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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek,  
by w życiu zawsze panowała 

ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.

Wielu budujących myśli,  
energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów  
oraz wspaniałego Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów! 

Wszystkim naszym klientom, sąsiadom i przyjaciołom 

życzą Zarząd i pracownicy 
DSS Recykling Sp. z o.o.

ATRAKCJE:
❄ po mszy o 10:30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Gołowianie” z Pałacu Kultury Zagłębia 
❄ od 11:00 – animacje z Apli Papli (wykonywanie drewnianych bombek na choinkę, które dzieci  zabiorą ze sobą do domu) 
❄ 13:30 – Bieg Skrzata wokół kościoła
❄ 15:00 – rozdanie nagród zwycięzcom konkursu  na bożonarodzeniowy stroik 
❄ co godzinę losowanie darmowych choinek dla mieszkańców Strzemieszyc
❄ sprzedaż konkursowych stroików w celach charytatywnych – na rehabilitację i leczenie strzemieszyckich bliźniaków Adasia i Zuzi Matula

Organizator: Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce    |    Współorganizator: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - Dąbrowiacy, Stowarzyszenie Aktywne Zagłebie 
Dąbrowskie, Kawiarnia Ale Kava, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach, Miasto Dąbrowa Górnicza 
Patronat Honorowy: Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Sponsorzy głowni: DSS Recykling, ArcelorMittal    |    Sponsorzy: Beta Security Iso, WSPS, Akademia WSB, poseł Rafał Adamczyk, Senator Beata Libera Małecka

19.12.2021 - 9:00-17:00  
na terenie przy Bazylice NSPJ w Strzemieszycach

III Strzemieszycki  
Jarmark Bożonarodzeniowy

Na Jarmarku będziemy mogli zaopatrzyć 
się w swojskie wyroby ze Strzemieszyckiej 
Wędzonki, ozdoby wykonane przez 
strzemieszyckie Koło Gospodyń Wiejskich, 
zakupić rzeczy wykonane na szydełku, 
kupić ozdoby świąteczne czy nawet 
skarpetki i rękawiczki wykonane z wełny 
alpak i wiele, wiele innych! 

Poczuj z nami magię Świąt!
Zapraszamy!
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Wydarzenie odbyło się na terenie Fabryki Pełnej Życia.  
Od rana skorzystać można było ze szkoleń i warsztatów, a także 
z masażu korporacyjnego. O godzinie 15:00 Zagłębiowska Izba 
Gospodarcza, która była organizatorem wydarzenia, zaprosiła na 
inspirujące wystąpienia, ciekawe dyskusje i prezentacje.

Gościliśmy m.in. Iwonę Guzowską, mistrzynię świata w boksie 
i kickboxingu, która podzieliła się swoimi doświadczeniami  
i niewyczerpaną energią. O znaczeniu doświadczeń mówił także 
Wojtek Ławniczak, specjalista od podejścia human-centred 
design w biznesie. Dowiedzieliśmy się, jak projektować usługi, 
aby budować lojalność klientów. Poznaliśmy też różne metody 
rozwoju biznesu i życia oparte na wartościach oraz dyskutowaliśmy 
z przedstawicielami samorządów, o tym, jak wspierać rozwój 
przedsiębiorstw w regionie.

Partnerem głównym wydarzenia było miasto Dąbrowa Górnicza, 
a prezydent Marcin Bazylak podkreślał, że Business Meet Up to 
okazja, aby przyciągnąć do miasta i Fabryki Pełnej Życia właścicieli 
firm z całego regionu. – Spotkamy się podczas inspirujących 
warsztatów czy ciekawych dyskusji, ale największą wartością 
Business Meet Up są relacje, które przedsiębiorcy budują  
w naszym mieście – zaznaczył prezydent.

Pomysł na Business Meet Up pod hasłem „Tu są możliwości” 
powstał przy okazji prac nad nową strategią działania 
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej i rozmów z przedsiębiorcami 
o tym, jak ich zdaniem powinna funkcjonować nowoczesna 
organizacja otoczenia biznesu.

– Okazało się, że największą wartością dla właścicieli firm są 
niezmiennie relacje i kontakty. Dziś bez trudu można znaleźć 
w internecie usługi, których potrzebujemy, ale nic nie zastąpi 
rekomendacji od zaufanych osób. W naszych badaniach 
przedsiębiorcy wskazywali także, że wciąż za mało jest okazji, 
aby małe i średnie firmy nawiązywały relację z większymi 
przedsiębiorstwami. Co ciekawe, „duzi gracze” również szukają 
okazji do spotkań z potencjalnymi usługodawcami i klientami. 
Naszą rolą jest więc tworzyć możliwości, integrować i dbać 
o nawiązywane w ramach ZIG kontakty – wyjaśnia Paulina 
Piętowska, relationship menager w Zagłębiowskiej Izbie 
Gospodarczej.

Podczas Business Meet Up poznaliśmy firmy rozwijające 
się w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
rozmawialiśmy o wpływie elektromobilności na rozwój biznesu, 
były warsztaty z budowania dobrych partnerstw na linii startup-
korporacja, czy „Zagrać w Otwarte Karty”, czyli narzędzie do 
budowania komunikacji w zespole.

Finałowym punktem programu była Gala VI edycji Konkursu  
o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, podczas 
której poznaliśmy tegorocznych laureatów. Kapituła Konkursu, 
jak co roku, uhonorowała przedsiębiorców, którzy w nowoczesny 
i innowacyjny sposób rozwijają swój biznes, a tym samym mają 
pozytywny wpływ na potencjał gospodarczy miasta.

O tytuł ubiegało się w tym roku 12 firm. W kategorii 
mikroprzedsiębiorstwo zwyciężył salon urody ESSE,  
a wyróżnienie trafiło do szkoły językowej British School.  
W kategorii małe przedsiębiorstwo zwycięzcą został  
Drim sp. z o. o. W kategorii średnich przedsiębiorstw statuetkę 
otrzymał Pegas Engineering sp. z o.o., a wyróżnienie Klub 
Sportowy Centrum sp. z o. o. Nagroda Specjalna im. Karola 
Adamieckiego powędrowała do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.

Business Meet Up
Jak skutecznie rozwijać biznes i zdobywać nowe kontakty? Jak projektować doświadczenia i usługi, aby zwiększyć 
zaangażowanie klientów? Skąd czerpać energię do działania i dlaczego warto dbać o jakość nie tylko w firmie,  
ale i w życiu? Odpowiedzi na pytania, które codziennie stawia sobie tysiące właścicieli firm, próbowaliśmy odnaleźć 
16. września podczas Business Meet Up w Dąbrowie Górniczej.

Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tym wydarzeniu 
i bycie jego partnerem. Jesteśmy przekonani, że takie 
spotkania są ogromnie wartościowe i bardzo potrzebne dla 
budowania klimatu przyjaznego dla biznesu. I jak mamy 
nadzieję – do zobaczenia za rok!

DSS RECYKLING SP. Z O.O. - ZIMA 2021DSS RECYKLING SP. Z O.O. - ZIMA 2021 54



Wiadomo nie od dziś, że 13 to liczba wyjątkowa. Nie inaczej 
było z organizacją 13. edycji Półmaratonu Dąbrowskiego – 
trzykrotnie przekładany termin startu, zmiana miejsca i trasy, 
to tylko niektóre z rzeczy, z którymi organizatorzy musieli się 
zmierzyć w tej edycji...

Ale – podobno - do czterech razy sztuka! Mamy sukces, w końcu 
się udało i 12 września 2021 r. odbył się nasz ulubiony dąbrowski 
bieg.

Cieszymy się, że maratończycy nie zawiedli i – jak przy każdej 
edycji – licznie zjawili się na starcie, sprawdzili nową trasę oraz 
odebrali piękne medale na mecie. Było mnóstwo pozytywnych 
emocji, wzruszenia i pokonywanie własnych słabości. Po raz 
kolejny możemy śmiało powiedzieć, że mieliśmy do czynienia ze 
sportowym świętem! 

Za to Wam wszystkim – zawodniczkom i zawodnikom oraz 
organizatorom –  serdecznie DZIĘKUJEMY i gratulujemy! 

12 września na terenie Filii nr 8 Biblioteki Miejskiej 
odbył się kolejny Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.  
W programie jak zawsze było mnóstwo atrakcji: animacje, 
konkursy, pokazy i występy oraz nasze ulubione LOSOWANIE, 
w którym do zgarnięcia były fantastyczne rowery górskie, 
ufundowane przez naszą firmę.

Mama,
tata i ja

Półmaraton Dąbrowski za nami!
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Dopisała zarówno pogoda, jak i mieszkańcy Strzemieszyc, 
którzy brali aktywny udział w pikniku całymi rodzinami. 
Gratulujemy organizatorom i do zobaczenia za rok!
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Teraz przed Roninem rok 2022 i przygotowania do obchodów 
30-lecia Klubu oraz 40-lecia Shotokan Karate na Śląsku  
i w Zagłębiu. Miejmy nadzieję, że Nowy Rok będzie równie 
obfity sportowo, jak rok 2021. Życzymy powodzenia!

Pomimo iż pierwsze półrocze – podobnie jak rok 2020 – było 
zdominowane przez obostrzenia i pandemię, to zawodnicy 
trenowali z wiarą, że niedługo będą mogli wziąć udział w turniejach.

Okazja nadarzyła się na przełomie lipca i sierpnia w słoweńskim 
Novo Mesto, gdzie odbyły się Mistrzostwa Europy Shotokan 
SKDUN (pierwotnie miały się odbyć w kwietniu 2020 roku). 
Nasi zawodnicy reprezentowali Polskę jako kadra SKDUN. Ich 
udział w tej imprezie wiązał się z wieloma badaniami w Polsce i 
Słowenii. Nie przeszkodziło to jednak w udanym starcie! Podczas 
Mistrzostw Europy zawodnicy Ronina zdobyli aż 7 złotych, 2 
srebrne i 3 brązowe medale. Dzięki wynikom zawodników Klubu, 
Polska znalazła się na wysokim 4. miejscu w generalnej klasyfikacji.

W tym czasie Klub musiał niestety opuścić budynek szkoły przy 
ul. Obrońców Pokoju 7, gdzie zajęcia odbywały się przez 29 lat. 
To wynik decyzji miasta Dąbrowa Górnicza, by wydzierżawić cały 
budynek.

Po wakacjach Klub wystąpił na Ogólnopolskich zawodach Karate 
w Złotowie, gdzie z kilkunastoma medalami zdobył 2. miejsce 
w generalnej klasyfikacji, a Oskar Łydka z trzema pierwszymi 
miejscami został najlepszym zawodnikiem turnieju.

W zawodach na Sri Lance z uwagi na obostrzenia, wystąpili 
w formule online. Były to zawody ogólnoświatowe, które 
zgromadziły ponad 3 tysiące uczestników. W tych zawodach 
udział brało 4. naszych zawodników, zdobywając 3 medale.

Kolejny występ to 28. Mistrzostwa Świata SKDUN w Serbii, które 
w dniach 11-14 listopada odbyły się w Zrenjanin. Również podczas 
nich nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze, zdobywając 3x1 
miejsce, 2x2 miejsce i 3x3 miejsce.

Jedne z ostatnich zawodów w tym roku to Puchar Europy WUKF, 
XXIV Slovakia Open w Bratysławie. Zawody te z uwagi na 
obostrzenia rozegrane zostały w formule online w dniach 26.11.-
04.12.2021. Zawodnicy UKS Ronin stanowili trzon Polskiej 
drużyny i dzięki ich postawie Polska uplasowała się na wysokiej 
3. pozycji Pucharu Europy. Zdobyliśmy w tych zawodach 6x1 
miejsce, 3x2 miejsce i 7x3 miejsce.

Te wszystkie znakomite wyniki to rezultat całorocznej 
ciężkiej pracy naszych reprezentantów: Katarzyny 
Janikowskiej, Oskara Łydki, Anastazji i Oliwii Dudzik, 
Marcela i Aleksandra Kornes, Igora Zimnickiego, Marcina 
i Kamila Jasińskich, Natalii Budzyń, Amelii Banasik ze 
wsparciem medalowym trenerów – Romana Szymczaka 
i Tomasza Byjosa.

UKS RONIN – SPORTOWA DUMA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ ZE STRZEMIESZYC
Druga część sezonu w roku 2021, z uwagi na trwające obostrzenia covidowe,  
była dla Klubu równie nieprzewidywalna, jak okres między styczniem a czerwcem.

Wspaniałe wyniki sportowe osiągnęli także niepełnosprawni 
zawodnicy Ronina, którzy po kilku latach przerwy wystąpili w 
zawodach PE w Bratysławie i zdobyli: Grzegorz Lach – 2. miejsce, 
Agnieszka Miodek – 3. miejsce, Małgorzata Błachno – 3. miejsce, 
Paweł Wieloch – 3. miejsce, Patrycja Pluskota – 3. miejsce. 
W rankingu Karate Olimpijskiego w Polsce nasi zawodnicy 
plasują się na wysokich pozycjach: Oskar Łydka – 1. miejsce, 
Marcel Kornes – 2. miejsce, Katarzyna Janikowska – 8. miejsce, 
Natalia Budzyń – 8. miejsce, Anastazja Dudzik – 14. miejsce. 
Warto dodać, że w rankingu klasyfikowanych jest ponad 1500 
zawodników.

W akcjach charytatywnych wraz z firmą Beta Security ISO Klub 
uzbierał ponad 300 kg plastikowych nakrętek, które przeznaczają 
dla niepełnosprawnych przyjaciół. Niestety mieli także smutne 
chwile, bo w tym roku po ciężkiej chorobie zmarł Paweł Kaszuba, 
którego żegnali z wielkim smutkiem. Paweł niestety nie zdążył 
skorzystać ze wsparcia…

Wśród akcji charytatywnych jest akcja „Karate dla Serca”,  
o której już niejednokrotnie pisaliśmy, a która prowadzona jest od 
2009 roku. Zawodnicy oddają krew i namawiają do tego innych, 
zbierają też fundusze dla Instytutu Kardiochirurgii na budowę 
sztucznego serca.

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe  
i merytoryczne dla Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,  
DSS Recykling oraz Beta Security ISO.

Wszystkim członkom Klubu, rodzicom oraz naszym 
sympatykom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Trzymajcie za nas kciuki w roku 2022! 

Obecnie prowadzimy zajęcia w: 
ZSP nr 4 - ul. Ofiar Katynia 76 
ZSM - ul. Grynia 17 (Mydlice) 
SOSW - ul. Swobodna 59 (Gołonóg) 
ZSS nr 4 - ul. Franciszkańska 5a (Sosnowiec).

Informacji o klubie szukajcie na naszym Facebooku: 
www.facebook.com/shotokan.ronin 
e-mail: ronin@ronin.pl
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Razem, w trosce o środowisko naturalne, stworzyliśmy grupę 
kapitałową, gdzie stosujemy nasze najbardziej ekologiczne  
i zaawansowane technologie w recyklingu szkła. 

Zobaczcie, jak wygląda zakład teraz, po naszych zmianach 
wszystko po to, by pracować czysto, schludnie, bezpiecznie  
i zapewnić najwyższą jakość przetworzonej stłuczki szklanej. 

Jeszcze w 2019 roku informowaliśmy, że nabyliśmy udziały spółki 

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

www.dss-recykling.pl

Pod koniec listopada, w Filii nr 8 MBP w Dąbrowie Górniczej odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Unii Dąbrowa Górnicza z Marcinem Bazylakiem – 
Prezydentem Dąbrowy Górniczej oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 
ds. marki miasta, kultury i sportu – Michałem Syską

Oprócz rozmowy na temat historii i działań Klubu, były też dyskusje o rozwoju całego 
sportu w Dąbrowie Górniczej. Kilka dotychczasowych spotkań potwierdza, że warto 
rozmawiać nawet na trudne tematy, znaleźć optymalne rozwiązania i z wspólnie,  
z dużym optymizmem budować przyszłość dąbrowskiej piłki.

W trakcie spotkania Panu Prezydentowi  
została wręczona pamiątkowa –  
jubileuszowa koszulka Unii!


