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Co to jest?
Społeczna odpowiedzialność biznesu to nowa rola organizacji w społeczeń-
stwie, nowa wizja partnerstwa. Nowy też jest sposób traktowania społecznej 
odpowiedzialności jako części strategii firmy, która staje się jej integralną, 
nierozłączną częścią.
Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku, musi w swej strategii 
ujmować takie elementy, jak troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo 
pracownika, interesy społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa. Zrozu-
miałe staje się, że najbezpieczniejszą strategią przeciwdziałania zagrożeniom, 
jakie niesie rozwój goaspodarczy, globalizacja i internacjonalizacja jest rzetel-
ne i odpowiedzialne postępowanie, etyczne prowadzenie firmy i umiejętność 
spojrzenia na swój biznes z szerszej perspektywy – nie tylko tej finansowej.

Oparcie się na standardach etycznych, dzięki którym przedsiębiorstwo na 
etapie budowania strategii dobrowolnie i świadomie uwzględnia interesy spo-
łeczne i ochronę środowiska, pozwala budować markę, której warto zaufać.

JESTEŚMY PRZEJRZYŚCI 
JAK SZKŁO, CZYLI KILKA 
SŁÓW O SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
W BIZNESIE
Współcześnie ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek firmę 
czy organizację, działającą w oderwaniu od społeczności. 
To ludzie – pracownicy, klienci, sąsiedzi – tworzą klimat 
rozwoju (bądź zastoju) biznesu.

Od 2008 roku, a więc już od ośmiu lat, nieprzerwanie wspieramy nasze siatkarki. Klub z Dą-
browy ma na swoim koncie wiele sukcesów, mi.in. Puchary Polski, medale Mistrzostw Polski 
czy Superpuchary Polski. Przed sezonem 2014/2015 w drużynie nastąpiło wiele zmian – po-
jawił się nowy sztab szkoleniowy na czele z pierwszym trenerem – Argentyńczykiem Juanem 
Manuelem Serramalerą. W okresie przygotowawczym do rozgrywek MKS był niepokonany, 
a sezon ligowy rozpoczął od trzech kolejnych zwycięstw. Rozgrywki ORLEN Ligi drużyna 
zakończyła na piątym miejscu, a w Pucharze CEV odpadła dopiero w ¼ finału. 
Obecnie, na stanowisko drugiego trenera powołana została była zawodniczka MKS-u, Mag-
dalena Śliwa. Do drużyny dołączyło wiele nowych siatkarek, m.in. medalistki mistrzostw 
Polski z poprzedniego sezonu. Początek sezonu w wykonaniu dąbrowianek był bardzo do-
bry – podopieczne trenera Serramalery wygrały pierwsze cztery mecze. Jesteśmy dumni  
z sukcesów dąbrowskich siatkarek i trzymamy kciuki za kolejne mecze.

kibicujemy siatkarkom

WSPIERAMY LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ

Jak to robimy?
W tym miejscu warto pochylić się na chwilę nad działaniami, które podejmuje 
DSS Recykling w tym zakresie. Sam proces przetwarzania stłuczki szklanej 
w surowiec nadający się do ponownego wykorzystania jest działaniem pro-
ekologicznym – produkty ze szkła (butelki, słoiki itp.) w 100% nadają się do 
ponownego przetworzenia, a każda butelka poddana recyklingowi pozwa-
la zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100-watowej żarówki przez 
4 godz. Tu sytuacja jest więc jasna – sam profil działalności firmy pozwala 
zakwalifikować ją do odpowiedzialnych społecznie i jest to odpowiedzialność 
globalna. Ale wróćmy na swoje podwórko. Większość działań podejmowa-
nych przez DSS Recykling koncentruje się przecież wokół terenu Dąbrowy 
Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Strzemieszyc, które są „naszym“ 
miejscem. Bo przecież sprzątanie Wywierzysk, sadzenie ogrodu przy stadio-
nie w Strzemieszycach, budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 czy 
pomoc przy Dniach Strzemieszyc to działania na rzecz naszej „najmniejszej 
ojczyzny“. Do tego dołożymy wsparcie dla „naszych“ siatkarek z MKS-u, Pół-
maratonu Dąbrowskiego oraz piłkarzy Unii Strzemieszyce i widać wyraźnie, 
że nie tylko to co globalne ma znaczenie. Ważne rzeczy są najbliżej nas, na 
wyciągnięcie ręki, tu gdzie mieszkamy, pracujemy, mamy rodziny...

Po co nam to?
Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności ma wymiar nie tylko biznesowy, 
ale też ludzki. Przedsiębiorstwa, które decyduję się realizować odpowiedzial-
ność w biznesie i opierają swoją działalność na uczciwości, przejrzystości i od-
powiedzialności, zdobywają stałych klientów, pozyskują zaufanie społeczeń-
stwa, cieszą się reputacją, a w ten sposób podnoszą swoją konkurencyjność 
i odnoszą sukces. Firma ma możliwość budowania trwałych relacji z otocze-
niem, stając się partnerem – co z całych sił od lat staramy się czynić. W ten 
sposób my dzielimy się tym, co mamy, a jednocześnie zyskujemy zaufanie 
lokalnej społeczności – i mamy ciasto i zjedliśmy ciastko.
Realizując obok celów ekonomicznych również cele społeczne i ekologiczne, 
chcemy kształtować jakość życia współczesnego społeczeństwa, jednocześnie 
przyczyniając się do zwiększania jego dobrobytu. Bo, jak mówił Henry Ford 
„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem.”

KAŻDA BUTELKA PODDANA RECYKLINGOWI POZWALA 
ZAOSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ POTRZEBNĄ DO ŚWIECENIA 

100-WATOWEJ ŻARÓWKI PRZEZ 4 GODZ. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu, kryjąca się pod tajem-
niczym skrótem CSR (ang. Corporate Social Resposobility), 
jest pojęciem stosunkowo nowym. Zainteresowanie tym te-
matem i działania w jego obszarze stanowią jednak coraz
częściej codzienną praktykę firm i organizacji. Tylko dzięki
CSR’owi da się jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. 

„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, 
jest złym interesem.”

H E N R Y  F O R D 
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W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicza postanowiliśmy wspomóc uczniów 
zakupem nowej, dużej huśtawki „bocianie gniazdo”, która zagościła na szkolnym placu zabaw, wzbudzając zachwyt 
dzieci. Ponadto ufundowaliśmy tabliczki do pięknego, przyszkolnego ogrodu botanicznego. Jesteśmy dumni, że 
możemy wspierać strzemieszycką młodzież – w zabawie i w edukacji.

Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej 
nr 5 i zakup tabliczek do ogrodu botanicznego

Posprzątaliśmy Wywierzyska
Wielka tablica informująca o pomniku przyrody nie ustrzegła Wywierzysk w Strzemieszycach 
przed zaśmieceniem. Wczesną wiosną 2014 roku niezwykłą urodę jednego z najciekawszych 
przyrodniczo zakątków Dąbrowy Górniczej trudno było dostrzec.
Dlatego widząc pstrągi pływające wśród powrzucanych do wody puszek, foliowych toreb  
i innych nieczystości postanowiliśmy, że DSS Recykling na własny koszt uprzątnie strzemie-
szyckie źródła i tereny wokół nich. Tak też się stało. 24 maja 2014 nasza załoga uprzątnęła 
Wywierzyska w Strzemieszycach. Zadanie nie było łatwe. Musieliśmy zwracać szczególną 
uwagę na to, by nie naruszyć delikatnego ekosystemu wokół źródeł. W dodatku śmieci oka-
zało się znacznie więcej niż przypuszczaliśmy. Załadowaliśmy do pełna kontener o pojemności 
7 metrów sześciennych, pozostawiając Wywierzyska i teren wokół nich czysty.

Kilka lat temu rozpoczęliśmy naszą przygodę z Półmaratonem Dąbrowskim. Również w tym 
roku włączyliśmy się do grona sponsorów. 10 kwietnia odbyła się już IX edycja Półmaratonu.
Na starcie pojawiła się rekordowa ilość uczestników: 1124 w biegu i 176 w nordic walking. Bie-
gacze wystartowali z Ujejsca o godz. 11.00 natomiast nordic walking o godz. 11.10 z Pogorii III. 
Na starcie pojawili się reprezentanci większości miast Śląska i Zagłębia oraz biegacze spoza 
naszego województwa. Pierwszy linię mety przekroczył Kenijczyk – Kimaiyo Hillary Kiptum 
Mayio z Benedek Teamu (czas: 1 h, 6 min. ,58 s.). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę, świetne wyniki i dobrą zabawę na trasie biegu.

Sponsorujemy Półmaraton Dąbrowski

W lipcu 2015 zakończyliśmy prace związane z aranżacją zieleni stadionu KS Unia Dąbrowa 
Górnicza. Na skarpie przy widowni powstały kolorowe klomby obsadzone krzewami liściasty-
mi, tawułami, berberysami i jałowcami. Przy parkingu wzdłuż ogrodzenia zasadzono szpaler 
ozdobnych, szczepionych na pniu, drzew liściastych. Prace o wartości 8 tysięcy złotych zle-
ciliśmy specjalistycznej firmie ogrodniczej. Upiększyliśmy stadion i teren wokół niego – ku 
uciesze kibiców strzemieszyckiej drużyny.

Za nami kolejny piknik rodzinny otwierający obchody Dni Kultury Strzemieszyc. W nie-
dzielę, 22 maja, na placu szklonym Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej zagościli 
przedstawiciele różnych instytucji oraz rodzice z dziećmi. Dzień ten obfitował w występy 
artystyczne, pokazy strażackie oraz sztuki walk. Można było obejrzeć stare samochody, 
pobawić się w strefie malucha, pomalować twarze w zabawne wzory, zatańczyć zumbę, 
spróbować pyszności z bufetu gastronomicznego. Zarówno dla dzieci i dorosłych organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji w tym: quizy z wiedzy o najbliższej okolicy, nagrody 
za udział w konkursach plastycznych. Było słonecznie, kolorowo i radośnie. My też tam 
byliśmy i z dumą ogłaszamy, że duża scena wybudowana na potrzeby wydarzenia jest 
naszą zasługą.

Sadzimy ogród przy stadionie Unii

Zbudowaliśmy scenę na Pikniku Rodzinnym

Dni Kultury w Strzemieszycach to coroczna propozycja dla mieszkańców naszej dzielnicy, 
ale także całego miasta. W weekend 4 i 5 czerwca atrakcje dla wszystkich przygotowało 
Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce, a DSS Recykling wspierał imprezę orga-
nizacyjnie i finansowo. W sobotę, imprezy odbywały się na stadionie Unii. Wśród propozycji 
były koncerty: orkiestry dętej, sióstr Sadziak z Jaworzna oraz zespołu Street. Wystąpił też 
Rafał Kozieł, a dzień zakończyła wspólna zabawa przy muzyce zespołu Silver. W niedzielę 
oglądaliśmy m.in. występy przedszkolaków, uczniów z SP 2, 5, 17, Gimnazjum nr 10, dzieci 
z ZSS nr 5 oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzemieszyc. Dni Strzemieszyc były 
niezwykle udane i już nie możemy doczekać się tych przyszłorocznych.

Pomagamy przy Dniach Strzemieszyc

W piątek, 21.10., w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się wykłady po-
święcone ekologii i recyklingowi zorganizowane przez DSS Recykling we 
współpracy z CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań. Dzieci podzie-
lone były na dwie grupy wiekowe: klasy od 1 do 3 oraz 3 do 6. Byliśmy zaskoczeni, jak 
wiele wiedzą w temacie ekologii i jak aktywnie włączają się w zajęcia! Po wykładze zorganizo-
waliśmy quiz z pytaniami. Wtedy już nie było wątpliwości, że ich wiedza jest ogromna – tym 
bardziej, że prawidłowa odpowiedź premiowana była zabawnym breloczkiem z bohaterem 
bajki – minionkiem. Ponadto, na pamiątkę warsztatów dzieci otrzymały dyplomy młodych 
ekologów oraz plecaki, które wręczył Prezes DSS Recykling, Rafał Pękala.

Organizujemy eko-warsztaty

KS Unia Dąbrowa Górnicza obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia. Dla nowo wybranego 
zarządu, a przede wszystkim dla drużyny, jej trenera i grupy osób działających na rzecz klubu 
z ulicy Sportowej w Strzemieszycach, cel na ten sezon jest tylko jeden – awans do IV ligi!
Na przekór problemom, z którymi borykają się seniorskie drużyny z Dąbrowy Górniczej 
– Unia się nie poddaje! Współpraca z Akademią MUKP Silent jest gwarantem transfe-
rów do Unii najbardziej uzdolnionej młodzieży z naszego miasta. Już teraz młoda, per-
spektywiczna drużyna, pod czujnym okiem uznanego szkoleniowca – Piotra Pierścion-
ka, plasuje się w ścisłej czołówce Ligi Okręgowej i jest na najlepszej drodze do awansu.  

Promocja do wyższej klasy rozgrywkowej ma być tylko przystankiem, gdyż klubowi z Dębo-
wego Miasta przyświecają bardziej ambitne cele. 
W Strzemieszycach powiedzieli sobie: „potrafimy” i sukcesywnie idą do przodu, spełniać 
swoje marzenia. Dla swoich kibiców klub uruchomił w tym sezonie projekt #kibicujUNII, 
który cieszy się coraz większym powodzeniem. Podczas spotkań na własnym obiekcie, wśród 
sympatyków dąbrowskiego zespołu, rozlosowywane są atrakcyjne nagrody, które ufundowały 
firmy wspierające klub i akcję. DSS Recykling, jako wieloletni sponsor Unii, chętnie włącza 
się w akcję! Jeszcze w tym sezonie będziecie Państwo mogli otrzymać ufundowane przez nas 
nagrody. Wystarczy przyjść na mecz i wrzucić swój bilet do specjalnie przygotowanej urny.
W imieniu Unii ze Strzemieszyc oraz swoim – serdecznie zapraszamy na kolejne ligowe spo-
tkania. Kibicujcie z nami!

Z Unią idziemy po awans!
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DLACZEGO SIĘ 
MODERNIZUJEMY?

NA CZYM POLEGA 
MODERNIZACJA?

Szkło to jedno z najważniejszych tworzyw znajdujących zastosowanie w życiu 
codziennym człowieka, wytwarzane od kilku tysięcy lat. Dziś trudno wyobra-
zić sobie bez szkła domu, środków komunikacji, laboratorium, telewizji czy 
innych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Szkło, mimo silnej konkuren-
cji, zwłaszcza tworzyw sztucznych, jest i będzie niezastąpionym elementem 
w życiu każdego człowieka. Ze względu na swój skład i budowę nie stanowi dla 
otoczenia zagrożenia, jedynie obciążenie, gdyż nie ulega rozkładowi i może 
zalegać na składowiskach. Jednak postęp w technologii szkła pozwala obecnie 
na ekonomiczne i ekologiczne zagospodarowanie odpadów szklanych nawet  
w 100%. Ze względu na unikatowe cechy, jak np. nietracenie swych właści-
wości pomimo wielokrotnego przetwarzania, szkło ma zdolność do wielu ro-
dzajów recyklingu, co z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego jest 
bardzo korzystne.

DSS Recykling jest w trakcie modernizacji Centrum Recyklingu Szkła  
polegającej na:
• rozbudowie instalacji do odzysku stłuczki szklanej o dwie linie technologiczne: 

przetwarzania szkła opakowaniowego i szkła płaskiego,
• wyposażenie ww. linii technologicznych w moduły Roentgena  

i separatory optyczne,
• wprowadzenie pracy ciągłej. 

W związku z nabyciem nowego terenu o powierzchni prawie 2,5 ha, 
przylegającego od strony północnej do Centrum Recyklingu Szkła,  
DSS Recykling zamierza zagospodarować i zorganizować nowe powierzchnie 
magazynowe i technologiczne oraz uporządkować układ logistyczny i maga-
zynowy zakładu. W wyniku przedsięwzięcia powstanie nowa hala magazynowa 
i place magazynowo-manewrowe, a także przebudowana zostanie znajdująca 
się na nowym terenie istniejąca hala technologiczna, w której będzie pra-
cować linia do odzysku szkła opakowaniowego. Podczas modernizacji wybu-
dowane zostaną nowe i przebudowane istniejące powierzchnie magazynowe  
w obrębie nowo nabytej, północnej części terenu oraz w obrębie południowej, 
zagospodarowanej części terenu.

W związku z planowaną modernizacją, linia wstępnego kruszenia Schreder 
oraz kosze zasypowe głównej linii technologicznej znajdą się pod zadaszeniem 
– w lekkiej hali. Urządzenia te nie będą źródłami hałasu pracującymi w otwar-
tej przestrzeni. Zamknięcie ich w pomieszczeniu spowoduje dalszą redukcję 
poziomu dźwięku, który do tej pory nie przekraczał dopuszczalnych wartości 
– teraz będzie jeszcze ciszej.

DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 pro-
wadzi Centrum Recyklingu Szkła, którego produktem jest stłuczka szklana 
oczyszczona, będąca surowcem dla różnych procesów technologicznych, 
w tym głównie do procesów przetapiania szkła. Szkło jest materiałem, który  
w całości poddany może zostać recyklingowi. Zużyte opakowania szklane 
można w nieskończoność przetapiać na nowe bez pogorszenia ich jakości, 
oszczędzając przy tym energię i chroniąc środowisko. Przy użyciu stłuczki 
szklanej do wytopu szkła emisja pyłów zostaje zredukowana wskutek mniej-
szego udziału surowców pierwotnych. Im większa ilość stłuczki, tym może być 
niższa temperatura topienia, a to przyczynia się do zmniejszenia parowania 
składników, głównie związków sodu. Bardzo istotne jest też ograniczenie przez 
przemysł szklarski emisji tlenków azotu. Można to osiągnąć, stosując większe 
ilości stłuczki, co po zwala na obniżenie temperatury w piecu i zmniejszenie 
zużycia paliwa. Nie bez znaczenia jest, że większe zużycie szkła z recyklingu 
przyczynia się do zmniejszenia objętości wysypisk śmieci, w których udział 
szkła ocenia się na ok. 7-10%, a nawet więcej.

Wariant przedsięwzięcia, który chcemy zrealizować należy do wariantów 
najkorzystniejszych dla środowiska. Wykorzystanie i modernizacja nowego 
terenu bezpośrednio przylegającego do istniejącego Zakładu uporządkuje 
obecnie bardzo zaniedbany plac przemysłowo-usługowy, jaki się tam teraz 
znajduje, ponadto pozwoli na lepsze, niższe składowanie stłuczki oraz skła-
dowanie drobnej frakcji pod dachem – co jest odpowiedzią na potrzeby spo-
łeczne, wyrażane przez mieszkańców dzielnicy. W zasadzie wszystkie prace 
będą się odbywały pod zadaszeniem, co z pewnością jeszcze poprawi kom-
fort mieszkańców Strzemieszyc.

Przy okazji modernizacji warto pamiętać, że szeroko zakrojony recykling 
stłuczki jest poważnym i złożonym przedsięwzięciem. Wymaga dostosowania 
technologii produkcji szkła do specyfiki tego surowca, który bywa surowcem 
trudniejszym z wielu względów od tych tradycyjnych. Stłuczka musi przejść 
proces uszlachetniania i oczyszczania, zanim stanie się pełnowartościowym 
składnikiem. Doświadczenia innych krajów dowodzą, że są to trudności moż-
liwe do pokonania i proces pełnego zagospodarowania odpadów opakowań 
szklanych zasługuje na jak najpilniejsze podjęcie. Nieodzowne 
jest również dalsze podnoszenie świadomości ekologicz-
nej naszego społeczeństwa, gdyż na tym polu 
mamy jeszcze dużo do zrobienia.

SZKŁO JEST MATERIAŁEM, 
KTÓRY W CAŁOŚCI PODDANY 

MOŻE ZOSTAĆ RECYKLINGOWI
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W celu zapobiegania i ograniczenia 
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko zastosowane 
zostaną następujące rozwiązania:

W ZAKRESIE 
OCHRONY POWIETRZA:

• proces załadunku stłuczki szklanej na samochody i do instalacji prowa-
dzony będzie zgodnie z zaleceniami w ustawianiu łyżki ładowarki przy 
zsypie pionowo w dół, co znacznie ogranicza emisję niezorganizowaną,

• magazynowanie stłuczki szklanej na otwartych placach magazynowych 
w będzie w postaci hałd wzdłużnych o odpowiednim kształcie, minima-
lizującym unos pyłów przy wietrznej i suchej pogodzie,

• stosowanie zraszania hałd i nowych placów magazynowych stłuczki za 
pomocą projektowanych dodatkowych 12 szt. zraszaczy sterowanych 
automatycznie i uruchamianych zgodnie z zadanym czasookresem,

• obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdo-
wych jest i będzie regularnie sprzątany i zamiatany w zależności od 
potrzeb kilka razy w ciągu tygodnia.

W ZAKRESIE 
OCHRONY WÓD I GLEBY:

• nowe drogi dojazdowe, parkingi, place magazynowe i manewrowe będą 
utwardzone i wyłożone głównie kostką betonową, a w części płytami 
betonowymi,

• wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu będą zbierane do ka-
nalizacji deszczowej i przed wprowadzeniem do rzeki Rakówki będą 
oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym 
z osadnikiem,

• prowadzone będą okresowe przeglądy eksploatacyjne separatora  
i osadnika z częstotliwością raz na pół roku, a w razie konieczności usu-
wane są szlamy substancji ropopochodnych i zgromadzone osady  
w osadniku,

• obszar dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych i maga-
zynowych będzie regularnie sprzątany i zamiatany, w zależności od 
potrzeb – kilka razy w ciągu tygodnia.

• prowadzony będzie ciągły monitoring ilości przyjmowanych,  
przetwarzanych i zbieranych odpadów oraz ewidencja odpadów.

W ZAKRESIE 
GOSPODARKI 
ODPADAMI:

• utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, poprzez prowa-
dzenie regularnych przeglądów, konserwacji i napraw,

• ograniczenie załadunku i rozładunku pojazdów do pory dziennej; 
transport stłuczki szklanej odbywał się będzie tylko w porze dziennej,

• większość prac odbywać się będzie pod dachem.

W ZAKRESIE HAŁASU:

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

42-530 Dąbrowa Górnicza
e-mail: dss@dss-recykling.pl 

WWW.DSS-RECYKLING.PL

Zmieniamy się dla Was – na lepsze!

Modernizacja naszej firmy nie spowoduje powstania szkód w środowisku, 
a eksploatacja instalacji w żadnym elemencie nie będzie powodować 

przekroczenia jego standardów jakości.

fb.com/dssrecykling


