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Serdecznie witamy Państwa na łamach wydania naszego najnowszego informatora. 
Poprzedni rok, podobnie jak początek obecnego, był bardzo trudnym czasem dla nas 
wszystkich. Pandemia pokrzyżowała wiele z naszych wspólnych planów i inicjatyw, 
część utrudniła, a część przesunęła w czasie. Ale – jak wierzymy – wyszliśmy z tej 
sytuacji silniejsi, mocniej zżyci, z wielką energią i zaangażowaniem. Wreszcie przyszedł 
ten moment, kiedy bez maseczek na twarzach możemy wyjść na świeże powietrze  
i cieszyć się swoim towarzystwem! 

W wydaniu, które trzymacie Państwo w rękach, przeczytacie o wielu cudownych 
inicjatywach z naszej dzielnicy i nie tylko. Opowiemy Wam między innymi o talencie 
plastycznym młodych Strzemieszyczan, wielkim sercu do pomagania oraz zmaganiach 
naszych sportowców. Zachęcamy też do lektury wywiadu ze stowarzyszeniem  
Budzimy Strzemieszyce. 

Jak zawsze – mamy nadzieję, że najlepsze nadal przed nami i czeka nas masa wydarzeń 
i akcji, które wspólnie zorganizujemy. Bo wiemy, że zawsze warto być blisko ludzi  
i pomagać tam, gdzie to tylko możliwe. Dobro wraca.

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

Drodzy Mieszkańcy Strzemieszyc, 
Sąsiedzi i Przyjaciele

Za nami IX Nocny Bieg Świetlików, na który 
mieliśmy ogromną przyjemność zaprosić wraz 
ze Stowarzyszeniem Aktywna Dąbrowa oraz 
Zagłębiowską Izbą Gospodarczą.

W sobotę, 19 czerwca, na starcie stanęło 122. zawodniczek  
i zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Trasa biegu wiodła 
wokół Pogorii III i miała około 6 km po doskonale nam znanej 
asfaltowej drodze. Biegacze wyruszyli o 21:30, klika minut później 
wystartowali zawodnicy Nordic Walking. Bardzo się cieszymy,  
że dołożyliśmy swoją cegiełkę do pakietów startowych i mogliśmy 
obdarować zawodników latarkami, które rozjaśniały trasę! 

Dąbrowskie 
Świetliki

Ten bieg i ta data była szczególna. Oprócz niewątpliwej 
przyjemności, jaką jest sport i możliwość spotkania się, była to 
też okazja do obchodzenia 10-lecia Stowarzyszenia Aktywna 
Dąbrowa. Były najlepsze życzenia i przepyszny tort.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i zwycięzcom,  
a Stowarzyszeniu życzymy 100 lat aktywnej działalności! 
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Pierwsze serce na nakrętki stanęło w Strzemieszycach  
w lutym dzięki Stowarzyszeniu Budzimy Strzemieszyce  
z pomocą DSS Recykling i Beta Security ISO.

Wielkie czerwone serce stoi przy SP 2, a nakrętki zbieramy 
dla Adasia i Zuzi Matuła. Adaś i jego siostra bliźniaczka - Zuzia, 
urodzili się za wcześnie i oboje cierpią na mózgowe porażenie 
dziecięce. Wymagają intensywnej rehabilitacji, leczenia, sprzętu 
ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz medycznego.

Byliśmy niesamowicie miło zaskoczeni tym, jak szybko zapełniło 
się nakrętkami, jak ogromne pokłady wrażliwości i chęci pomocy 
mają mieszkańcy Strzemieszyc! A jeszcze bardziej cieszy fakt,  
że teraz pojemniki na nakrętki znajdziecie w całej Dąbrowie! 

Sezon 2020/21 w IV lidze śląskiej dobiegł końca. Unia Dąbrowa Górnicza zajęła historyczne 
III miejsce i dwukrotnie zdobyła mistrzostwo podokręgu Sosnowiec w Pucharze Polski. 
Zawodnikiem sezonu został środkowy pomocnik Radosław Syguła. Już teraz wiemy, że klub 
ze Strzemieszyc przystąpi do kolejnych rozgrywek ligowych, a we wrześniu szykuje obchody 
100-lecia istnienia, na którym na pewno się pojawimy! 

„Symbol Wielkanocy” został zorganizowany z inicjatywy 
Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce, Stowarzyszenia 
Aktywności Społecznej – Dąbrowiacy przy pomocy Filii  
nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Konkurs dla najmłodszych 
mieszkańców miasta przyciągnął bardzo dużą liczbę chętnych. 
W artystycznej rywalizacji wzięło udział ponad 150 dzieci  
z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Plastyczne 
zmagania podzielono na dwie kategorie: przedszkolną,  
w której młodzi artyści prezentowali swoje świąteczne obrazki  
oraz szkolną – gdzie dzieci przygotowały prace wykonane 
dowolnymi technikami.

Obowiązywał oczywiście reżim sanitarny. Rodzice wraz z pocie-
chami przynosili do koordynatorów swoje dzieła, które później 
oczekiwały na werdykt jury. Prace dały jury konkursowemu 
wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Wybór zwycięzców 
okazał się trudny, gdyż widać było, ile wysiłku i serca włożono  
w proces twórczy.

Po tych pracach widać, że młodzi dąbrowianie, pomimo trudów 
pandemii mieli wiele optymizmu i pogody ducha. Są też bardzo 
utalentowani. Prace są wyjątkowe!

CIĘŻKI, TRUDNY I HISTORYCZNY

Dzięki wielu Stowarzyszeniom pojemniki dedykowane  
dla Adasia i Zuzi znajdziecie w tych miejscach:

• Centrum Handlowe Pogoria – 2 czerwone serca
• Pogoria III – niebieska rybka
• Plac Bema w Gołonogu – zielone serce
• ul. Kasprzaka 28 – żółte serce
• Cukiernia Cieplak, ul .Warszawska 71 – czerwone serce
• Szkoła podstawowa nr 2 w Strzemieszycach  

– czerwone serce 
• Osiedle Mydlice – niebieska łezka

• Biblioteka Miejska – niebieska łezka

Pamiętajcie, że każdy z nas może pomóc!

Mamy 
swoje 
serce!

25 marca odbyło się uroczyste spotkanie 
jury konkursu pt.: „Symbol Wielkanocy”. 

W jego skład weszli:

Kamila Gębicka  
KOORDYNATOR KONKURSU 

Bożena Borowiec  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Adamczyk  
POSEŁ NA SEJM RP

Rafał Pękala  
PREZES DSS RECYKLING

Bożena Lewicka  
KIEROWNIK MBP FILII NR 8 
Piotr Gondarczyk  
PREZES SASWspomnienie Wielkanocy
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Jesteście grupą prężnie działających młodych ludzi.  
Jak to się stało, że założyliście stowarzyszenie, które ma 
działać na rzecz Strzemieszyc?

Nie podobały nam się ciągłe kłótnie w naszej dzielnicy. Kłótnie, 
w których w ogóle nie dostrzegano młodych ludzi, gdzie 
byliśmy pomijani i traktowani po macoszemu. Zawiązaliśmy 
grupę w mediach społecznościowych i okazało się, że podobnie 
jak my myślących młodych jest więcej. To popchnęło nas do 
działania – przede wszystkim na rzecz ludzi młodych i dzieci, dla 
których oferta kulturalna i rozrywkowa jest w Strzemieszycach 
ograniczona. Nawiązaliśmy wiele owocnych współpracy i ciągle 
coś robimy – nawet mimo pandemii, która pokrzyżowała wiele 
z naszych planów. Każdy z nas pracuje zawodowo, dodatkowo 
poszerzamy horyzonty, studiujemy, podróżujemy, mamy dzieci 
i staramy się poświęcić jeszcze choć odrobinę czasu naszej 
dzielnicy. By pokazać, że młodzi mają głos i mogą coś zmienić. 

Co chcecie zmienić w Strzemieszycach?

Strzemieszyce to dzielnica z wielkim potencjałem. Oprócz 
strefy ekonomicznej, możemy pochwalić się pięknymi terenami 
zielonymi, które potrzebują osób z pomysłem. My stawiamy 
na dzieciaki, bo to one są nasza przyszłością. Część z nas jest 
rodzicami, dlatego też znamy potrzeby tej grupy. Chcemy, żeby 
miały równe szanse w starcie w dorosłe życie co dzieci „z miasta”. 
Stąd, przed pandemią, pomysł na cykliczne wyjazdy do teatrów, 
organizacja zajęć z programowania i zawody sportowe. Niestety 
pandemia zablokowała te wydarzenia. Budzimy Strzemieszyce 
jako pierwsze brały udział w – jak się okazuje – modnym obecnie 
trash challenge. Wygospodarowaliśmy ogólnodostępny teren przy 
Szkole Podstawowej nr 2 na pierwsze w dzielnicy serce na nakrętki. 
Do tej pory udało nam się zorganizować także Jarmarki 
Bożonarodzeniowe, spotkania z okazji dnia kobiet, walentynkowe 
wieczory kabaretowe. Dzięki uprzejmości Państwa Banasik 
współorganizowaliśmy festyn „Mama, tata i ja”. Mamy grupę 
jednoczącą mieszkańców czyli „haratamy w gałę” – gdzie 
chętni zbierają się i grają w piłkę nożną. Myślę, że w ofercie 
organizowanych wydarzeń każdy z mieszkańców znalazł coś dla 
siebie. 

Akcja z serduszkiem odbiła się szerokim echem, podobnie jak 
konkurs Wielkanocny…

Tak, jeśli chodzi o serduszko, to rozpoczęliśmy działania dużo 
wcześniej. Powstała internetowa zrzutka, na której zbieraliśmy 
fundusze. Z pomocą mieszkańców, firmy DSS Recykling oraz 
Pana Tomasza Byjosa cel został zrealizowany! Jesteśmy dumni, 
bo to serduszko ma wiele wymiarów. Dzięki niemu pomagamy 
chorym dzieciakom, ale też uświadamiamy młodzieży szkolnej, 
że pomagać jest łatwo, a przy okazji uczymy ich nieco o ekologii  
i recyklingu. 

Konkurs Wielkanocny był natomiast namiastką normalności. 
Czymś, co pozwoliło dotrzeć do dzieci i wyzwolić ich talent 
artystyczny. Przedsięwzięcie udało nam się zrealizować dzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem SAS Dąbrowiacy i tutejszą filią 
Biblioteki. Będzie takich więcej! 

Jakie macie plany na przyszłość?

Przede wszystkim chcemy aktywizować młodych ludzi, pozwolić 
spędzić wartościowy czas dzieciom. Chcemy zaprosić ich do 
działania, pokazać, że możemy wspólnie zrobić wiele fajnych, 
pozytywnych rzeczy, że coś się dzieje w naszej dzielnicy i mamy 
wpływ na to, jak się zmienia. Mamy wsparcie filii Biblioteki 
Miejskiej, Centrum Aktywności Obywatelskiej, wielu firm 
z dzielnicy, liczymy na nowych członków, wolontariuszy  
i wszystkich, którym chce się działać.

Bo tak naprawdę to wszystko zależy od ludzi – jeśli oni będą 
partycypować w życiu społecznym dzielnicy, to będzie się tu 
działo więcej.

A co do najbliższych planów – mamy nadzieję, że uda nam 
się zorganizować „Pożegnanie Lata”. Chcemy zrobić tam 
warsztaty i dmuchańce dla najmłodszych, wymianę ubrań i roślin 
doniczkowych dla nieco starszych. Jeśli się uda, zaprosimy też do 
współpracy muzyków. Chcemy poczuć się tak, jak kiedyś, kiedy 
pandemia to było tylko science fiction. I oczywiście, w zimie nasz 
ukochany Jarmark Bożonarodzeniowy. Mamy nadzieję, że tym 
razem kolejna fala zachorowań nie stanie nam na przeszkodzie. 
Trzymajcie kciuki! 

Życzymy Wam sukcesów! I – jak wierzymy – do zobaczenia 
na Waszych wydarzeniach!

Pasmo sukcesów
W najtrudniejszych chwilach mogli brać udział w zawodach online, 
organizowanych w konkurencjach technicznych. Najważniejszymi 
z tych imprez były Mistrzostwa Świata WTKA w Kanadzie oraz 
Puchar Europy WUKF na Słowacji. Zawody te rozegrano jeszcze 
pod koniec roku 2020. Zawodnicy UKS Ronin stanowili trzon 
Polskiej drużyny i dzięki ich postawie Polska uplasowała się na 2. 
miejscu w klasyfikacji generalnej MŚ. Tak znakomity wynik swoimi 
indywidualnymi występami osiągnęli: Anastazja i Oliwia Dudzik, 
Marcel i Aleksander Kornes, Igor Zimnicki, Natalia Budzyń, 
Katarzyna Janikowska, Kamil Jasiński, Oskar Łydka. Byliśmy 
także najwyżej sklasyfikowanym polskim klubem w Pucharze 
Europy, gdzie wyżej wymienieni zawodnicy w klasyfikacji klubów 
uplasowali się na 2. pozycji. W sumie, w tych dwóch imprezach, 
zawodnicy klubu zdobyli ponad 30 medali!

W zawodach MŚ i PE postanowili także wziąć udział trenerzy 
Ronina, Roman Szymczak i Tomasz Byjos. Nie zawiedli i dołą-
czyli wynikami do swoich wychowanków. Spośród wszystkich 
zawodników MŚ tytuł najlepszego zawodnika, z uwzględnieniem 
wszystkich kategorii, przyznano Tomaszowi Byjosowi, który 
wygrał wszystkie konkurencje i kategorie wiekowe w jakich 
startował (36-45 lat, 46-50 lat, powyżej 50 lat). Równie dobrze 
obaj trenerzy spisali się w Pucharze Europy, gdzie Tomasz Byjos 
wygrał konkurencję kobudo, a w kata zajął 2. miejsce.

Pomimo wielkich obostrzeń, w reżimie sanitarnym możliwe były 
starty w nowej formule turniejów rankingowych WKF. W lutym 
udało się rozegrać zawody rankingowe Karate Olimpijskiego WKF 
w Bydgoszczy. Udział w nich wzięło ponad 60 klubów z 11. krajów, 
w tym dwoje zawodników Ronina, Natalia Budzyń i Oskar Łydka. 
Oskar zajął  1. miejsce w kumite, a Natalia 3. miejsce w kata.

Dzięki decyzji Ministerstwa Sportu, jako członkowie Polskiego 
Związku Sportowego, klub mógł kontynuować treningi  
w tym trudnym okresie i wciąż szlifować formę do zawodów. 
Dzięki temu byli zmotywowani i gotowi do rywalizacji  
w kolejnym turnieju rankingowym Karate Olimpijskiego WKF 
w Tczewie. Pojechali tam znacznie większą siłą i we współpracy 
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Shotokan, ponownie 
uplasowali się w czołówce ponad 60. klubów. 

Młodzi mają głos! 

Rozmowa z Klaudią Jarosińską i Andrzejem Byrzykowskim ze stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce.
UKS Ronin – sportowa duma ze Strzemieszyc! 
Wszyscy z Państwa z pewnością znają klub Ronin ze Strzemieszyc. Na łamach naszego czasopisma pisaliśmy  
o ich sukcesach wielokrotnie, bo istotnie jest o czym pisać. Obecnie nie ma w Dąbrowie Górniczej klubu, który 
mógłby się pochwalić większymi osiągnięciami na najwyższym sportowym poziomie.

Pomimo, iż pierwsze półrocze, podobnie jak rok 2020, było zdominowane przez obostrzenia, to zawodnicy  
z Ronina trenowali z wiarą, że już niedługo będą mogli wziąć udział w zawodach.
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Wśród zawodników byli: Anastazja i Oliwia Dudzik, Marcel  
i Aleksander Kornes, Natalia Budzyń, Katarzyna Janikowska, 
Kamil Jasiński, Oskar Łydka, Amelia Banasik.

Kolejne zawody rankingowe WKF w Pleszewie odbyły się 
początkiem czerwca. Ronin pojechał tam w podobnym składzie 
jak do Tczewa i na ponad 70 klubów ponownie byli w czołówce.

Ostatni turniej Karate WKF Grand Prix Mazovia został rozegrany 
12 czerwca. W ramach OSKS nasi zawodnicy w generalnej 
klasyfikacji wywalczyli 2. miejsce na 30 startujących klubów.

Po raz pierwszy w 30-letniej historii klubu zawodnicy wzięli udział 
w Akademickich Mistrzostwach Polski Karate, które w dniach 
29-30 maja odbyły się we Wrocławiu. Ronin oraz Uniwersytet 
Śląski reprezentowała Katarzyna Janikowska, która zdobyła  
3. miejsce w kumite.

Przed Roninem przygotowania do Mistrzostw Europy Shotokan 
Karate, których odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. 
Trzymamy za nich kciuki!

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

www.dss-recykling.pl

Dziękujemy Urzędowi Miasta Dąbrowa Górnicza za 
wsparcie finansowe klubu oraz stypendia sportowe 
dla zawodników, dziękujemy także za wsparcie 
sponsorom, firmie DSS Recykling oraz Beta Security

Serdecznie zapraszamy na „Wakacyjne Spotkania  
z Karate Shotokan i Kobudo”. Informacji szukajcie  
na naszej facebookowej stronie:
www.fb.com/shotokan.ronin

Możecie także do nas napisać: ronin@ronin.pl

UKS Ronin od 7 lat realizuje autorski projekt „Karate 
dla Osób z Niepełnosprawnościami”. W projekcie 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a obecnie stała grupa 
trenujących stanowi 8 osób o różnych schorzeniach,  
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności 
ruchowej, ale także intelektualnej. Swoim działaniem  
w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych Ronin otwiera 
nowe szlaki dla innych klubów w Polsce. Poprzez trening  
z elementami karate oraz metody oddechowe udało się  
w zdecydowany sposób usprawnić wiele osób.

Karate dla Osób  
z Niepełnosprawnościami


