
Chcesz się dowiedzieć więcej!

Znajdź nas na FB 

www.facebook.com/dssrecykling

D
R EC Y KL I NG

SS Dla nas 
to naturalne 

Żurawki bordowolistne

Paprocie 

Kolorowe skupiny bylin pod drzewami Dobór roślinności

Funkie o dekoracyjnych liściach

Ogród DSS Recykling na Wywierzyskach – projekt

Kadra KS Unia Strzemieszyce  – runda wiosenna 2015.

Berberys kolumnowy 
czerwony

Tawuła

Jałowiec okrywowy 

Kompozycja między drzewami Dobór roślinności

HakonechloaTrawa ozdobna - śmiałek

Troszczymy się o przyrodę

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy wielką akcję sprzątania jednego 

z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Strzemieszycach – Wywie-

rzysk. Zebraliśmy ponad 7 metrów sześciennych śmieci. W tym roku 

ponownie wracamy na Wywierzyska.

Już niedługo, w sąsiedztwie siłowni pod chmurką i placu 

zabaw, powstanie ogród DSS Recykling. Wynajęta przez nas  

firma ogrodnicza obsadzi teren kwitnącymi roślinami i krzewami. 

W ten sposób chcemy przysłużyć się zwiększeniu atrakcyjności 

jednego z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w całej Dąbrowie 

Górniczej. Mamy nadzieję, że nasz ogród docenią mieszkańcy 

Strzemieszyc, korzystający z rekreacji i zabawy na Wywie-

rzyskach.

Wspieramy naszych sportowców

Sponsorujemy Półmaraton Dąbrowski i dąbrowskich sportowców 

z MKS Dąbrowa Górnicza. Od 2008 roku wspieramy, szczególnie 

nam bliskich, piłkarzy KS Unia Strzemieszyce.

Stoją od lewej: Jerzy Gęgotek – kierownik drużyny, Rafał Grunt, Adrian Jeleń, 
Sebastian Idczak – grający trener, Kamil Mosek, Robert Maciejowski, Piotr Kapela, 
Łukasz Śmieciński, Patryk Pikuta. Siedzą od lewej: Artur Śmigiel, Mateusz 
Lipkiewicz, Damian Sitek, Norbert Stworzyjan, Dawid Wróblewski, Adrian Piątek 
– kapitan drużyny, Michał Ołubiec, Krzysztof Bąk, Sebastian Koziński, Bogdan 
Pikuta – grający II trener.

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

www.dss-recykling.pl

Do wygrania bony na zakupy 
w Leroy Merlin:

1 bon 300 zł 5 bonów x100 zł

Dbamy o przestrzeń wokół nas

Wiemy, jak mieszkańcy Strzemieszyc dbają, aby ich posesje i ogrody 

były piękne i zadbane. Doceniamy Państwa starania i zachęcamy, 

abyście się nimi pochwalili. 

  Konkurs

  Mój piękny ogród w Strzemieszycach
 

Wystarczy przesłać do nas zdjęcie swojego ogrodu! Zgłoszenia 

można wysyłać do 30 kwietnia na adres: 

DSS Recykling Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 lub 

mailowo, na adres dss@dss-recykling.pl z dopiskiem „Konkurs: 

Mój piękny ogród w Strzemieszycach”. 

Wysłać można od jednego do trzech zdjęć. Należy przy tym pamiętać 

o podaniu swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, 

adres, telefon, e-mail.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wyłoni sześciu 

zwycięzców – autorów zdjęć najpiękniejszych ogrodów. 

Pełen regulamin konkursu dostępny jest na www.dss-recykling.pl 

oraz w siedzibie firmy.

jesteśmy 

przejrzyści 

jak szkło 
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