wówczas, że przy-

lgną do magnesu. Następnie zdejmijcie te 

drobinki z magnesu i połóżcie np. na białej 

kartce papieru. Przyjrzyjcie się im uważnie. 

Okaże się, że są płaskie, czarne i metalizujące.

Tak nie wygląda pył szklany. Szkło nie re-

aguje na magnes. Poddane recyklingowi, 

zmielone szkło przypomina drobny piasek – 

nie jest czarne, tylko białe lub przeźroczyste, 

nie przylega do metalu i ma wygląd drobnych 

kryształków.

By Państwa o tym przekonać, po raz kolejny 

zapraszamy do naszego zakładu. Zobaczycie 

tu dużo szkła poddanego recyklingowi, ale 

nie znajdziecie tego, co sypie się na Wasze 

domy, ogrody i samochody. Tak samo, jak 

nie znajdują tego mieszkańcy niemieckich 

i duńskich miast, w których działają podobne 

do naszego zakłady odzyskiwania szkła. 

Żaden bowiem zakład recyklingu szkła na 

świecie nie jest w stanie zasypać broka-

towym, metalizującym pyłem domów i ogro-

dów oddalonych o 3 kilometry od miejsca 

swojej działalności. Tymczasem próbki, 

które pokazujemy na zdjęciach jako przy-

Drobinki na szybie samochodowej 

– widać tu, że mają płaską strukturę 

i metalizujący połysk.

Każdy sam potrafi stwierdzić, że to nie jest szkło.
 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Strzemieszyc, którzy skorzystali 

z zaproszenia do odwiedzenia naszego zakładu. Szczególne podziękowania 

należą się tym spośród naszych sąsiadów, którzy zaprosili nas do swoich do-

mów i pomogli w zebraniu próbek zanieczyszczeń. 

 Drobinki przyciągnięte przez magnes.

kład tego, z czym tak często spotykają się 

mieszkańcy Strzemieszyc, zebrano w oko-

licy ul. Jana Majewskiego i Grabocińskiej. 
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Pierwsze ustalenia z badań WIOŚ 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pozytywnie 

ocenia realizację przez DSS Recykling zaleceń pokontrolnych i wyraźnie 

stwierdza, że głównym składnikiem pyłu w Strzemieszycach jest żelazo.

Efektem wielu pism i skarg – także pod adre-

sem naszego zakładu – wysyłanych przez tzw. 

strzemieszyckich działaczy społecznych, są 

badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-

ny Środowiska prowadzone obecnie w Strze-

mieszycach.

Znamy juz pierwsze ustalenia z tych badań.

W piśmie z 30 maja 2014 roku, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdza, 

że w DSS Recykling „zrealizowane zostały za-

rządzenia pokontrolne dotyczące ograni-

czenia emisji niezorganizowanej z terenu za-

kładu. Zabudowano ekrany na taśmociągach 

eksploatowanych na zewnątrz zakładu, po-

szerzono również sieć zraszaczy rozmieszczo-

nych na obszarze placów magazynowych”.

Równie pozytywną opinię wystawiono hucie 

szkła Saint-Gobain Glass Polska, stwierdzając 

m.in. że „nie stwierdzono obecności szkla-

nego pyłu na drogach dojazdowych do zakła-

du”. Najważniejsze jednak są ustalenia WIOŚ 

dotyczące badań opadu pyłu w dzielnicy 

Strzemieszyce. Choć, zgodnie z treścią oma-

wianego pisma, zakończenie badań plano-

wane jest na wrzesień 2014 roku, zebrany pył 

poddano obserwacji mikroskopowej oraz 

analizie chemicznej. Jak czytamy „analiza 

chemiczna wykazała, że głównym skład-

nikiem badanego pyłu jest żelazo, a w dal-

szej kolejności wapń, krzemionka oraz sód”. 

Dalej dowiadujemy się, że na podstawie do-

tychczas przeprowadzonych badań można 

wstępnie stwierdzić, iż na terenie Strzemie-

szyc nie jest przekraczana norma opadu pyłu 

a przeprowadzone badania wykazują, że 

źródłem pyłu są zarówno okoliczne zakłady 

przemysłowe, jak również roboty drogowe 

prowadzone na terenie dzielnicy (remont 

ul. Majewskiego) oraz w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie (przebudowa drogi krajowej 94). 

Dodatkowo WIOŚ informuje o zainstalowaniu 

w Strzemieszycach ambulansu pomiarowego.

W świetle przytoczonych wyżej faktów, 

dziwi nas upór i natarczywość, z jaką 

niektórzy niezmiennie nazywają metali-

zujące drobinki „pyłem szklanym” – co 

ciekawe, nawet wbrew własnym ustale-

niom.

Na zdjęciu widać, że to, co sypie się 

na Strzemieszyce, jest czarne, 

metaliczne i połyskujące.

Zapraszamy na stronę: 

www.dss-recykling.pl 

Publikujemy pełną wersję pisma Woje-

wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z 30 maja 2014 roku.

Pył w Strzemieszycach 
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Rodzinna majówka w Saksonii

23 maja skoro świt nagrodzeni strzemieszy-

czanie wyruszyli, by zapoznać się z techno-

logią recyklingu szkła w podobnym do DSS 

Recykling zakładzie w Torgau, poznać uroki 

Drezna, perły architektury baroku dowiedzieć 

się o zawiłości historii słowiańskiego Budzi-

szyna (Bautzen).
 

Torgau – pierwszy przystanek. Recykling 

szkła to, z technologicznego punktu wi-

dzenia, proces bardzo skomplikowany. 

Z jego poszczególnymi etapami, uczestni-

ków wycieczki, zapoznał Lothar Bielefeld, 

kierownik produkcji miejscowej fabryki 

Reiling Torgau Glas. Zwycięzcy konkursu 

DSS Recykling i ich najbliżsi mogli się 

dokładnie przyjrzeć szkłu o różnym stopniu 

rozdrobnienia; od potłuczonych szyb, po frag-

menty zmielone na biały proszek. Sporym 

zaskoczeniem dla wszystkich było to, że 

materiał przeznaczony do powtórnego 

wykorzystania w hutach szkła, swobodnie 

zalegał na odkrytych hałdach. Lothar 

Bielefeld spokojnie tłumaczył, że poddane 

recyklingowi szkło jest bezpieczne dla 

zdrowia i nie przemieszcza się swobodnie 

na duże odległości.  Po zakończeniu 

zwiedzania zakładu w Torgau, wycieczka 

pognała w najbardziej oczekiwane miejsce, 

do Drezna. Na mieszkańców Strzemieszyc 

czekał już wygodny hotel w samym centrum 

miasta, a przede wszystkim mnóstwo atrakcji, 

jakie oferuje stolica Saksonii. Następnego 

dnia (24 maja), zaraz po śniadaniu, cała grupa 

ze Strzemieszyc stawiła się na zwiedzanie 

Drezna. W drodze powrotnej nasza wycieczka  

odwiedziła jeszcze Budziszyn.

Wyłoniliśmy także laureatów pozostałych 

nagród w postaci 5 zestawów do parzenia 

herbaty oraz 3 nowoczesnych zestawów 

Jamie Oliver EKO (butelka + 4 szklanki) 

wykonanych z wysokogatunkowego szkła.

Nagrody rzeczowe zostały już dostarczone 

bezpośrednio do zwycięzców. Raz jeszcze 

serdecznie gratulujemy wszystkim laurea-

tom konkursu. 

Zobacz galerię zdjęć z wycieczki.

Znajdź nas na FB 

www.facebook.com/dssrecykling

Pierwszy przystanek - zakład recyklingu 

szkła Reiling Torgau Glas.

To niemożliwe, że wygrałem! Nigdy jeszcze nie wygrałem! Czy to nie żart? Tak 

zareagowali zwycięzcy konkursu „Strzemieszyce przyjazne dla 

środowiska” na wieść, że czeka na nich wyprawa do Saksonii. 



Wielka tablica informująca o pomniku przy-

rody nie ustrzegła Wywierzysk w Strzemie-

szycach przed zaśmieceniem. Wczesną wios-

ną br. niezwykłą urodę jednego z najcie-

kawszych przyrodniczo zakątków Dąbrowy 

Górniczej trudno było dostrzec. 

Dlatego widząc pstrągi pływające wśród 

powrzucanych do wody puszek, foliowych 

toreb i innych nieczystości postanowi-

liśmy, że DSS Recykling na własny koszt 

uprzątnie strzemieszyckie źródła i tereny 

wokół nich.

Tak też się stało. W piękne sobotnie przed-

południe, 24 maja 2014, nasza załoga 

uprzątnęła Wywierzyska w Strzemieszycach. 

Zadanie nie było łatwe. Musieliśmy zwracać 
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Śmieci w Wywierzyskach, 

zdjęcia zrobiono w kwietniu 2014. 

TAK BYŁO

POSPRZĄTALIŚMY WYWIERZYSKA

W najcenniejszym przyrodniczo zakątku 

Strzemieszyc nasza załoga zebrała 7 metrów 

sześciennych śmieci.



szczególną uwagę na to, by nie naruszyć 

delikatnego ekosystemu wokół źródeł. 

W dodatku śmieci okazało się znacznie więcej 

niż przypuszczaliśmy. Załadowaliśmy do 

pełna kontener o pojemności 7 metrów 

sześciennych, pozostawiając Wywierzyska 

i teren wokół nich czyściusieńki. 

Pstrągi, choć tego nie powiedziały, były 

bardzo zadowolone :)
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Chcesz się dowiedzieć więcej!

Znajdź nas na FB 

www.facebook.com/dssrecykling

są już 

czyste
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DSS Recykling Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

e-mail: dss@dss-recykling.pl

www.dss-recykling.pl

www.facebook.com/dssrecykling
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