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List do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy
Strzemieszyc,

– swego czasu mylnie uznawanych za pył
szklany, bo metaliczne drobinki połyskiwały
w słońcu.

witamy na łamach świątecznego wydania
informatora DSS Recykling. Od ponad dwóch
lat nie ustajemy w wysiłkach, byście Państwo
mogli lepiej poznać, czym się zajmujemy i jak
ważne dla środowiska naturalnego jest to co
robimy. Dlatego niezmiernie nam miło z powodu zainteresowania naszym zakładem,
objawiającym się m.in. wieloma wizytami
strzemieszyczan w DSS Recykling.
Z tych spotkań i przebytych rozmów wyłania się,
niestety, nienajlepszy obraz Strzemieszyc jako
dzielnicy nielegalnych składowisk śmieci, gęstych
dymów wydostających się z pieców opalanych
czym popadnie, czy wreszcie miejsca uciążliwego
opadu żelaznych pyłów pochodzenia hutniczego

To bardzo poważny problem. Również dla
nas. Przecież my także, każdego dnia, mijamy
dzikie wysypiska śmieci i oddychamy tym
samym powietrzem, co mieszkańcy Strzemieszyc. I tak samo troszczymy się o swoje
zdrowie.
Z tego powodu chcemy być dla Państwa
partnerem w procesie poprawy środowiska
naturalnego. Prosimy zauważyć, że jesteśmy
jedynym miejscowym zakładem recyklingu,
który podjął otwarty dialog z mieszkańcami.
Jednocześnie pomagamy lokalnej społeczności,
poprzez wsparcie ﬁnansowe strzemieszyckich
sportowców, dzieci i młodzieży oraz poprzez
bezpośrednie zaangażowanie. Sprzątanie Wy-

wierzysk oraz sadzenie drzew w Strzemieszycach są tego dobrymi przykładami.
Zachęcamy do lektury najnowszego informatora, będącego podsumowaniem tegorocznej
działalności DSS Recykling. Opisujemy w nim
zmiany na lepsze, jakie w ostatnim czasie
przeprowadziliśmy w naszym zakładzie,
prezentujemy efekty starań służących minimalizacji wpływu na najbliższe otoczenie, opinie
ekspertów oraz wyniki kompleksowych badań
i analiz.
Przy okazji, dzielimy się z Państwem informacjami na temat szkła i korzyści dla środowiska naturalnego, jakie wynikają z jego
recyklingu.
Z sąsiedzkim pozdrowieniem
Zarząd i Pracownicy DSS Recykling Sp. z o.o.
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Wspieramy

eko-postawy
Oszczędzaj energię
Mniejsze zużycie energii ma wiele
pozytywnych stron – możesz
oszczędzić pieniądze i równocześnie pomóc środowisku. Produkowanie energii wymaga korzystania z cennych źródeł naturalnych, dlatego też rozsądne
używanie energii pomaga nam
zachować te źródła, by wystarczyły na dłużej.

Szanuj zieleń
Zieleń odgrywa bardzo ważną rolę
w codziennym życiu. Pełni ona wiele
funkcji: ozdobną, izolacyjną, rekreacyjną, estetyczną, zdrowotną czy
edukacyjną. Uwzględnienie zieleni
podczas zwyczajnych czynności przyczynia się do lepszego funkcjonowania.

• Obniż temperaturę w domu
o 1 stopień C, zamykaj okna kiedy
jest włączone ogrzewanie.
• Wyłącz światła i inne urządzenia
kiedy ich nie używasz, używaj
energooszczędnych żarówek.

PAMIĘTA J

• Powtórnie używaj toreb plastikowych w czasie zakupów i do
przechowywania różnych przedmiotów.

1. Nawet najmniejsza roślina jest
ważna, gdyż produkuje tlen.
2. W parkach istnieją już ścieżki, nie
twórz dodatkowych – własnych, chodząc na skróty.

• Kiedy chcesz ogrzać posiłek
używaj kuchenek mikrofalowych
zamiast tradycyjnych.

3. Nie wyrzucaj śmieci do lasu!

• Używaj akumulatorów zamiast
jednorazowych baterii.

4. Otaczająca Cię zieleń jest do użytku
wszystkich – nie tylko Twojego.

• Pomyśl o transporcie publicznym.
Jeżeli to tylko możliwe, chodź na
piechotę lub korzystaj z roweru,
zamiast jeździć samochodem.

Nie marnuj wody
Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Świadomość, że ten
życiodajny płyn pokrywa 71% powierzchni globu powoduje, iż traktujemy go jako dobro nieograniczone
i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka, a mniej niż 0,01%
to woda pitna. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody jaką zużywamy na darmo. A tymczasem okazuje się,
że kontrolując przepływ wody w naszych gospodarstwach możemy poczynić bardzo duże oszczędności. Warto więc
naprawić cieknący kran, zainwestować w zmywarkę, brać prysznic zamiast długich kąpieli, czy racjonalnie
wykorzystać wodę deszczową, np. do podlewania kwiatów.

Segreguj odpady
Dzięki segregacji odpadów na wysypiska traﬁa mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają
powtórnie przetworzone. Posegregowane śmieci możesz wrzucać do pojemników oznaczonych
odpowiednimi kolorami.
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Do pojemnika, który ma kolor niebieski możesz wrzucać: papier, kartony, tekturę. Do żółtych pojemników
możesz wrzucać: plasttikowe butelki po napojach, chemii gospodarczej, aluminiowe i metalowe puszki, kartony po
mleku i napojach, worki, reklamówki. Białe i zielone pojemniki służą do segregacji szkła bezbarwnego i kolorowego. Możesz tu więc wrzucić: butelki po napojach, słoiki ze szkła barwionego i bezbarwnego (bez nakrętek,
zacisków, a także gumowych uszczelek).

www.dss-recykling.pl

komunikat

Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska
w Katowicach
W toku kontroli przeprowadzonej w jednym z zakładów stwierdzono, że realizowany tam proces
konwertorowego wytopu stali skutkuje występowaniem okresowej, niezorganizowanej emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, co jest naruszeniem warunków ochrony powietrza określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym i może spowodować pogorszenie stanu powietrza w rejonie
oddziaływania zakładu.

W pozostałych przypadkach, w tym
i DSS Recykling, kontrole nie wykazały uchybień mogących powod ow a ć n a d m i e r n ą e m i s j ę z a nieczyszczeń do powietrza.

W związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez
mieszkańców Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc
dotyczącymi opadu pyłu w terenie dzielnicy
w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015
roku., Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach przeprowadził szereg
kontroli zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz
pomiary opadu pyłu i badania powietrza na
terenie dzielnicy Strzemieszyce.
Oto, co wykazała kontrola.

Powyższe ustalenia oraz fakt, że pył w zebranym
opadzie to pył tzw. gruby, unoszący się w powietrzu krótki czas i osiadający w pobliżu źródła
emisji, potwierdzają, że najbardziej prawdopodobnym źródłem jego pochodzenia jest

czy
wiesz że...

wencji utratę pracy przez kilka tysięcy osób,
w dniu 28.04.2015 r. w siedzibie Inspektoratu
odbyła się rozprawa administracyjna w powyższej
sprawie.

W dniu 30.06.2015 r. Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska wydał decyzję ustalającą
termin usunięcia naruszenia warunków posiadanego Pozwolenia Zintegrowanego, w zakresie
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych. Oddział w Dąbrowie Górniczej, do dnia 31.12.2018 r.

Każda butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię
potrzebną do świecenia 100-watowej żarówki przez 4 godz.

Równolegle z kontrolami zakładów
przemysłowych, w okresie od
kwietnia 2014 do maja 2015 r.,
Inspektorat prowadził pomiary
opadu pyłu w cyklach miesięcznych,
w 4 punktach zlokalizowanych na
terenie dzielnicy Strzemieszyce.

Rzemieślniczy wyrób opakowań szklanych trwał aż do początku
XIX wieku. Ówczesne butelki były grubościennymi ﬂaszkami
szklanymi i kamionkowymi, zamykanymi naturalnym korkiem,
wyłącznie wielokrotnego użytku. Prawdziwą rewolucję w technice
produkcji butelek przyniósł dopiero na przełomie XIX i XX wieku
wynalazek maszyny do automatycznego formowania opakowań
szklanych, którego autorem był amerykański inżynier Michael
J.Owens. Dzięki temu pomysłowi produkcja opakowań,
takich jak butelki czy słoiki, stała się przystępna
cenowo, a opakowania ze szkła zaczęły robić
Otrzymane wyniki badań wskazują, że opad
zawrotną karierę.
pyłu nie przekroczył wartości określonej
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, wynoszącej 200 g/m2 rocznie – uśredniona wartość opadu pyłu na terenie dzielnicy
Strzemieszyce wyniosła 54,99 g/m2, co stanowi
27,5% wartości odniesienia.

Nie zostały również przekroczone wartości
odniesienia dla kadmu i ołowiu (0,01 g/m2 na rok
i 0,1 g/m2 na rok), zawartych w opadzie pyłu.

Opad pyłu poddano również badaniom na
zawartość następujących pierwiastków: żelazo,
wapń, krzem, sód, mangan, dla których obowiązujące przepisy ochrony środowiska nie określają
wartości odniesienia, jednak badanie te wykonano w celu określenia źródła pochodzenia pyłu.
Wyniki jednoznacznie wykazały, iż dominującym
pierwiastkami w pyle są żelazo i wapń, które
stanowią łącznie 82% sumarycznej ilości badanych pierwiastków.

Do tego czasu WIOŚ w Katowicach będzie
monitorował stan realizacji harmonogramu modernizacji zakładu i sprawdzał,
czy są podejmowane niezbędne działania techniczne i organizacyjne zmierzające do zmniejszenia częstotliwości
i intensywności emisji pyłowej.

proces wytopu stali. Proces ten – jak wykazały
kontrole WIOŚ – skutkuje znaczną, niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wszczął postępowanie administracyjne, mające na
celu wstrzymanie użytkowania linii wytopu stali.
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte
w związku z tym, że – jak wykazały kontrole przeprowadzone przez Inspektorat w 2014 i 2015 roku
– dotychczasowe działania zrealizowane przez
ﬁrmę odpowiedzialną za opad pyłu nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów.

W związku z tym, że podjęcie decyzji wstrzymującej użytkowanie ww. instalacji spowodowałoby zatrzymanie całego zakładu i w konsek-

Pełną treść
raportu publikujemy na
www.dss-recykling.pl
Więcej informacji
także na naszym proﬁlu
www.facebook.com/dssrecykling
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drodzy
sąsiedzi,
bardzo ważna jest dla nas maksyma: „jesteśmy przejrzyści
jak szkło”. W ostatnim numerze pisaliśmy o planowanej przez
nas modernizacji i rozbudowie zakładu, a także o możliwych
wariantach tej rozbudowy. Teraz pragniemy poinformować
Państwa o przebiegu postępowania.
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Dwie nowe linie
technologiczne
Modernizacja zakładu przewiduje rozbudowę
instalacji do odzysku stłuczki o dwie linie
technologiczne:
• linię segregacji szkła opakowaniowego,
• linię przetwarzania stłuczki szklanej, głównie
szkła płaskiego.

W związku z postanowieniem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wyłączającym Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
od wydania decyzji w naszej sprawie, do jej
załatwienia wyznaczony został Prezydent
Miasta Katowice.
29 października 2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie w sprawie
uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia
„Modernizacja Centrum Recyklingu
Szkła w Dąbrowie Górniczej – Strzem i e s z y c a c h” . P i s m o t o z a w i e ra
szczegółowe wytyczne dotyczące fazy
budowy, eksploatacji, a przede
wszystkim ochrony środowiska
oraz opinię Regionalnej Komisji Ocen
Oddziaływania na Środowisko (RKOOŚ).

Obie linie, wraz z koszami zsypowymi, mają zostać
w całości zlokalizowane wewnątrz istniejących hal
produkcyjnych, żeby maksymalnie ograniczyć

jesteśmy
przejrzyści
jak szkło

Oceniano wpływ inwestycji DSS Recykling na
jakość powietrza atmosferycznego, stan wód oraz
jej oddziaływanie akustyczne. Raport uzupełniono
także o informację, iż nie zajmujemy się oraz nie
planujemy zajmowania się przetwórstwem szkła
ołowiowego – nie wystąpi więc problem
zanieczyszczenia środowiska związkami ołowiu.

transport i przemieszczanie surowców. Roboty montażowe związane z rozbudową
prowadzone będą także wewnątrz hal.
Na otwartej przestrzeni prowadzona
będzie budowa instalacji odciągowych, dwóch układów oczyszczających i nowych emitorów. Prace
odbywać się będą w centralnej
części terenu przemysłowego,
w istniejących obiektach zakładu,
wyłącznie w porze dziennej, co
w znaczny sposób ograniczy ich
uciążliwość.
W związku z niewielkim zakresem prac
budowlanych w trakcie inwestycji nie
powstaną wykopy, co mogłoby spowodować

ewentualne zanieczyszczenie gruntu czy wód
podziemnych. Nieznacznie może wzrosnąć zużycie wody na cele bytowe oraz ilość odprowadzanych ścieków, co związane będzie z zatrudnieniem ﬁrmy wykonawczej.
Na zewnątrz prace wykonane zostaną przy użyciu
sprzętu mechanicznego, który przez dwa do
trzech dni może spowodować niewielki wzrost

Stwierdzono, iż dane na
temat planowanego
przedsięwzięcia
rozbudowy i modernizacji
zakładu wskazują, że
będziemy spełniać
wszelkie wymogi ochrony
środowiska.

poziomu dźwięku w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca prowadzenia robót, ale nie będzie mieć
wpływu na poziom hałasu na terenach
objętych ochroną. Większość prac prowadzona
będzie w budynkach, co nie wywoła emisji zanieczyszczeń do środowiska. Transport ograniczy
się do kilku samochodów w ciągu dnia, których
zadaniem będzie dostarczenie urządzeń i materiałów do budowy nowych linii.
Reasumując: przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie miało istotnego wpływu na
środowisko i nie zwiększy oddziaływania zakładu w stosunku do stanu istniejącego.
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czy
wiesz że...
Od lat XX wieku zaczęła się epoka butelki zwrotnej, standardowej
w kształcie, z etykietą papierową i zamykanej na kapsel. Butelka bezzwrotna
zadebiutowała już w latach 40., szczególnie popularna była w zaopatrzeniu armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. Jednakże dopiero
od końca lat 70. XX wieku stała się dostępna cenowo dla konsumenta.
Produkty ze szkła (butelki, słoiki itp.) w 100% nadają się do ponownego
przetworzenia.
Każdego roku w Polsce powstaje ok. 13 mln ton odpadów,
z czego 3,5 mln to niewysegregowane odpady opakowaniowe.
Odpady z tworzywa sztucznego, takie jak: butelki, torebki
śniadaniowe, torby na zakupy stanowią ok. 7% masy
wszystkich odpadów, ale zajmują dużo miejsca –
niemal 30% wszystkich odpadów.
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Ogród
na Stadionie
KS Unia Strzemieszyce

Zielone kompozycje na stadionie KS UNIA.

Miło nam poinformować, że 23 lipca 2015
zakończyliśmy prace związane z aranżacją
zieleni stadionu KS Unia Strzemieszyce. Na
skarpie przy widowni powstały kolorowe klomby
obsadzone krzewami liściastymi, tawułami,
berberysami i jałowcami. Przy parkingu wzdłuż
ogrodzenia zasadzono szpaler ozdobnych,
szczepionych na pniu, drzew liściastych. Prace
o wartości 8 tysięcy złotych zleciliśmy specjalistycznej ﬁrmie ogrodniczej.

u s t a l e n i a c h z d ą b row s k i m i u r z ę d n i k a m i
uznaliśmy, że nie będziemy ingerować w projekt
obywatelski lecz upiększymy stadion i teren wokół
niego – ku uciesze kibiców strzemieszyckiej
drużyny.

Firma DSS Recykling jest sponsorem drużyny
KS Unia Strzemieszyce, która w tym sezonie
awansowała z pierwszego miejsca klasy A do
klasy okręgowej (grupa Katowice IV).

Zielone kompozycje na stadionie KS UNIA oraz
szpaler drzew przy ul. Sportowej powstał
w zastępstwie, zapowiadanego wiosną bieżącego roku, Kwiatowego Ogrodu DSS
Recykling na Wywierzyskach. Po konsultacjach z mieszkańcami, którzy
w trakcie ostatniej edycji Dąbrowskiego
B u d ż e t u O by w a t e l s k i e g o p o p a r l i
rewitalizację Wywierzysk oraz po
Więcej zieleni na stadionie.

Wspieramy

naszych

sportowców!

Zamierzamy na obiekcie KS Unia
o r g a n i z ow a ć l o k a l n e i m p re z y,
festyny, zabawy dla dzieci i turnieje
sportowe. Pragniemy integrować
lokalną społeczność z naszymi pracownikami, pokazując DSS Recykling jako
ﬁrmę od lat troszczącą się o najcenniejsze
strzemieszyckie skarby, do których z całą
pewnością należy klub piłkarki związany ze
Strzemieszycami od roku 1921.

Dziękujemy strzemieszyckim kibicom, którzy odwiedzają stadion
przy Sportowej 1 lub nasłuchują wieści z meczów wyjazdowych.
Powodzenia Unio!

Od siedmiu lat DSS Recykling pomaga strzemieszyckim piłkarzom. W kwietniu
2015 podpisaliśmy kolejną umowę wsparcia, jaką nasza ﬁrma objęła miejscową
drużynę KS UNIA związaną ze społecznością Strzemieszyc już blisko 100 lat!
Liczymy na to, że wsparcie DSS Recykling pomoże klubowi w osiąganiu celów, a dalsza
współpraca będzie źródłem wielkiej satysfakcji – przede wszystkim dla wiernych
kibiców Unii.
KS Unia to nie tylko seniorzy ale i drużyny młodzieżowe: Orliki rocznik 2004,
Trampkarze Starsi 2000 – występujący na szczeblu podokręgu Sosnowiec – oraz
Juniorzy rocznik 1997 – biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Śląski
OZPN .
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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.

www.dss-recykling.pl

Zmieniamy się

W mijającym roku dokonaliśmy wielu usprawnień mających wpływ na
zmniejszenie uciążliwości naszego zakładu DSS Recykling – zmian na lepsze,
dzięki którym dbamy o nas samych, o sąsiadów i dobre stosunki z nimi,
a także o nasze otoczenie i środowisko naturalne.
Poniżej prezentujemy listę najważniejszych działań, których realizacją
możemy się poszczycić.

na lepsze
1. Usunęliśmy znaczną cześć pryzmy
półproduktu z folią znajdującej się
w północno-wschodnim
krańcu
Zapraszamy
na stronę www.dss-recykling.pl
zakładu.
gdzie
prezentujemy wizualizację

5. Poprawiliśmy skuteczność odciągu
lekkich frakcji w ciągu
technologicznym.

Zmodernizowaliśmy układ cyklonu i ﬁltrów –
Kwiatowego
DSSów
Recykling
na Wywierzyskach. teraz jest on jeszcze bardziej wydajny – ma mocDla naszychOgrodu
sąsiadów
północno-wschodni
kraniec jest miejscem najbardziej newralgicznym. Znajduje się tam betonowany plac,
który jest zaraz przy ogrodzeniu. Poprzez
usunięcie pryzmy poprawiliśmy estetykę tego
miejsca. Pryzma została poddana recyklingowi oraz utylizacji.

2. Ustawiliśmy pojemniki do
składowania drobnej
stłuczki opakowaniowej
i przeorganizowaliśmy
proces logistyczny w celu
szybszego wysyłania
gotowego produktu do
odbiorcy.

czy
wiesz że...

maszynami. Do posprzątania reszty tej ulicy,
a także całej ulicy Fabrycznej wynajmujemy
ﬁrmę. Robimy to kilka razy w roku, całkowicie na
nasz koszt.

7. Założyliśmy specjalne siatki na
odpływy wody deszczowej, aby
żadne zanieczyszczenia nie
przedostawały się do Rakówki.

Woda deszczowa, przepływając przez teren
zakładu, może wypłukiwać śladowe frakcje
szkła. Są one wychwytywane, zanim woda
zostanie odprowadzona do potoku. W samej Rakówce znajduje się oczywiści ﬁltr
i osadnik, ale część zostaje oczyszczona
już wcześniej – na terenie zakładu.
Szkło jest materiałem powstałym przez stopienie
w temperaturze do 1500°C piasku kwarcowego SiO2, wapienia CaCO3, i sody
Na2CO3, a następnie szybkie schłodzenie.

8.

Opakowania szklane zachowują smak i zapach produktów, są zdrowe
i higieniczne (szkło i zawartość opakowania nie przenikają się i nie wchodzą
w reakcje chemiczne). Nadają się do recyklingu w 100%, mogą być
przetwarzane w nieskończoność, są estetyczne, praktyczne i eleganckie.

Zmieniliśmy miejsce
składowania drobnej
stłuczki płaskiej na
obudowane i zadaszone.

Stłuczka płaska to stłuczka ze szkła
Krócej składujemy stłuczkę –
płaskiego – głównie z budownictwa,
Szkło znane jest człowiekowi co najmniej od 6.000 lat. Pierwsze
zwłaszcza tę drobną. Z linii proszklane opakowanie do piwa było używane w starożytnej Mezopotamii
okien, samochodów, a nie z opakowań.
dukcyjnej nie jest już przewożona na
ok. 3.800 lat temu. Początkowo były to gliniane naczynia ze szklaną
Została ona odizolowana i jest przepryzmy, ale od razu wędruje do
polewą, na kolejny postęp w zakresie wytwarzania szkła
chowywana w wydzielonym, zabudospecjalnego pojemnika, który chroni ją
trzeba było poczekać do przełomu naszej ery, kiedy to
wanym i zadaszonym miejscu, aby unieprzed wywiewaniem i szkodliwymi czynniw basenie Morza Śródziemnego opanowano
możliwić wywiewanie jakichkolwiek drobnych
kami atmosferycznymi.
technikę dmuchania cienkich form szklanych
frakcji.
przy pomocy metalowych rur,
tzw. piszczeli.

3. Zakupiliśmy wyższe, kryte
pojemniki do składowania odpadów
produkcyjnych.

Firma DSS Recykling posiada także takie
odpady, których sama nie poddaje obróbce. Są
to np. folie, tworzywa sztuczne, papier.
Zakupiliśmy wysokie, osiemnastometrowe
pojemniki, do których wsypujemy te wszystkie
odpady przy użyciu ładowarki. Każdy z pojemników posiada ponadto brezentową roletę,
którą przykrywa się go zaraz po załadunku.
W ten sposób zabezpieczamy lekkie frakcje
przed wywiewaniem i wydostawaniem się poza
teren zakładu.

4. Zredukowaliśmy wysokość pryzm
składowania surowców.
Redukujemy wysokość pryzm na terenie
naszego zakładu – odpady poddajemy utylizacji. Staramy się robić to na bieżąco – nie
składujemy wysokich pryzm przez długie
okresy czasu.

niejsze silniki i skuteczniejsze, udoskonalone
ﬁltry, które po odciągu lekkich frakcji ze stłuczki
oddzielają najdrobniejszy nawet pył. Proces jest
dokładniejszy, a my możemy poszczycić się
najnowszymi technologiami ﬁltracyjnymi i niezwykłą dbałością o wysokie standardy.

6. Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i zamiatania placów wewnętrznych oraz miejskiej drogi
dojazdowej.

9. Ciągle udoskonalamy nasze
laboratorium badawcze.
Zawsze podczas procesu technologicznego
pobieramy próbki materiału. Laboratorium
sprawdza je pod kątem uziarnienia, wilgotności,
udziału ewentualnych zanieczyszczeń. Do
każdej dostawy wykonywane są raporty
dotyczące jakości produktu. Klient dostaje od
nas nie tylko towar, ale także badania dokumentujące poprawną charakterystykę przetworzonego przez nas surowca.

Dbamy nie tylko o teren naszego zakładu – na
sercu leży nam także wygląd całej okolicy.
Ważna jest dla nas droga dojazdowa do zakładu,
która przez władze miasta sprzątana jest bodaj
raz w roku. Droga nie posiada chodników,
miejsc parkingowych, często pełno na niej błota
i śmieci. Do połowy ulicy Magazynowej staramy
się sprzątać we własnym zakresie – naszymi

7

jesteśmy
przejrzyści
jak szkło

Żeby te Święta w naszej dzielnicy
spokojne i piękne były,
żeby się śnieżek skrzył na ulicy,
a nie stalowe pyły.

By nam się wszystkim w Nowym Roku
po prostu lepiej żyło,
by woda nam dawała mocy,
powietrze nam służyło.

Tego wszystkiego życzą

www.dss-recykling.pl

mieszkańcom i Strzemieszycom.

Zarząd i Pracownicy
DSS Recykling Sp. z o.o.
DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1
42-530 Dąbrowa Górnicza
e-mail: dss@dss-recykling.pl

fb.com/dssrecykling

