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Witamy na łamach kolejnego wydania informatora DSS Recykling. 
Od ponad pięciu lat nie ustajemy w wysiłkach, byście Państwo 
mogli lepiej poznać, czym się zajmujemy i jak ważne dla środowiska 
naturalnego jest to co robimy.

Z wielu spotkań z Wami i odbytych rozmów wiemy, że działamy  
w dobrym kierunku. Cieszymy się, że jesteśmy postrzegani jako 
firma fair-play, a nasze starania, by wprowadzać dobre praktyki 
społecznej odpowiedzialności biznesu doceniane są przez 
mieszkańców oraz adaptowane przez inne firmy z regionu. To dla 
nas powód do dumy, bo wiemy, że jeden kamień może wywołać 
wielką lawinę! Cały czas się staramy, słuchamy Was i jesteśmy  
z Wami wszędzie tam, gdzie tego potrzebujecie. 

Zachęcamy do lektury najnowszego informatora, będącego 
podsumowaniem ostatniej działalności DSS Recykling. 
Opisujemy szereg akcji, które podjęliśmy. Pandemia koronawirusa 
niestety pokrzyżowała niektóre z naszych planów, ale też dobitnie 
uświadomiła, że zawsze warto być blisko ludzi i pomagać tam, gdzie 
to tylko możliwe. Bo dobro wraca.

Z sąsiedzkim pozdrowieniem 
Zarząd i Pracownicy 
DSS Recykling Sp. z o.o.

Drodzy Mieszkańcy Strzemieszyc, 
Sąsiedzi i Przyjaciele
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DSS Recykling na Wawelu

Tego jeszcze nie było! 
Znaleźliśmy się na samym Zamku Królewskim  
na Wawelu! 
Mieliśmy tam ważne zadanie – pomogliśmy  
z wywozem szkła, które właśnie u nas otrzyma  
nowe życie!

Zobaczcie zdjęcia!
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Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo. Ograniczenie 
zasięgu infekcji wirusem SARS-CoV-2 wymaga współpracy. 

Na całym świecie szpitale są wspierane przez osoby prywatne, firmy 
i instytucje. I choć filantropia nie zastąpi działań rządu w walce  
z pandemią, to może szybko, elastycznie i z wyczuciem wesprzeć 
tych, którzy dziś pomocy potrzebują.

W tym trudnym czasie również Zarząd DSS Recykling 
przekazał darowiznę dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
na rzecz walki z wirusem. 

„W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się wszyscy Polacy, 
podjęliśmy decyzję o udzieleniu materialnego wsparcia naszej 

lokalnej społeczności. Włączamy się lokalnie do ogólnopolskiej 
akcji pomocowej, a motywuje nas solidarność i odpowiedzialność 
społeczna, którą wszyscy w tym czasie szczególnie odczuwamy. 
Przez darowiznę chcemy odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby 
ZCO i służb medycznych w walce z COVID-19. Pomagamy 
też lokalnym, strzemieszyckim organizacjom w zapewnieniu 
mieszkańcom najważniejszych środków ochrony osobistej. 
Wsparcie finansowe jest jednym z elementów naszego zaanga-
żowania” – mówi Prezes Zarządu DSS Recykling, Rafał Pękala.

Pandemia koronawirusa dotknęła bardzo wielu z nas. 
Ucierpiały nasze domy i rodziny, firmy, cała społeczność,  
a w szerokiej perspektywie – cały nasz kraj i cały świat.

Dlatego staramy się nieść pomoc tam, gdzie możemy i tak jak 
możemy. Losy Strzemieszyc są nam bliskie, są ważne. Dlatego 
pomogliśmy również Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
która jest tak ważnym punktem na mapie naszej dzielnicy. 

Wspieramy Zagłębiowskie Centrum Onkologii

POMOC DLA PARAFII
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W dobie koronawirusa szczególnie ważna jest społeczna 
solidarność. Dlatego z chęcią włączyliśmy się w inicjatywę 
zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc. 
 
W całych Strzemieszycach powstało kilka maseczkomatów. Ich 
idea, to dzielenie się z potrzebującymi środkami ochrony osobistej. 
Zasada jest prosta: ten, kto potrzebuje zabiera maseczkę, a ten 
kto może – dzieli się i udostępnia maseczki dla innych. Warto 
pamiętać, że maseczki są wielokrotnego użytku – można je prać 
w temp. 60 stopni.

Wraz z trwaniem pandemii społeczna odpowiedzialność 
biznesu przybiera nowe oblicze. Wsparcie przekazywane jest 
przede wszystkim na cele zdrowotne, profilaktyczne, coraz 
więcej środków trafia do najbliższego otoczenia biznesowego, 
głównie współpracowników i do łańcucha dostaw, aby firmy 
mogły przetrwać zderzenie z COVID-19 i być gotowym 
do działania, gdy tylko zacznie się powrót do normalnej 
rzeczywistości. Troszczymy się o swoich pracowników, 
podwykonawców, ale nie zapominamy przy tym o naszej 
dąbrowskiej, strzemieszyckiej lokalnej społeczności.

Do dzielenia się zachęcamy również Państwa. To co 
zyskujemy, to satysfakcja z możliwości pomocy w tak 
słusznej sprawie. 

Żebyśmy wspólnie przetrwali ten sztorm.

Egzamin praktyczny  
z odpowiedzialnego biznesu

Akcja – maseczkomat!

Pamiętajmy o tym, jak ważna jest profilaktyka  
i odpowiednie środki ochrony osobistej. Dzięki temu 
chronimy siebie i innych!
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Za sprawą otwartej jakiś czas temu kawiarni „Ale Kava” 
zapach świeżo mielonej kawy i pysznego ciasta roznosi 
się leniwie w strzemieszyckiej Filii nr 8 Biblioteki 
Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Ofiar 
Katynia. 
Koniecznie ich odwiedźcie, spróbujcie i zasmakujcie w tym wyjąt-
kowym miejscu na mapie naszego miasta! 

To ludzie z pasją, którzy nie tylko prowadzą kawiarnię, ale tworzą 
też przestrzeń przyjazną dla ludzi w każdym wieku. Specjalnie 
dla Was przygotują urodziny dla najmłodszych, spakują Wasze 
ulubione ciasto na wynos, ale też zorganizują u siebie imprezę 
charytatywną!

Serdecznie zapraszamy!

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
za nami! Udało się zebrać rekordową kwotę, a tym 
samym wspomóc dziecięcą medycynę zabiegową. 
Jesteśmy dumni, że w tym roku graliśmy i my! Każdy, kto 
podczas dąbrowskiego Finału w Pałacu Kultury Zagłębia wrzucił 
do puszki datek na Fundację Jurka Owsiaka otrzymał od nas 
słodki upominek. Było z nami także Stowarzyszenie Budzimy 
Strzemieszyce - młodzi ludzie z wielką energią do czynienia dobra.

Dziękujemy za Waszą pomoc!

28. Finał WOŚP 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Ale Kava!

Znajdźcie ich także  
na Facebooku! 
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Kilkukrotnie pisaliśmy o najlepszym klubie sportowym  
w Dąbrowie Górniczej, który od początku istnienia, czyli od  
28 lat, ma swoją siedzibę w Strzemieszycach. Ten Klub to słynny  
w całej Europie i poza nią Klub Karate Ronin. Jego trenerem  
i jednym z założycieli jest Tomasz Byjos, obecnie posiadacz 6Dan 
Shotokan Karate i 3Dan Ryukyu Kobudo. W ciągu 28 lat istnienia 
zawodnicy klubu zdobyli kilka tysięcy medali, w tym medale 
Mistrzostw Polski, Europy i Świata. W ramach autorskiego projektu 
„Karate dla Osób z Niepełnosprawnościami – ćwiczyć każdy 
może”, klub prowadzi również zajęcia sportowo-rehabilitacyjne 
dla osób z niepełnosprawnościami (porażenie mózgowe, zespół 
Downa, zespół Aspergera i inne).

Rok 2020, pod względem organizacyjnym oraz sportowym, 
jest najcięższym w historii klubu. Z uwagi na panującą epidemię 
COVID-19, uczestnicy zajęć mieli ograniczony dostęp do 
treningów i tylko nieliczni uczestniczyli w treningach online. 
Nie dało się zorganizować XV Ronin Cup, zawodów o zasięgu 
Europejskim, którym patronuje Ambasada Japonii i Ministerstwo 

Sportu. Klub jest jednak pełen nadziei i przeniósł zawody na 
październik. Nie odbyły się również Mistrzostwa Europy. Cała 
ta sytuacja sprawiła, że zawodnikom uciekają cenne punkty do 
stypendiów sportowych. Obecnie w ograniczonej formie mogą 
trenować w Dojo, które mieści się w budynku byłego Gimnazjum 
przy ulicy Obrońców Pokoju 7. 

W czasie rozpoczynających się wakacji, Klub Ronin organizuje 
zajęcia sportowe dla członków klubu, a także dla wszystkich 
chcących rozpocząć swoją przygodę z Karate, chcących wzmocnić 
organizm, nauczyć się skakać na skakance, stać na głowie czy na 
rękach lub po prostu trochę się poruszać. Na zajęciach będziecie 
mogli spotkać m.in. Waszych znajomych, a może sąsiadów ze 
Strzemieszyc: Katarzynę Janikowskę, Natalię Budzyń, Anastazję 
i Oliwię Dudzik, Amelię i Laurę Banasik, Oskara Łydkę, Igora 
Zimnickiego czy Tomasza Byjosa oraz wiele innych osób, także  
z Gołonoga i pozostałych dzielnic Dąbrowy Górniczej.

28. Finał WOŚP 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

„WAKACYJNE SPOTKANIA  
Z KARATE SHOTOKAN i KOBUDO”

STRZEMIESZYCE SPORTEM STOJĄ

Serdecznie zapraszamy na „Wakacyjne Spotkania z Karate 
Shotokan i Kobudo”. Chęć uczestnictwa w wakacyjnych 
zajęciach można zgłaszać na adres email: ronin@ronin.pl
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DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.dss-recykling.pl

Gdzie był najfajniejszy wieczór Walentynowy?
Wiadomo – w Strzemieszycach! Z pozytywną dawką humoru  
i emocji, za sprawą znakomitych stand-uperów. Wystąpili: Łukasz 
Wolski, Jacek Noch, Antoni Gorgoń Grucha oraz gwiazdy 
wieczoru Kabaret DNO.

Imprezę poprowadził niezawodny i błyskotliwy Damian Kubik,  
o przygotowania i świetną organizację zadbała Klaudia Jarosińska 
prezes Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce przy współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dzięki naszemu wsparciu 
finansowemu!

Niezwykle cieszą nas takie inicjatywy i mamy nadzieję, że już 
niedługo będziemy mogli liczyć na więcej!

KABA 
RETO 
WY 
WIECZÓR  
WALENTYNKOWY


