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Jak Państwo wiecie – cały czas aktywnie włączamy 
się w życie naszej małej społeczności. W ciągu 
ostatniego pół roku sporo się wydarzyło i mamy 
nadzieję, że lektura niniejszego wydania dobrze to 
zrelacjonuje.

Nadal wspieramy wiele stowarzyszeń i organizacji 
działających na terenie Strzemieszyc, bierzemy 
też aktywny udział w istotnych dla całej 
Dąbrowy Górniczej wydarzeniach. Nie ustajemy  
w staraniach po to, by budować jak najlepsze 
relacje sąsiedzkie i partnerskie.

W związku z tym chcemy poinformować, że decyzja 
środowiskowa, która była procedowana przez Urząd 
Miejski w Katowicach i miała na celu zbudowanie 
dodatkowych magazynów na stłuczkę szklaną 
tak, aby frakcja drobna po procesie recyklingu 
była magazynowana wyłącznie w zamkniętych 
halach została pozytywnie rozpatrzona. Niestety 
– zostaliśmy bezmyślnie zablokowani przez jedno 
ze strzemieszyckich stowarzyszeń. Mimo naszych 
wyjaśnień, że taka organizacja procesu recyklingu 
zagwarantuje brak jakichkolwiek emisji związanych 
z przetwarzaniem stłuczki szklanej, bo będzie 
ona znajdowała się w zadaszonych i zamkniętych 
halach – stowarzyszenie zadziałało przeciwko nam. 

Nie rozumiemy zasadności tych sprzeciwów oraz 
ciągle podejmowanych prób zdyskredytowania 
nas w oczach lokalnej społeczności. Mimo prób 
mediacji i podawania przez nas niepodważalnych 
argumentów, jakimi są opinie ekspertów – w tym 
WiOŚ – nie udało się osiągnąć porozumienia,  
a o swoje dobre imię zostaliśmy zmuszeni walczyć 
w sądzie.

Mamy jednak nadzieję, że zbliżający się 
okres świąteczny przyniesie ukojenie nerwów  
i spokojne, merytoryczne podejście do tych kwestii 
dla członków stowarzyszenia. 

Przecież recykling jest nam niezbędny, a szkło,  
jako jedyny materiał nadaje się do niego w 100%  
i może być przetwarzane w nieskończoność.  
W dobie kryzysu klimatycznego powinniśmy 
starać się o to, by jak najwięcej odpadów dostało 
swoje drugie życie, a nie zalegało na wysypiskach. 
Dbałość o przyszłość naszej planety to przecież 
nasz obowiązek – nie tylko prawny, ale także 
moralny.

Z sąsiedzkim pozdrowieniem 
DSS Recykling

Szanowni Państwo, drodzy Sąsiedzi.
Serdecznie witamy Państwa na łamach kolejnego wydania naszego informatora.
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Mimo, że opakowania szklane są jedynymi, z których po 
przetworzeniu można uzyskać jakościowo taki sam produkt  
i w całości podlegają recyklingowi, to wciąż jest wiele krajów, w tym 
Polska, gdzie systemy zbiórki, segregacji i przetwarzania powinno 
się w znacznym stopniu poprawić, wzorując się na funkcjonujących 
już rozwiązaniach modelowych, chociażby tych stosowanych  
w Szwecji.

Nasz poziom odzyskiwania opakowań szklanych plasuje Polskę na 
piątym miejscu, niestety od końca, wśród krajów Unii Europejskiej, 
co oznacza, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Celem wyzna-
czonym dla wszystkich krajów UE jest osiągnięcie całkowitego, 
a więc 100 proc. poziomu recyklingu szklanych butelek i słojów.  

Ogólnoeuropejskie wytyczne powinny być impulsem do 
dynamiczniejszych działań w naszym kraju zarówno w zakresie 
edukacji, jak i rozwiązań systemowych.

Niestety, co trzeci Polak w ogóle nie segreguje śmieci. Ci, którzy 
to robią, często segregują w niewłaściwy sposób. Dodatkowo 
część z prawidłowo posegregowanych odpadów i tak nie trafia 
do recyklingu. A we współczesnej gospodarce, która wykonuje 
mozolny zwrot w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań, 
szkło odgrywać będzie coraz większą rolę. A także my sami, 
którzy możemy przyczynić się do tego, by nasz świat był czystszy  
i bezpieczniejszy. 

Segregujmy – jest o co walczyć!

Ekoodpowiedzialni!

Według najnowszego raportu Europejskiej 
Federacji Opakowań Szklanych (FEVE),  
w Polsce recyklingowi poddawanych jest  
57 proc. szklanych butelek i słojów. 

Tymczasem średnia dla 28 krajów Unii 
Europejskiej wynosi 74 proc., co oznacza,  
że ponad 11,6 milionów ton opakowań 
szklanych trafia do przetworzenia i ponownego 
obiegu, wracając na rynek w postaci nowych 
produktów.
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Dzień Integracji i Tolerancji odbył się w tym 
roku 06.09.2019 r. w Parku Hallera. Jak co roku 
wsparliśmy Stowarzyszenie Krokus w tej inicjatywie!

Dzień Integracji i Tolerancji był wyjątkowym wydarzeniem! 
Podopieczni Stowarzyszenia i ich rodziny oraz wolontariusze  
stanęli na wysokości zadania i stworzyli cudowną atmosferę 
sprawiając, że każdy gość czuł się tam dobrze. Wśród zaproszonych 
znalazły się takie osoby, jak Prezydent Dąbrowy Górniczej  
Marcin Bazylak, który objął patronatem całe wydarzenie, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak, Przewo-
dniczący Rady Miejskiej Marek Węgrzynowicz, Wiceprezydent 
Bożena Borowiec, Senator Arkadiusz Grabowski czy Poseł  
Robert Warwas oraz wielu innych, którym los podopiecznych 
„Krokusa” nie jest obojętny i z którymi wspólnie tworzymy 
rzeczywistość,  w której każdy czuje się potrzebny, kochany  
i ma chęć, by cieszyć się z każdego nadchodzącego dnia.

Czas nam wszystkim umiliły liczne występy artystyczne – zarówno 
najmłodszych, jak i trochę starszych. Zaprezentowali się m.in.: 
Zespół Pieśni i Tańca Gołowianie, Szkoła Tańca Towarzyskiego 
Marengo, Koło Gospodyń Wiejskich z Ujejsca, Specjalny  
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej, Fortnite czy podopieczni Stowarzyszenia Krokus.

Mogliśmy także wziąć udział w warsztatach, odwiedzić kiermasz 
książek, zobaczyć klasyczne rękodzieło. Na wszystkich czekał 
poczęstunek, a my osłodziliśmy wydarzenie pysznymi lodami!

Mamy nadzieję, że Dzień Integracji, święto, które łączy wszystkie 
grupy społeczne od przedszkolaków po seniorów - będzie 
realizowane cyklicznie.

Dziękujemy, że mogliśmy być z Wami!

DZIEŃ INTEGRACJI I TOLERANCJI

Na pamiątkę święta w Parku im. Hallera posadzono  
„Dąb Integracji”. 
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Mimo naprawdę gorącego popołudnia przybyło wielu 
zaproszonych gości, a sala wypełniona była po brzegi. Pośród 
przybyłych znalazły się takie osobistości, jak Pani Wiceprezydent 
Bożena Borowiec, były Prezydent Pan Zbigniew Podraza, Pani 
Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Majewska, liczni 
Radni, Rada Seniorów pod przewodnictwem Pani Krystyny 
Szaniawskiej i wielu, wielu innych. Tytułem „Wpisany w Dzieje 
Strzemieszyc” przyznawanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Strzemieszyc, odznaczona została profesor Politechniki Śląskiej z 
Katedry Biomechatroniki – dr hab. inż. Alicja Balin

Trzech barytonów i tenor, w akompaniamencie fortepianu, 
zapewnili wszystkim doskonałą rozrywkę, a w przerwie koncertu 
odbył się tradycyjny poczęstunek.

Dla DSS Recykling koncert był ważny także z innego powodu 
– Prezes Rafał Pękala został uhonorowany tytułem „Przyjaciela 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej”.

Jesteśmy partnerami szkoły od kilku dobrych lat. Przez ten 
czas wiele się zmieniło. Sadziliśmy drzewa, prowadziliśmy eko-
wykłady, kupiliśmy oczyszczacze powietrza… Jesteśmy w stałym 
kontakcie ze szkołą i zawsze staramy się odpowiadać na potrzeby 
najmłodszych ze Strzemieszyc, dlatego bardzo dziękujemy za to 
wyróżnienie!

W czerwcu odbył się kolejny koncert organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc 
i ZSP nr 5 – Koncert na 4 Bardzo Męskie Głosy „Przyjmijcie dziś życzenia”. Poprzedziło go otwarcie wystawy 
prac malarskich Arkadiusza Żaka.

DSS
Przyjacielem
SP nr 5!
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Jest nam niezmiernie miło poinformować,  
że nabyliśmy udziały spółki Simeko Recykling Szkła.

Teraz razem, trosce o środowisko naturalne, stworzymy grupę 
kapitałową, gdzie zastosujemy nasze najbardziej ekologiczne  
i zaawansowane technologie w recyklingu szkła. 

Na razie rozpoczynamy reorganizacji oraz poprawienia 
infrastruktury – po to, by pracować czysto, schludnie i bezpiecznie 
i zapewnić najwyższą jakość przetworzonej stłuczki szklanej.

O postępach będziemy Państwa informować!

ROZWIJAMY SIĘ!

TRENUJ Z KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA!
Klub Sportowy Unia Dąbrowa Górnicza zaprasza wszystkie chętne dzieci 
z roczników 2011, 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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Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 
24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest 
uruchomienie kolejnych modułów systemu, tj. moduł ewidencji  
i moduł sprawozdawczości.

Elektroniczny moduł ewidencji umożliwi uzyskanie aktualnej 
informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych  
i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania  
i przetwarzania. Operacje przeprowadzane w tym module będą 
odbywać się na bieżąco.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?
Podmiot, który chce przekazać odpady, przed ich przekazaniem, 
będzie musiał wystawić Kartę przekazania odpadów/Kartę 
przekazania odpadów komunalnych (KPO/KPOK) elektronicznie 
w BDO. W Karcie zawarte będą informacje m.in. o rodzaju i ilości 
przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie transportu 
oraz o miejscu, do którego należy dostarczyć odpady. Podmiot 
transportujący podczas przewożenia odpadów będzie musiał 
posiadać wygenerowane potwierdzenie KPO/KPOK. Generując 
takie potwierdzenie, transportujący odpady automatycznie 
potwierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego, co przewozi. 

Natomiast podmiot przejmujący odpady zobowiązany jest 
potwierdzić przejęcie tych odpadów od razu w momencie zważenia 
ich „na bramie”. 

W końcowym etapie transportujący odpady musi jeszcze 
potwierdzić wykonanie usługi przewozu odpadów do miejsca 
wyznaczonego w KPO.

Organy kontrolujące, widząc informacje zawarte w KPO i KPOK, 
będą mogły wcześniej zaplanować kontrolę, przed wyjazdem 
transportu – u przekazującego odpady, w trakcie transportu lub 
u podmiotu przejmującego te odpady. Jednostka kontrolująca 
będzie mogła sprawdzić, czy transport faktycznie się odbył,  
co znajdowało się w danym pojeździe i czy transport odpadów był 
odpowiednio zabezpieczony.

To pomoże w walce z nieuczciwymi firmami, a analiza i ocena tych 
danych umożliwi diagnozę stanu gospodarki odpadami w skali 
kraju oraz prognozowanie trendów zmian.

Rejestr BDO jest ogólnodostępny. Przedsiębiorcy otrzymują 
numer rejestrowy, dzięki któremu każdy może sprawdzić, w jakim 
zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki 
odpadami oraz jakie posiada decyzje związane z gospodarką 
odpadami – to szczególnie istotne, gdy np. chcemy sprawdzić 
nowego kontrahenta.

Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie wpisany do 
Rejestru BDO, nie będzie mógł przekazać tych odpadów  
np. zbierającemu, ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia 
karty przekazania odpadów, jak również zbierający nie będzie ich 
mógł bez wystawionej karty przyjąć.

Obecnie w Rejestrze BDO jest zarejestrowanych ponad  
140 tys. podmiotów. Oczywiście cały czas to się zmienia,  
ponieważ do Marszałków Województw składane są wnioski,  
na których podstawie dokonywane są wpisy.

Mamy nadzieję, że system się sprawdzi, ułatwi funkcjonowanie 
przedsiębiorcom, promując tych uczciwych, którzy działają 
zgodnie z prawem oraz pomoże w zadbaniu o środowisko  
i promocję postaw ekologicznych.

DSS Recykling w Bazie danych o opakowaniach  
i produktach oraz gospodarce odpadami

Od 1 stycznia ewidencję i sprawozdawczość 
prowadzimy wyłącznie za pośrednictwem 

Bazy danych o opakowaniach i produktach 
oraz gospodarce odpadami.
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DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.dss-recykling.pl

Okres powakacyjny to szansa rozpoczęcia treningów 
Karate Shotokan dla nowych adeptów, kontynuacja 
treningów przez dotychczasowych a także rozpoczęcie 
nowego sezonu startowego.
W ostatnim czasie zawodnicy klubu brali udział w 27. Mistrzo-
stwach Świata Shotokan Karate (11-13.10.2019 Karlove Vary 
Czechy), gdzie 21-osobowa Kadra Polski, w tym 6 zawodników 
Ronina, walczyło o medale.  W zawodach brało udział 1335 
zawodników. W tak silnej konkurencji zawodnicy UKS Ronin 
zdobyli aż 5 medali z 7., jakie zdobyła cała Kadra Polski.  
Nasi medaliści to Katarzyna Janikowska, Kamil Jasiński,  
Anastazja Dudzik, Oliwia Dudzik, blisko strefy medalowej byli 
Oskar Łydka i Marcel Kornes. 

Kolejnymi zawodami było Grand Prix Ostrava w Karate  
Olimpijskim WKF, które odbyły się w dniach 2-3 listopada 
2019. W tych zawodach startowało 10. zawodników Klubu Ronin, 
którzy w tych prestiżowych zawodach zdobyli 9 medali. Wśród 
medalistów znaleźli się: Oskar Łydka, Katarzyna Janikowska, 
Natalia Budzyń, Marcel Kornes, Emilia Drożdż, David Drożdż, 
blisko strefy medalowej byli Kamil Jasiński, Oliwia Wawrzkiewicz, 
Anastazja Dudzik i Oliwia Dudzik.

Po wakacjach, Ronin w Strzemieszycach zaistniał w nowych  
warunkach. Ponieważ zlikwidowano Gimnazjum przy ul. Obrońców 
Pokoju 7, gdzie od roku 1992 klub miał swoją siedzibę, wystąpiła 
obawa jak i gdzie dalej prowadzić zajęcia w Strzemieszycach. 
Wszystko jednak skończyło się pozytywnie, dzięki rozmowom 
Sensei Tomasza Byjosa z Prezydentem Marcinem Bazylakiem 
oraz Panią Wiceprezydent Bożeną Borowiec. Klub otrzymał 
możliwość dalszego prowadzenia zajęć w miejscu, które znają 
wszyscy mieszkańcy Strzemieszyc. W ostatnich dniach budynek 
szkoły przejęła WSPS z Dąbrowy Górniczej, a dzięki dobrej woli  
i podpisaniu umowy między Klubem Ronin oraz WSPS, zawodnicy 
mogą swobodnie trenować.

W październiku uruchomiona została nowa sekcja w SP 29 
przy ul. Morcinka 4, tak więc UKS Ronin ma teraz pięć sekcji, 
które mieszczą się na Mydlicach, w Gołonogu (SP 29, SP 13 oraz 
SOSW) i w Strzemieszycach.

Od września działa także nowa strona internetowa - www.ronin.pl 

Zapraszamy na zajęcia oraz do polubienia i śledzenia profilu  
Klubu na Facebooku.

O Klubie Ronin ze Strzemieszyc 
pisaliśmy już wielokrotnie. 

Zawodnicy i trenerzy tego Klubu 
osiągają tyle sukcesów, że trudno 
za nimi nadążyć. Dlatego też  
z przyjemnością kontynuujemy cykl 
artykułów o Klubie, który przynosi 
chlubę Strzemieszycom, Dąbrowie 
Górniczej i Polsce.

Klub Ronin – duma Strzemieszyc i Dąbrowy Górniczej!


