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„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia,
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – płatkom śniegu.”

Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
naszym sąsiadom i przyjaciołom
życzą
zarząd i pracownicy DSS Recykling

INFORMATOR DSS RECYKLING
dla mieszkańców Strzemieszyc

www.dss-recykling.pl
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Drodzy sąsiedzi i przyjaciele,
mamy niezwykłą przyjemność powitać Was na łamach grudniowego
wydania naszego informatora. Okres świąteczny to dobry czas dla wszelkich
podsumowań, refleksji oraz planów na nadchodzący rok.
W tym wydaniu i my podsumujemy dla Was ostatnie miesiące naszej
działalności dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy
ze stowarzyszeniami i lokalną społecznością. A było tego naprawdę sporo!
Wspierane przez nas podmioty to instytucje miejskie, jak CSiR czy szkoły
podstawowe, stowarzyszenia lokalne i sportowe, kluby piłkarskie, a nawet
koła gospodyń. Podzielimy się też refleksjami na temat funkcjonowania
firmy i wyzwań, jakie przed sobą mamy – tym bardziej, że w ostatnim
czasie musimy bronić swojego dobrego imienia, co kosztuje nas mnóstwo
energii, czasu i funduszy, które moglibyśmy przeznaczyć na działalność
prospołeczną. Jednak nie poddajemy się!
Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu zmieniamy świat wokół
siebie na lepszy. Nie tylko pod kątem ekologii – czasem nasza pomoc
i zaangażowanie pozwala odzyskać nadzieję i wiarę w drugiego człowieka…
I to jest dla nas największe wyróżnienie.
W kolejnym roku mamy nadzieję nie stracić tego hartu ducha, którym
– mimo przeszkód – wykazywaliśmy się dotychczas. Będziemy z Wami
przy okazji najważniejszych uroczystości miejskich i regionalnych – u nas,
w Strzemieszycach.
Po najnowsze i bieżące informacje, dotyczące podejmowanych przez nas
działań, serdecznie zapraszamy Państwa na naszego Facebooka oraz stronę
internetową.
Z sąsiedzkim pozdrowieniem i najlepszymi świątecznymi życzeniami
Zarząd i pracownicy DSS Recykling
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Wywierzyska posprzątane!
Po raz kolejny nasza firma zaangażowała się w posprzątanie Wywierzysk.
Pozbieraliśmy wiele śmieci oraz usunęliśmy nadmiar roślinności
w zbiornikach. Teraz pstrągi, kaczki i inni mieszkańcy źródlisk mogą
odetchnąć z ulgą! A wszystko to pod kontrolą znanego ekologa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego i autora trzech wydań
przewodnika „Przewodnika przyrodniczego po Dąbrowie Górniczej”
– Pana Andrzeja Czyloka.
Skąd Pana zainteresowanie i obecność z nami na Wywierzyskach?
Źródliskami w Strzemieszycach interesuję się już od bardzo dawna.
To ważna przyrodniczo część Dąbrowy Górniczej. Po raz kolejny
nadzoruję ich sprzątanie po to, by obecna tu flora i fauna mogły
dobrze rozwijać się i funkcjonować.
Czym charakteryzują się źródliska?

W górnym zbiorniku, gdzie woda jest chłodniejsza nie ma takiego
problemu, ale w zbiorniku niższym, gdzie jest cieplej, pojawia
się bardzo duża ilość roślinności. Na to, dodatkowo, w okresie
jesiennym spadają liście i dochodzi do zamulenia zbiornika.
Gdybyśmy nie „uwolnili” zbiorników od nadmiaru roślinności
i osadów, za kilkanaście lat powstałoby tu torfowisko. Ten proces
nazywamy lądowaceniem.

Jest tu bardzo ciekawy ekosystem i samo miejsce jest niezwykle
atrakcyjne przyrodniczo. Są kaczki, są pstrągi, które odbywają
tu tarło. Jak wiemy – pstrągi są jakby wskaźnikami czystej wody.
Do źródlisk wypływa duża ilość wód głębokiego krążenia –
co prawda ubogich w biogeny, ale dobrze natlenionych, co daje
dobre warunki do życia.

Dlaczego zbiorniki należy sprzątać?
Po pierwsze i chyba najbardziej oczywiste – każde takie miejsce
cierpi z powodu ludzkiej działalności i najprościej mówiąc
– śmieci. Koniecznie trzeba je sprzątać, żeby nie zaburzyć
ekosystemu źródlisk. Po drugie: w wyniku długiego istnienia
takich zbiorników wodnych zawsze dochodzi do tzw. eutrofizacji.
To proces polegający na wzbogaceniu ekosystemu w biogeny.

Jaki jest efekt takiego usunięcia nadmiaru roślinności?
Przede wszystkim pozostawiamy samo źródlisko i chronimy je przez
lądowaceniem, bo jak wiadomo – gdzie woda – tam bogactwo.
Do tego pstrągi mają lepsze warunki, a mieszkańcy Strzemieszyc –
piękne i bogate przyrodniczo miejsce do wypoczynku.
Bardzo dziękujemy za rozmowę
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KONKURS EKOLOGICZNY

I WYCIECZKA DO POKAZOWEJ
ZAGRODY ŻUBRÓW

7 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 im.
Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej odbył się konkurs
przyrodniczo-ekologiczny, w którym brały udział 3-osobowe
drużyny reprezentujące klasy IV-VIII.
Pytania konkursowe dotyczyły rozpoznawania i opisu roślin ze
szkolnej ścieżki ekologicznej. Wyniki zmagań każdej drużyny
zostały ogłoszone po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy otrzymali
cenne nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
przez głównego sponsora – DSS Recykling z Dąbrowy Górniczej
na wycieczkę przyrodniczą.
28 listopada 41 uczniów biorących udział w ekologicznych
potyczkach klasowych pojechało na wycieczkę do Pszczyny.
Głównym punktem programu były warsztaty edukacyjne
„TROPEM ŻUBRA” w Pokazowej Zagrodzie Żubrów. Celem
warsztatów było przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu edukacji
przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Uczniowie pod
opieką przewodnika udali się na spacer po zagrodzie, obserwowali
żubrzą rodzinę podczas karmienia, poznawali różne gatunki
zwierząt i ich zachowanie w naturalnym środowisku. Była także
projekcja filmu o historii żubrów na ziemiach pszczyńskich.
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Kolejną atrakcją, która czekała na uczniów, był przepiękny
renesansowy zamek z krużgankami. Muzeum Zamkowe
w Pszczynie to unikatowe, niezmienione po dziś dzień miejsce na
mapie Polski, które przeniosło dzieci w klimat arystokratycznej
rezydencji z przełomu XIX i XX wieku.
Duże wrażenie zrobiła, usytuowana w gotyckich piwnicach
zamku, zbrojownia. Mogli tam zobaczyć europejskie i orientalne
uzbrojenie z okresu od XVI po początku XX wieku. Spośród broni
ochronnej dużym zainteresowaniem cieszyła się pełna zbroja
rycerska z ok. 1530 roku, polski kirys husarski z końca XVII wieku,
hełmy zamknięte, moriony (XVI-XVII w.) oraz napierśniki i hełmy
kirasjerskie z XIX stulecia.
Wyjazd do Pszczyny–perły śląskiej architektury na długo zostanie
w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.
W jednym z pomieszczeń dzieci oglądały uzbrojenie
orientalne: zbroje, hełmy, tarcze i szable perskie, pistolety
i jatagany turecko-bałkańskie oraz japońskie miecze (katana)
i zbroje samurajskie głównie z XVIII i XIX wieku. W zbrojowni
podziwiali również broń sieczną, mianowicie szable, które
używane były po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 roku w Wojsku Polskim.

Tekst: Małgorzata Flasza
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Dąbrowskie Mikołajki, czyli „Graj i Pomagaj”
Już 12. rok z kolei Centrum Sportu i Rekreacji zaprosiło
najmłodszych mieszkańców na Dąbrowskie Mikołajki
czyli akcję charytatywną pod nazwą „Graj i Pomagaj”.
A my gramy razem z nimi – niemalże od początku!
Chyba każde dziecko z niecierpliwością oczekuje na wizytę
świętego Mikołaja. Jednakże pamiętajmy – nie wszystkie mają
taką możliwość. Są też te biedniejsze czy samotne. Dlatego „Graj
i Pomagaj” to jedna z najważniejszych imprez w roku, która wnosi
iskrę radości w wiele dziecięcych serc.
W ramach tej niezwykłej imprezy organizowana jest zbiórka
środków finansowych, które są przeznaczone na organizację
wypoczynku dla dzieci z rodzinnego domu dziecka, dzieci
wychowywanych w rodzinach zastępczych i pogotowiach
opiekuńczych
ze
stowarzyszenia
„Przyjazny
Dom”.
Jest też oczywiście spotkanie z Mikołajem i moc prezentów!
Wśród atrakcji można wymienić kiermasz świąteczny, dmuchańce,
malowanie twarzy, fotolustro, gry i zabawy, animacje czy warsztaty.
Podczas imprezy miejsce miał też finał konkursu „Dąbrowskie
Talenty 2018” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom,
którym serdecznie gratulujemy.
Jedno jest pewne – to była ważna uroczystość, ale i dobra zabawa.
Na pewno spotkamy się za rok!

5 lat Krokusa

i wielka akcja świąteczna
Bardzo dziękujemy za zaproszenie Stowarzyszenie Krokus!
W wakacje razem świętowaliśmy Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Europejski Dzień Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz 5-lecie
Stowarzyszenia Krokus. To były piękne, pełne ciepła chwile.
Teraz przyszedł czas na pomoc w organizacji kolacji
wigilijnej, która już niebawem!
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Dla takich momentów warto się starać i urzeczywistniać ideał
firmy społecznie odpowiedzialnej! Bo, jak mówił Henry Ford
„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym
interesem.”

Klub Shotokan Karate Ronin
– SPEKTAKULARNE SUKCESY

O Klubie „Ronin” na naszych łamach pisaliśmy już wiele, tym bardziej, że rok rocznie wspieramy go
w organizacji Kohai Cup. Ale to nie jedyny ich sukces – zawodnicy Klubu są rozpoznawalni na całym świecie!
A my jesteśmy z nich dumni.
Przykłady sukcesów zawodników Klubu Shotokan Karate „Ronin”
można mnożyć. Ale sięgnijmy tylko miesiąc wstecz! Reprezentacja
Polski brała udział w 26. Mistrzostwach Świata Shotokan SKDUN,
które odbyły się w Kiszyniowie w Mołdawii. W jej składzie znalazło
się aż czterech zawodników Klubu „Ronin” z Dąbrowy Górniczej.
Do domu wrócili z tarczą – aż 5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe
medale. Swoją klasę w tych zawodach potwierdziła Natalia
Budzyń, która wygrała konkurencję indywidualną kata i kumite
oraz dołożyła wygraną w kata drużynowym kadetek oraz wygraną
w kata drużynowym mix wraz z Oskarem Łydka i Anastazją Dudzik.

Niedługo później reprezentantka Klubu, Katarzyna Janikowska,
zajęła 1. miejsce w kumite seniorek podczas największej światowej
imprezy sztuk walki WTKA Unified World Championship, które
odbyły się w Marina di Carrara.
W październiku i listopadzie zawodnicy Klubu Ronin brali
udział w zawodach Pucharu Polski Karate Olimpijskiego, skąd
przywieźli aż 13 medali a następnie w zawodach Shotokan Karate,
jakie rozegrano w Otwocku gdzie zdobyli 16 medali. Na koniec
Oskar Łydka, młody 13-letni zawodnik, który podczas Mistrzostw
Świata Shotokan Karate zajął 1. miejsce w kumite, wygrywając
5 walk, pokazał niezwykły hart ducha, kiedy w drugiej walce doznał
kontuzji i walczył używając jednej ręki i nóg. Następnie mimo
kontuzji podjął decyzję o dalszych startach i wygrał Puchar Polski
Karate Olimpijskiego w Legnicy! Na pochwałę zasługują również
Amelia Banasik, Marcel Kornes, Kamil Jasiński i Franciszek Pura.
Znakomite wyniki to zasługa trenerów: Tomasza Byjosa, Romana
Szymczaka, Tomasza Puchały i Artura Nycza.
Gratulujemy Klubowi takiej młodzieży, hartu ducha i pasji.
Trzymamy za Was kciuki i już czekamy na największą imprezę
związaną ze sztukami walki w naszym mieście.

KS Unia Dąbrowa Górnicza
zaprasza na treningi!
Wszyscy znamy powiedzenie: „Czym skorupka za młodu…”
Jeśli Twoje dziecko marzy o karierze piłkarskiej – KS Unia Dąbrowa
Górnicza jest pierwszym krokiem do jego realizacji. Obecnie trwa
nabór roczników 2008-2013.

Najlepszy klub piłkarski w Dąbrowie Górniczej,
z którym od lat mamy przyjemność współpracować,
zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi piłki
nożnej prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
trenerską z licencjami UEFA!

Biorąc udział w treningach dzieci nie tylko realizują swoją pasję,
ale także uczą się dyscypliny, pracy grupowej i mają okazję poznać
mnóstwo nowych koleżanek i kolegów. Kto wie, może to właśnie
na boisku w Strzemieszycach objawi się nowa gwiazda piłki nożnej?
Treningi obywają się 2-3 razy w tygodniu i trwają 90 minut.
Małe grupy treningowych, liczące około 10 podopiecznych,
pozwalają trenerowi na indywidualne podejście do każdego dziecka.
Zapraszamy – naprawdę warto.
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Każda butelka poddana recyklingowi
pozwala zaoszczędzić energię potrzebną
do świecenia 100-watowej żarówki przez
4 godziny.

Szkło jest materiałem powstałym przez
stopienie w temperaturze do 1500°C piasku
kwarcowego, wapienia i sody, a następnie
szybkie schłodzenie.

Kilka faktów o szkle

Od lat 1930. zaczęła się epoka butelki
zwrotnej, standardowej w kształcie,
z etykietą papierową i zamykaną na kapsel.
Butelka bezzwrotna zadebiutowała już
w latach 1940., szczególnie popularna była
w zaopatrzeniu armii amerykańskiej podczas
II Wojny Światowej.

Czy wiesz, że…?

Szkło znane jest człowiekowi co najmniej od 6 000 lat. Pierwsze szklane opakowanie
do piwa było używane w starożytnej Mezopotamii ok. 3 800 lat temu. Początkowo były
to gliniane naczynia ze szklaną polewą, na kolejny postęp w zakresie wytwarzania szkła trzeba
było poczekać do przełomu naszej ery, kiedy w basenie Morza Śródziemnego opanowano
technikę dmuchania cienkich form szklanych przy pomocy metalowych rur, tzw. piszczeli.

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.

Szkło, jako jedyny znany materiał nadaje
się do recyklingu w 100%. Może być
przetwarzane w nieskończoność!

Opakowania szklane zachowują smak
i zapach produktów, są zdrowe i higieniczne
(szkło i zawartość opakowania nie przenikają
się i nie wchodzą w reakcje chemiczne).

Rzemieślniczy wyrób opakowań szklanych trwał aż do początku 19. 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 19 i 20. wieku wynalazek maszyny
do automatycznego formowania opakowań szklanych. Produkcja opakowań, takich
jak butelki czy słoiki, stała się przystępna cenowo, a opakowania ze szkła zaczęły robić
zawrotną karierę.

DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1
42-530 Dąbrowa Górnicza
www.dss-recykling.pl

