
Niech Święta Wielkiej Nocy,
przyniosą odrodzenie duchowe, 
napełnią wszystkich spokojem,

dadzą siłę w pokonywaniu trudności
i pozwolą z ufnością i optymizmem

patrzyć w przyszłość.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Sąsiadom i Klientom
radosnych Świąt życzą

Zarząd i pracownicy DSS Recykling
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INFORMATOR DSS RECYKLING 
dla mieszkańców Strzemieszyc

W tym numerze:

Dumni ze Strzemieszyc Pierwszoklasiści i przedszkolaki 
mogą odetchnąć z ulgą! 

Kultywujemy tradycję

www.dss-recykling.pl
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Obecnie Stowarzyszenie liczące około 50 osób, współorganizuje 
między innymi piknik rodzinny „Mama, tata i ja” i Dni Kultury 
Strzemieszyc, a w ramach pomocy charytatywnej od kilku lat 
prowadzi  i finansuje zimową akcję „gorącazupa” dla najbardziej 
potrzebujących. Ostatnie trzy lata to mocne wsparcie – 
organizacyjne, doradcze i finansowe – prac ratujących Bazylikę 
NSPJ, która pilnie potrzebuje remontu pękającego sklepienia, 
wymiany konstrukcji dachu oraz całkowitej odbudowy wieżyczki 
sygnaturki.

Imprezy artystyczno-kulturalne organizowane przez Stowarzy-
szenie, historycznie odbywały się na Stadionie KS Unia Dąbrowa 
Górnicza. Były mecze piłki możnej, turnieje tenisa stołowego, 
festiwale piosenki dla dzieci i młodzieży, występy amatorskich 
i profesjonalnych zespołów muzycznych (m.in. Jary Oddział 
Zamknięty), pokazy sztuk walki, konkursy i quizy dla najmłodszych. 
Obecnie, ze względu na zmienioną formułę imprezy, wydarzenia 
towarzyszące DniomStrzemieszyc przeniesione zostały na teren 
Szkoły Podstawowej nr 24 i biblioteki.

Festyny cieszyły i cieszą się bardzo dużą popularnością 
wśród mieszkańców Strzemieszyc i okolic. Obchodom Dni 
Strzemieszyc zawsze towarzyszyły niedzielne koncerty w Bazylice  
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie występowali  
m.in.  „Mazowsze”, „Śląsk”, Edyta Gepert, Krystyna Prońko, 
Krzysztof Krawczyk, Marcin Wyrostek czy Magda Anioł.

Od lat staramy się wspierać działalność Stowarzyszenia,  
które jest animatorem wielu cennych inicjatyw lokalnych oraz 
wielkim orędownikiem budowania społeczności obywatelskiej. 
Mamy nadzieję, że ich kolejne działania będą równie owocne, 
jak dotychczasowe i już teraz serdecznie zapraszamy na obchody  
Dni Kultury Strzemieszyc między 13 a 19 maja. Ponownie czeka 
nas wiele atrakcji, w tym kończący Dni, niedzielny (19 maja, 
10:30) koncert wybitnego polskiego multiinstrumentalisty, 
wokalisty i kompozytora – Józefa Skrzeka. Serdecznie witamy Państwa na łamach kolejnego 

wydania naszego informatora. Od ostatniego 
numeru nie próżnowaliśmy, wydarzyło się dużo 
i byliśmy z Wami w najważniejszych momentach 
życia naszej małej społeczności.

Jak już Państwo wiecie, wspieramy wiele stowa-
rzyszeń i organizacji działających na terenie  
Strzemieszyc, bierzemy też aktywny udział  
w istotnych imprezach dla całej Dąbrowy 
Górniczej. Jesteśmy, między innymi, partnerami 
szkół, Klubu Sportowego Unia Dąbrowa  
Górnicza, Stowarzyszenia Przyjaciół Strzemie-
szyc, Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy  
Strzemieszyce, strzemieszyckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich, wspieramy wydarzenia takie, jak Graj  
i Pomagaj czy dąbrowski Półmaraton. 

A chcemy zrobić jeszcze więcej właśnie po to,  
by odpowiedzieć na Państwa głosy!

W związku z tym, ponownie zwróciliśmy się  
o możliwość wybudowania drogi, będącej przedłu-
żeniem ulicy Szklanych Domów i odciążającej  
w przyszłości ulicę Fabryczną. 

Deklarujemy wszelką pomoc w wybudowaniu 
takiego połączenia drogowego i pełną współpracę  
z zaangażowanymi władzami i lokalną społecznością.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że decyzja 
środowiskowa, która jest teraz procedowana 
przez Urząd Miejski w Katowicach, ma na celu 
zbudowanie dodatkowych magazynów na stłuczkę 
szklaną tak, aby frakcja drobna po procesie 
recyklingu była magazynowana wyłącznie  
w zamkniętych halach. Taka organizacja procesu 
recyklingu zagwarantuje brak jakichkolwiek emisji 
związanych z przetwarzaniem stłuczki szklanej.

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować,  
że przyjmowanie dostaw samochodów, dostarcza-
jących oraz wywożących stłuczkę szklaną, 
odbywa się od godz. 6 do godz. 18 i w tej kwestii 
nie planujemy żadnych zmian. Zwiększymy też 
kontrolę nad zabezpieczaniem tych transportów 
w celu minimalizacji wydostawania się drobin szkła 
na ulicach dojazdowych.

Z sąsiedzkim pozdrowieniem 
DSS Recykling

XII edycja Półmaratonu 
Dąbrowskiego 
Półmaraton to jedna z najważniejszych imprez biegowych 
w regionie. Ubiegłoroczna edycja to udział 1250 
biegaczy, gdzie zdecydowana większość to mieszkańcy 
Śląska, a prawie 350 zawodników to dąbrowianie.
To prestiżowy bieg, który charakteryzuje się wyjątkowo 
piękną trasą prowadzącą wokół dąbrowskich jezior Pogoria, 
z metą przed Halą Widowiskowo-Sportową „Centrum”. 
Wyróżnikiem dąbrowskiego Półmaratonu bez wątpienia jest 
szybka, płaska trasa biegu, która sprzyja biciu rekordów. 
2 godziny i 45 minut to wyznaczony limit czasu w jakim 
trzeba ją pokonać. Oprócz biegaczy, rywalizują także 
miłośnicy Nordic Walking. Do pokonania mają dystans  
5 km, z Pogorii III przed Halę „Centrum”.
DSS Recykling jak co roku wspiera dąbrowskich 
półmaratończyków! W tym roku ufundowaliśmy nagrody – 
vouchery na sportowe zakupy!

Szanowni Państwo, drodzy Sąsiedzi, Klienci!

DUMNI ZE STRZEMIESZYC

Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce zawiązało się 
z inicjatywy ks. Jana Gaika w 2001 roku. Od początku stawiało 
sobie ambitne cele, jak np. wspieranie racjonalnego kształtowania 
środowiska i gospodarowania zasobami przyrodniczymi, zapobie-
ganie szkodliwym wpływom przemysłu na środowisko, rozwijanie 
i propagowanie wszelkich form promocji dzielnicy, upowszech-
nienie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspie-
ranie inicjatyw społecznych czy organizowanie Dni Strzemieszyc 
– imprezy będącej świętem mieszkańców Strzemieszyc Wielkich.
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Zakupione przez nas oczyszczacze powietrza to 
prawdziwy pogromca szkodliwych substancji, które 
negatywnie wpływają na układ oddechowy. Pracują 
cicho, ale bardzo skutecznie!

Jest to niezwykle ważne, aby najmłodsze pokolenie dąbrowian 
chronić przed negatywnymi skutkami, jakie wywołuje 
zanieczyszczone powietrze.

Zanieczyszczone powietrze wpływa nie tylko na zdrowie, ale 
też inteligencję dzieci i całe późniejsze życie. Zwiększa ryzyko 
na zachorowania na wiele chorób, takich jak astmę, przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc i zapalenie dróg oddechowych. Im 
więcej smogu, tym ryzyko zachorowania na różne choroby 
rośnie. U narażonych na zanieczyszczenia dzieci za kilkanaście 
lat można się spodziewać następstw onkologicznych. Urządzenia 
oczyszczające powietrze mogą pomóc temu przeciwdziałać!

Urządzenie jest wyposażone w filtr HEPA 11, czujnik jakości 
powierza oraz regulację siły nadmuchu. Posiada także wygodny 
panel sterowania z kontrolkami, które sygnalizują wybrany tryb 
pracy oraz uruchomione funkcje.

Dzięki zakupionym przez nas oczyszczaczom, które przekazał 
na ręce dyrektorów szkół Mateusz Pękala, pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 i dzieci z Przedszkola nr 16 mogą teraz 
odetchnąć z ulgą – czystym powietrzem w klasach, w których 
spędzają przecież tak wiele czasu.

PIERWSZOKLASIŚCI  
I PRZEDSZKOLAKI 
MOGĄ ODETCHNĄĆ Z ULGĄ!

Ufundowane przez nas oczyszczacze, dzięki zastosowaniu  
pięciostopniowego systemu filtracji (3-warstwowy filtr,  
jonizator oraz lampa UV), znacząco poprawią jakość powie-
trza w klasach i wyeliminują:

• zanieczyszczenia mechaniczne  
 (kurz, cząstki stałe dymu i spalin),

• roztocza rozwijające się w kurzu domowym,

• sierść i naskórek zwierząt, pyłki traw, drzew i kwiatów,

• zarodniki pleśni i grzybów,

•  bakterie oraz wirusy.

TRENUJ Z KS UNIA 
DĄBROWA GÓRNICZA!
Klub Sportowy Unia Dąbrowa Górnicza zaprasza 
wszystkie chętne dzieci z roczników 2012, 2013  
i 2014 na treningi. 
Liczy się dobra zabawa, a biorąc udział w treningach dzieci 
nie tylko realizują swoją pasję, ale też uczą się dyscypliny, 
pracy grupowej, 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 treningowe, liczące około 10 podopiecznych, 
pozwalają trenerowi na indywidualne podejście do każdego 
dziecka.

Zapraszamy – naprawdę warto
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Pani Janino, proszę opowiedzieć nam, ile Koło już istnieje, jakie 
ma tradycje?

Koło na terenie Strzemieszyc Wielkich powstało 1932 roku,  
a dwa lata później poświęcono nasz sztandar – mamy więc 87 lat!  
Od samego początku prowadzimy kronikę, w której 
dokumentujemy swoją działalność. Mamy tu wszystkie ważne 
wydarzenia, zdjęcia, dyplomy... 

Początki Koła Gospodyń ze Strzemieszyc wyglądały tak, że matki, 
gospodynie, działaczki, kobiety jak na tamte czasy postępowe, 
spotykały się i dzieliły wiedzą i umiejętnościami. To one krzewiły 
kulturę, postęp, a także pielęgnowały tradycję. Od samego 
początku działo się u nas bardzo dużo. Były kursy szycia, gotowania, 
pieczenia. To wszystko przyciągało nowe członkinie. Obecnie jest 
nas 25, ale czasy się zmieniły, kobiety są nowoczesne, bardziej 
zabiegane, nie mają już czasu na takie działalności. Ale mamy 
nadzieję, że to się zmieni i oczywiście serdecznie zapraszamy 
wszystkie chętne Panie w nasze szeregi.

A czym, oprócz wspomnianej edukacji, zajmuje się Koło?

Udzielałyśmy się i udzielamy bardzo dużo. Cały czas aktywnie 
włączamy się w życie lokalnej społeczności. Bierzemy udział  
w Dniach Strażaka, Seniora, Świętach, festynach, festiwalach  
i piknikach w regionie. 

Spotykamy się raz w tygodniu w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzemieszycach Wielkich. Jesteśmy bardzo 
wdzięczne Strażakom za tę możliwość, za miejsce dla nas. Naszym 
dniem jest poniedziałek. A robić zawsze jest co. Teraz na przykład 
przygotowujemy kwiaty na palmę. Robimy ozdoby, gotujemy, 
uczymy się piosenek, organizujemy sobie też wycieczki, staramy 
się zobaczyć jak najwięcej, pozwiedzać i miło spędzić razem czas.

 

Macie Panie też swoje tradycyjne wydarzenia, często już 
zapomniane…

Oczywiście! Jednym z takich wydarzeń na pewno jest 
„wyszkubek”. Kiedyś rzeczą podstawową był posag – podstawa 
do znalezienia chętnego kandydata na męża. Różne ruchomości 
i nieruchomości wchodziły w skład posagu, jednak na terenach 
wiejskich jego podstawą były poduszki i pierzyny, których 
najlepszym wypełnieniem było gęsie pierze. W przygotowaniu 
tej części pomagały okoliczne sąsiadki przyszłej panny młodej, 
spotykając się w zimowe wieczory na wspólnym darciu pierza. 
Stąd właśnie tradycja zwana „wyszkubkiem”. Oczywiście panie nie 

robiły tego w milczeniu – śpiewały, wymieniały się najnowszymi 
plotkami, żartowały – a im później w noc tym bardziej frywolnie, 
jako że gospodyni zawsze miała coś do wypicia i przegryzienia. 
Chcąc kontynuować tę odchodzącą w zapomnienie tradycję, wraz 
z okolicznymi Kołami Gospodyń Wiejskich i Pałacem Kultury 
Zagłębia, od 2012 organizujemy zimową porą „wyszkubkowe” 
spotkania. Tam zawsze przynosimy ciasta, faworki, pączki, chleb ze 
smalcem, śpiewamy i spędzamy razem czas. Mistrzynią skubania  
w tym i w zeszłym roku została nasza Teresa Bilewicz!

Współpracujecie z innymi Kołami, stowarzyszeniami z Dąbrowy 
Górniczej?

Współpracujemy Radą Dzielnicy (obecnie zawieszoną) 
i wieloma strzemieszyckimi stowarzyszeniami, bierzemy 
udział w życiu dzielnicy, Kościelnych uroczystościach.  
Z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy Strzemieszyce 
współorganizujemy Dni Strzemieszyc, pomagamy w pikniku 
„Mama, tata i ja”, a jako samarytanki w zimie rozdajemy zupę 
najbiedniejszym. Angażujemy się dużo i mamy wielką satysfakcję 
z tego, że ludziom smakują nasze domowe wyroby i że tak 
zwyczajnie, po ludzku, możemy pomóc.

Jeśli chodzi o współpracę między Kołami to każda z dąbrowskich 
dzielnic ma swoje Koło. Spotykamy się na dwóch ważnych 
imprezach, czyli wspomnianym wcześniej „wyskubku” i na 
corocznym festynie folklorystycznym „Chlebem i solą”. W tym 
roku festyn odbędzie się już po raz 12., a gospodarzem tegorocznej 
edycji będzie Ujejsce. Tam zawsze występujemy, śpiewamy, 
prezentujemy swój dorobek artystyczny — rękodzieło, hafty, 
obrazy oraz dziewiarstwo. Jest też konkurs Twórczości Ludowej 
dla Kół Gospodyń Wiejskich w kategoriach: najlepszy chleb 
staropolski na zakwasie, słodkie wypieki, wiejski stół oraz strój 
ludowy. Skromnie powiem, że nasze Koło zawsze odnosi sukcesy! 
Serdecznie zapraszamy już 11 maja!

Dziękujemy za rozmowę.

Niezwykle ciepłe przyjęcie, wiele serdeczności, kawa i pyszne, domowe ciasto – tak przywitani zostaliśmy przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzemieszyc Wielkich. Poprosiliśmy Panią Janinę Świerczynę, przewodniczącą Koła,  
o udzielenie nam wywiadu i opowiedzenie o tym, jakie tradycje ma koło i czym na co dzień zajmują się jego członkinie.

KULTYWUJEMY TRADYCJĘ
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Na co dzień spokojni, grzeczni, wręcz niezauważalni, 
ale na zawodach i podczas treningu dają z siebie 
zawsze 100% i walczą jak tygrys. Są zwinni, szybcy  
i zdecydowani.
To zawodnicy Klubu Ronin, duma Strzemieszyc i Dąbrowy 
Górniczej, klub który w naszej dzielnicy działa już 27 lat i ma swoją 
siedzibę przy ulicy Obrońców Pokoju 7.

Wielokrotnie pisaliśmy już o Klubie Ronin, ale tym razem 
chcemy skupić się na najstarszej jego sekcji, która jest właśnie  
w Strzemieszycach.

Początki sięgają roku 1992, kiedy to mieszkaniec Strzemieszyc – 
Tomasz Byjos, za zgodą dyrektora Kazimierza Hajdula, otworzył 
sekcję Karate Shotokan w liceum (już byłym) przy ulicy Obrońców 
Pokoju 7. 

W okresie tych 27 lat, w sekcji strzemieszyckiej, udział  
w zajęciach brało ponad 700 dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie 
sekcja liczy ponad 30 osób, nie tylko ze Strzemieszyc, ale także  

z Błędowa, Łośnia, Okradzionowa i Sławkowa. Trenują Shotokan 
Karate oraz Kobudo, ale zawodnicy odnoszą również sukcesy  
w amatorskich i zawodowych turniejach MMA.

W niniejszym artykule chcemy przybliżyć wam sylwetki kilku 
osób związanych ze Strzemieszycami.

Tomasz Byjos – od kilku pokoleń związany ze Strzemieszycami. 
Inicjator i założyciel Klubu Ronin oraz jego główny trener. Jest 
absolwentem Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, 
obecnie posiada 6 Dan Shotokan Karate i 3 Dan Kobudo, ponadto 
jest instruktorem strzelectwa. Jako zawodnik zdobywał medale 
na Mistrzostwach Polski, Europy i Mistrzostwach Świata, biorąc 
udział w zawodach na prawie wszystkich kontynentach. Za swoje 
osiągnięcia i promocję miasta Dąbrowa Górnicza otrzymał tytuł 
„Dąbrowianina Roku”, a od stowarzyszeń strzemieszyckich – 
„Srebrne Strzemię”, otrzymał także kilkadziesiąt podziękowań 
i wyróżnień z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz 
Ambasady Japonii. Dzisiaj swoją wiedzę i umiejętności przekazuje 
młodszemu pokoleniu strzemieszyckich karateków, realizuje także 
autorski projekt „Karate dla osób z niepełnosprawnością”.

Katarzyna Janikowska – w Klubie 
Ronin trenuje od 7. roku życia. Dzisiaj ta 
20-letnia kobieta to, obok Natalii Budzyń, 
najlepsza zawodniczka klubu. Kasia to 
multimedalistka, która w swojej karierze 
zdobyła już ponad 200 medali. Jest 
aktualną reprezentantką Polski, medalistką 
Mistrzostw Polski Karate Olimpijskiego, 
aktualną Mistrzynią Świata WTKA i Europy 
SKDUN. Wyróżniona wieloma nagrodami 
i stypendiami Prezydenta Miasta Dąbrowa 
Górnicza. Pomaga również w prowadzeniu 
zajęć z młodszymi dziećmi i przygotowuje 
się do kolejnych sportowych wyzwań.

Natalia Budzyń – trenuje od 7. roku życia. 
Należy do najzdolniejszych zawodniczek  
w historii klubu. Pomimo młodego 
wieku (16 lat), dzięki swojej pracowitości 
zdobyła już około 200 medali. Jest 
aktualną medalistką Mistrzostw Polski 
Karate Olimpijskiego, Mistrzostw Europy  
i Mistrzostw Świata SKDUN, aktualną 
reprezentantką Polski oraz uczennicą 
Gimnazjum nr 10 w Strzemieszycach.

Anastazja Dudzik – to najmłodsza  
z naszych utalentowanych zawodniczek. 
Anastazja, pomimo iż trenuje dopiero 
od 5. lat, ma na swoim koncie medale 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików, Mistrzostw Polski, Pucharu 
i Mistrzostw Europy. Jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 24 (dawniej 17)  
w Strzemieszycach.

Z uwagi na dużą ilość osiągnięć sportowych 
trzech przedstawionych zawodniczek, 
zaakcentowaliśmy tylko niektóre z naj-
bardziej aktualnych sukcesów. 

Drodzy sąsiedzi, z pewnością wielokrotnie 
mijacie na ulicy te trzy wspaniałe 
dziewczyny, które dzięki swojej postawie są 
najlepszymi ambasadorkami Strzemieszyc 
i Dąbrowy Górniczej.

Zapraszamy na zajęcia sportowe 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
we wtorki i czwartki od godziny 
17:00 w Gimnazjum nr 10  
przy ulicy Obrońców Pokoju 7.


