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INFORMATOR DSS RECYKLING 
dla mieszkańców Strzemieszyc

„ Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia  
Świąt Bożego Narodzenia.”

Zapraszamy na koncert! Mistrzowie po raz drugi! Dąbrowski Marszobieg

www.dss-recykling.pl
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Mimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam funkcjonować w 2020 roku, chcemy 
podzielić się z Państwem najnowszym wydaniem naszego informatora. Znajdziecie  
w nim ostatnie wydarzenia, które były czy też będą ważne dla naszych Strzemieszyc.

Niestety, pandemia utrudnia nam wszystko i uniemożliwia normalne kontakty 
międzyludzkie. Ale uczymy się sobie z tym radzić. Gros pracy, obowiązków oraz naszej 
społecznej działalności przeniosło się w strefę on-line. Uczymy się funkcjonować 
w tej „nowej normalności”. Wiadomo, że brakuje nam często kontaktu z Państwem 
na wydarzeniach, imprezach, piknikach, meczach i jarmarkach, ale tak jest, póki co, 
bezpieczniej i – paradoksalnie – odkrywa przed nami nowe możliwości wykorzystania 
wirtualnej rzeczywistości do pracy i komunikacji. Pamiętamy przy tym, że w niełatwym 
czasie epidemii, z którym wszyscy musimy się mierzyć, najważniejsze są empatia  
i otwarcie na drugiego człowieka. Wierzymy, że po powrocie do normalności ta 
otwartość i poczucie wspólnotowości w nas zostaną.

Na nadchodzące Święta i Nowy Rok z serca życzymy zadowolenia i satysfakcji  
z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie 
spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. 

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

Drodzy Mieszkańcy Strzemieszyc, 
Sąsiedzi i Przyjaciele
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Dodatkowego smaku tego wydarzeniu nadawał fakt, że musiała 
to uczynić ponownie z zespołem Szczakowianki Jaworzno, 
który chciał się zrewanżować za porażkę w poprzednim finale. 
W tym sezonie na miejsce finału podokręgu został wybrany 
piękny, kameralny stadion Błękitnych Sarnów. Do pełni 
szczęścia i gęstej równej murawy, oraz sztucznego światła 
brakowało tylko kibiców obu drużyn. Ci, którzy mieli to szczęście  
i zasiedli na trybunie, byli świadkami ciekawego widowiska. 
Już pierwsze minuty meczu pokazały, że obie drużyny nastawiły 
się na ofensywny futbol i żadna nie zamierzała się cofać i czekać 
na błąd przeciwnika.

Finał Fortuna Pucharu Polski Podokręgu Sosnowiec Unia 
Dąbrowa Górnicza wygrała ze Szczakowianką Jaworzno 4:0 
(3:0). Trzy bramki zdobył stoper Sebastian Koziński.

Cieszymy się, serdecznie gratulujemy i jesteśmy 
dumni ze zwycięstwa!

Dziś trudno wyobrazić sobie bez szkła domu, środka 
komunikacji, laboratorium, telewizji czy innego 
nowoczesnego rozwiązania technicznego.

Szkło, będąc materiałem obojętnym, używane jest powszechnie 
w każdej dziedzinie życia. W ogromnej mierze wykorzystywane 
jest też w transporcie – bo przecież każdy pojazd ma szyby! 
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 
recyklingu szkła pozwala obecnie na ekonomiczne i ekologiczne 
zagospodarowanie odpadów szklanych nawet w 100%. Ze względu 
na unikatowe cechy, jak np. nietracenie swych właściwości 
pomimo wielokrotnego przetwarzania, oczyszczona stłuczka 
szklana wykorzystywana jest do wielu wyrobów, co z punktu 
widzenia ekonomicznego i ekologicznego jest bardzo korzystne.

W Europie recykling szkła zalicza się do najbardziej 
zaawansowanych – z pożytkiem dla naturalnych zasobów  
i środowiska. My podążamy za europejskimi trendami, dlatego 
z dumą przyznajemy, że jesteśmy jednym z największych 
odbiorców szyb samochodowych w naszym kraju.

DSS Recykling Sp. z o.o. prowadzi 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, a także szyby, 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 mniejszego udzia-
łu 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 pozwala 
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.

DSS członkiem ZIG
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że jesteśmy członkiem 
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej!

ZIG jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego. Do tej 
grupy należą zarówno duże firmy, średnie jak i mniejsze. Zrzeszone są wszystkie podmioty, 
które widzą potrzebę współpracy z innymi przedsiębiorcami. Jesteśmy olbrzymimi 
zwolennikami współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami z naszego grona. 
Dlatego zachęcamy do kontaktu z Zagłębiowską Izbą Gospodarczą!

Mistrzowie podokręgu po raz drugi!
Pomagamy  
oczyścić świat!

Człowiek uległ sekretnej aurze otaczającej szkło już 
kilka tysięcy lat temu. Szkło to jedno z najważniejszych 
tworzyw znajdujących zastosowanie w życiu codziennym. 
Z jednej strony niezwykle kruche i podatne na 
destrukcję, z drugiej to jedna z najtrwalszych substancji, 
jakie zna świat współczesny, potrafiąca przetrwać  
w stanie nienaruszonym – zakopana lub zatopiona – 
tysiące lat. 

Wyjątkowa sytuacja w Polsce i na świecie sprawiła, że już 5 miesięcy po zdobyciu okręgowego Pucharu Polski, 
Unii Dąbrowa Górnicza przyszło bronić zdobytego trofeum
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Rok 2020 jest trudnym rokiem dla nas wszystkich. Dotyka 
każdą sferę życia, żadnej nie oszczędzając. Problemy nie ominęły 
także Strzemieszyckiego UKS Ronin. Trzeba jednak przyznać,  
że Klub wyszedł z sytuacji obronną ręką i dziś, u progu roku,  
ma czym się szczycić.

Ten rok miał być bardzo bogaty w wydarzenia, ale niestety 
pandemia przewróciła wszystko do góry nogami. Plany treningowe 
zostały skorygowane, obozy sportowe anulowane, podobnie 
zawody w 90% zostały odwołane lub odbyły się w formule on-line. 
Również XV Europa Ronin Cup z powodu COVID-19, podobnie 
jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata Shotokan odwołano.

Na szczęście odbyło się kilka imprez sportowych, gdzie 
Ronin mógł rywalizować o miejsca na podium i zdobywać 
cenne punkty do stypendiów sportowych. W okresach, 
gdzie sale musiały być zamknięte, oni ciężko trenowali w 
domach. Każdy zawodnik codziennie otrzymywał zadania i 
kiedy spotykali się na Dojo można było zauważyć, że grupa 
nie próżnowała. Odzwierciedleniem tej pracy w domu i na 
Dojo były sukcesy najmłodszych i starszych zawodników. 
W zawodach międzynarodowych, organizowanych przez Klub 
Hajime z Bielska-Białej, wygrali wszystkie konkurencje w jakich 
startowali. Do tego zdobyli jeszcze 3. miejsce. Na kolejne zawody 
trzeba było czekać aż kilka miesięcy, bo z powodu obostrzeń 
odwołano wszelkie imprezy… Jednak – jak zawsze – nasi dąbrowscy 
zawodnicy na swoją przyszłość patrzą z optymizmem, ale i uporem! 

4-5 października, głodni sukcesu zawodnicy UKS Ronin 
pojechali na Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Karate 
(Komisja KFiKT) oraz turniej Satori Cup, które w tym samym 
czasie odbyły się w Złotowie. Zdominowali te dwie imprezy, 
zdobywając aż trzynaście razy pierwsze miejsce, jeden raz drugie 
i sześć razy trzecie. W Mistrzostwach Polski Natalia Budzyń 
zdobyła złoto trzykrotnie, Oskar Łydka dwukrotnie, a Katarzyna 
Janikowska może pochwalić się srebrem i podwójnym brązem.  
Do kolekcji w Mistrzostwach Polski Klub dołożył najlepszą 
zawodniczkę, którą została Natalia Budzyń, i najlepszego zawodni-
ka, czyli Oskara Łydkę. W tych mistrzostwach wystartowało tylko 

trzech reprezentantów Klubu, a zdobył 2. miejsce w klasyfikacji 
punktowej. Podobnie stało się na zawodach Satori Cup. Tam też 
Oskar Łydka został najlepszym zawodnikiem, a pozostała szóstka 
dołożyła swoje sukcesy i w klasyfikacji punktowej klubów Ronin 
uplasował się na wysokim, trzecim miejscu. Na wyróżnienie 
zasługują Anastazja i Oliwia Dudzik, Kamil Jasiński, Amelia  
i Laura Banasik, Marcel i Aleksander Kornes oraz Igor Zimnicki. 
Znakomite rezultaty w klasyfikacji punktowej osiągnęli mimo tego, 
że reprezentacja osobowo liczyła ledwie 30% do 50% liczebności 
innych klubów. 

To naprawdę imponujące osiągnięcia! Zawodnikom należą się 
wielkie brawa i wyrazy uznania.

Na kolejne zawody, czyli Mistrzostwa Polski WKF (Karate w wersji 
Olimpijskiej) pojechała tylko Natalia Budzyń. Pokazała niezwykłą 
klasę i w zawodach na najwyższym sportowym poziomie wywalczyła 
dwukrotnie pierwsze i jeden raz trzecie miejsce. W zawodach WKF 
Natalia reprezentowała Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan 
Karate z Warszawy.

Przed Klubem Mistrzostwa Świata WTKA w Kanadzie oraz Slovakia 
Open (Puchar Europy WUKF). Oba wydarzenia odbywają się 
on-line. Trzymajcie kciuki, bo po wielu latach, w obu imprezach 
wystąpi również dwóch trenerów UKS Ronin – Sensei Roman 
Szymczak i Sensei Tomasz Byjos.

Ponadto, mając wiele zrozumienia dla trudnej sytuacji związanej 
z pandemią koronawirusa, Zarząd Klubu UKS Ronin 1, postanowił 
zwrócić część otrzymanej dotacji. Do budżetu Gminy Dąbrowa 
Górnicza zwrócili kwotę 20  000 zł. Uznali, że te środki mogą 
lepiej posłużyć komuś, kto w tym trudnym okresie bardziej będzie 
potrzebował wsparcia. 

My natomiast cały czas jesteśmy z „Roninem”. Idee, które 
przekazują swoim wychowankom są szczytne, polegają bowiem na 
uczciwości, szczerości i duchu sportowej rywalizacji. Wspieramy 
ich działalność, trzymaliśmy i trzymamy za nich kciuki!

Pierwszy Strzemieszycki Marszobieg to coś więcej niż sport  
i rekreacja. Słoneczna pogoda i serdeczna atmosfera oraz radość 
uczestników stały się wizytówką wydarzenia. To także wyraz 
zaangażowania wielu środowisk, które połączyła ta inicjatywa. 
Organizatorem było Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy 
Społeczne oraz komitet organizacyjny: Alicja Wiatrowska-Cieplak, 
Piotr Macholc i Dariusz Kmiotek, ale bez wahania przyznajemy,  
że mieszkańcy naszej dzielnicy także czuli się jego organizatorami.

Imprezę otworzył bieg dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych, 
następnie pobiegli dorośli, był również nordic walking. Każdy 
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz pakiet gadżetów. Oczywiście 
najszczęśliwsze były dzieci.

Poza tym atrakcji było mnóstwo i każdy z pewnością odnalazł coś 
dla siebie. Był bufet kawowy, pyszne pączki, lody, wyśmienity 
barszcz przygotowany przez nasze Koło Gospodyń. Był dmuchany 
plac zabaw, balony, bańki mydlane, malowanie buziek i zabawy  
z nagrodami.

Marszobieg odwiedziła Natalia Budzyń – utalentowana 
zawodniczka karate shotokan ze Strzemieszyc. Oprawę muzyczną 
zapewniła Comityva 2.0, a Łukasz Samburski bawił publiczność 
najlepszymi hitami. 

Cieszymy się, że mogliśmy stać się częścią tej imprezy. Mamy 
nadzieję, że ta piękna pierwsza edycja to zapowiedź kolejnej 
i jeszcze następnych. Będziemy z Wami!

Dąbrowski 
Marszobieg
W sobotę, 12 września, na stadionie KS Unia Strzemieszyce 
odbyła się piękna sportowo-muzyczna impreza.

„Prawdziwymi zwycięzcami są ci,  
którzy zwyciężają w pojedynkach  
dnia codziennego.”

Sosai Masutatsu Oyama
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DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.dss-recykling.pl

Dbaj o siebie i o innych!
Nie daj się koronawirusowi!


