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INFORMATOR DSS RECYKLING 
dla mieszkańców Strzemieszyc

Nowy Prezes Unii DG! 30-lecie Klubu Ronin Pomoc Ukrainie

www.dss-recykling.pl
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Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer informatora DSS Recykling.  
W tym wydaniu podsumujemy nasze ostatnie działania na rzecz lokalnej 
społeczności, czyli przede wszystkim – naszą jeszcze ściślejszą współpracę  
z Unią Dąbrowa Górnicza. Opowiemy Państwu, jak DSS Recykling grał  
z WOŚP i z niekłamaną radością pochwalimy się wyróżnieniem  
„Mecenasa dąbrowskiej kultury” dla naszego Prezesa – Rafała Pękali. 

Będziecie mogli Państwo również zapoznać się z najnowszymi  
wiadomościami z naszej dzielnicy, które współtworzymy dla Was  
w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej. 

Pragniemy też złożyć wyrazy uznania dla KS Ronin, których aktywną 
działalność docenili już nie tylko mieszkańcy naszej dzielnicy,  
ale cały świat karate, a który w tym roku świętuje swoje 30-lecie.

Nie zapominamy także o wojnie na naszej wschodniej granicy. Wiemy,  
Jak wielu z Was otworzyło swoje serca i domy w geście solidarności  
z uchodźcami Ukrainy. Podpowiadamy, jak można ich najskuteczniej  
wspomóc.

Zapraszamy do lektury!

– Dziś był dzień szczególny. Jak wiecie, od 12. lat DSS Recykling 
ściśle współpracuje i wspiera – najpierw Unię Strzemieszyce, 
obecnie Unię Dąbrowa Górnicza. To nasz Klub, któremu wszyscy 
kibicujemy! Widzieliśmy wzloty i upadki, sukcesy i porażki –  
w tym na szczęście więcej sukcesów – naszych piłkarzy. I ani na 
moment nie przestaliśmy w nich wierzyć. Ukoronowaniem tej 
współpracy stał się fakt wyboru nowego zarządu i objęcie przeze 
mnie funkcji prezesa. – mówił Rafał Pękala.

– Ta funkcja wiąże się dla mnie z ogromną dumą, ale i poczuciem 
odpowiedzialności. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by 
przyczynić się do rozwoju Unii. Chcę, by nasi zawodnicy czuli 
motywację, by wiedzieli, że mamy przed sobą jasny cel i że razem 
z nowym zarządem i wieloma życzliwymi nam osobami i firmami 
jesteśmy w stanie go osiągnąć. Liczę też na naszych kibiców, bo to 
oni są siłą napędową ducha sportowej rywalizacji!

Bardzo miło nam poinformować, że funkcję nowego Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia KS Unia Dąbrowa Górnicza objął Prezes DSS Recykling  
– Rafał Pękala. To wieloletni przyjaciel Klubu, od 12. lat jeden z głównych 
sponsorów Unii.

DSS Recykling gra z Unią!

Rafał Pękala – Prezes Zarządu

Radosław Orłowski – Wiceprezes Zarządu

Rafał Jabłoński – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Ciastoń – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Stopiński – Członek Zarządu

10.01.2022 r. odbyło się spotkanie walne na którym został 
powołany nowy Zarząd w następującym składzie:

By te Święta Wielkanocne 

przyniosły radość, pokój  

i wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie  

napełni nas spokojem i wiarą,  

niech da siłę  

w pokonywaniu trudności  

oraz pozwoli z ufnością patrzeć  

w przyszłość!

Tego z całego serca życzą 

Zarząd i Pracownicy  

DSS Recykling
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Początki Klubu sięgają roku 1992, kiedy to po likwidacji sekcji 
Karate Shotokan przy Klubie Zagłębianka oraz Górnik Wojkowice, 
powstało zapotrzebowanie na kontynuowanie treningów 
przez zawodników oraz nowych adeptów. Klub od początku 
dynamicznie się rozwijał, przystąpił do Polskiego Związku Karate, 
Polskiego Związku Jujitsu oraz innych organizacji sportowych.  
W roku 1993 i w kolejnych latach otwarł kolejne sekcje na terenie 
Dąbrowy Górniczej.

Działalność sportową opierają głównie na udziale w zawodach 
stylowych Karate Shotokan, Kobudo oraz zawodach 
ponadstylowych w ramach Karate Olimpijskiego WKF. 
Największe sukcesy to medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw  
i Pucharu Europy oraz Mistrzostw Świata. 

Z najważniejszych imprez Ronin przywiózł około 200 medali 
w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów, młodzieżowców, 
seniorów i weteranów.

W roku 2014 rozpoczęli autorski projekt „Karate dla Osób  
z Niepełnosprawnościami”. Projekt od początku miał wsparcie 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej. 
Jego celem jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami 
poprzez ćwiczenia z elementami Karate, ponieważ trening taki 
ma pozytywny wpływ na cały układ mięśniowo-nerwowy, uczy 
prawidłowego oddechu, koryguje wady postawy. Poza tym 
uczy współpracy i wzajemnego szacunku, co ma niebagatelne 
znaczenie w codziennym życiu społecznym.

Poza działalnością sportową Ronin angażuje się i inicjuje wiele 
działań charytatywnych. To między innymi wspomniane „Karate 
dla Osób z Niepełnosprawnościami”, ale także „Karate dla Serca” 
(od roku 2009) – zawodnicy regularnie oddają krew, organizują 
zbiórki, np. dla Instytutu Kardiochirurgii w Zabrzu, czy liczne 
wolontariaty.

Ronin świętuje    30-lecie!

W okresie  

30 lat działalności  

Klub zdobył  

ponad 3 tysiące 

medali

Cieszymy się, że możemy wspierać Klub. Życzymy mu  
100. lat, a zawodnikom i kadrze trenerskiej życzymy 
sukcesów – przynajmniej tak wspaniałych, jak do tej pory!
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Wśród wyróżnionych znalazły się zarówno globalne korporacje, jak 
i średnie oraz małe firmy z naszego miasta. – Bardzo doceniamy 
każdy gest – podkreślił Marcin Bazylak, który wspólnie  
z Agnieszką Pasternak, przewodniczącą Rady Miejskiej, każdemu 
z wyróżnionych wręczył grafikę z wizerunkiem Michała Spisaka.

– Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, dąbrowianin 
Michał Spisak, powiedział niegdyś, że „muzyka musi wejść  
w społeczeństwo”. W Dąbrowie Górniczej robimy wszystko,  
by kultura weszła w społeczeństwo, rozwijając edukację kulturalną 
dla wszystkich, wspierając talenty, promując miasto przez kulturę 
– mówił Michał Syska, pełnomocnik prezydenta ds. marki miasta, 
kultury i sportu, który prowadził uroczystość.

Galę mecenasów dąbrowskiej kultury uświetnił występ duetu 
Dombrova Piano Duo (Krzysztof Włodarczyk & Łukasz Szubski) 
wraz z prof. Romanem Widaszkiem, dyrektorem artystycznym 
Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka.

– Mam nadzieję, że z roku na rok grono mecenasów dąbrowskiej 
kultury będzie coraz szersze, a gala będąca formą podziękowania 
od miasta na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń kulturalnych 
– podsumował Michał Syska.

Dziękujemy, ponieważ tym wyjątkowym wyróżnieniem 
uhonorowany został Prezes DSS Recykling – Rafał Pękala. 
Cieszymy się, że nasza działalność została zauważona, że projekty, 
w które się angażujemy są potrzebne i ważne dla kultury miasta. 
Obiecujemy, że nie ustaniemy w wysiłkach, by być firmą 
społecznie odpowiedzialną, bliską naszym Strzemieszycom i całej 
Dąbrowie Górniczej. 

MECENASI DĄBROWSKIEJ KULTURY
DOCENIENI

Podczas gali w Pałacu Kultury Zagłębia 
przedstawiciele kilkunastu firm i instytucji 
odebrali z rąk prezydenta Marcina Bazylaka 
podziękowania za wspieranie dąbrowskiej 
kultury w 2021 roku.

Centrum Aktywności  
Obywatelskiej  

przez całą dobę prowadzi zbiórkę darów. 

Na ich stronie Facebookowej możecie Państwo  
w każdej chwili podejrzeć, co aktualnie jest potrzebne. 

 

„Kto nie ma odwagi do marzeń,  
nie będzie miał siły do walki.”

André Malraux

Numer konta, na które można wpłacać darowizny to:

92 1560 0013 2002 3620 7000 0098
W tytule przelewu należy wpisać: „Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

Pod numerem  

tel. 32 262 44 10  
działa całodobowa infolinia  

Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc,  
a mieszkańcy zgłaszać gotowość do jej udzielenia.

cao.dabrowagornicza

Wojna na naszej wschodniej granicy zmusiła nas do 
przewartościowania sposobu myślenia. Rosyjska 
agresja pokazała, jak wielką wartością jest pokój, 
bezpieczny dom, pewność jutra. 

Napływający uchodźcy z Ukrainy proszą o naszą  
pomoc, a dąbrowianie mają ogromne serca i tę pomoc 
niosą wszelkimi możliwymi sposobami.

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej uruchomiony został 
specjalny numer konta, na który można wpłacać środki. Zostaną 
one w całości przekazane na pomoc obywatelom i obywatelkom 
Ukrainy, którzy trafili i cały czas trafiają do naszego miasta. 
Wiemy, że zapotrzebowanie na pomoc będzie w najbliższych 
dniach, tygodniach i miesiącach wzrastać. Dlatego tak ważne 
jest każde wsparcie, tym bardziej to finansowe, które pozwoli  
na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla przybywających do 
naszego miasta uchodźców. Wszystkich, którzy chcą udzielić 
wsparcia Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do naszego 
miasta, zachęcamy do wpłat na poniższe konto.
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Warta 17,2 mln zł budowa kanalizacji na 850-metrowym 
odcinku ul. Strzemieszyckiej – od skrzyżowania z ul. Puszkina 
do Skrzyżowania z ul. Szklanych Domów – rozpoczęła się  
w październiku zeszłego roku.

Między skrzyżowaniem z ul. Puszkina a Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym nr 5 kanalizacja deszczowa i sanitarna jest już 
gotowa, podobnie jak i wodociąg, który przy okazji układany był 
wzdłuż drogi. Pora więc na odbudowę jezdni.

Ruchem wzdłuż odbudowywanego odcinka steruje wahadłowa 
sygnalizacja świetlna.

Warstwy bitumiczne będą nakładane połówkowo, dopiero 
ostatnia ścieralna warstwa nawierzchni zostanie położona na całej 
szerokości jezdni. Wtedy też będzie konieczne zamknięcie drogi. 
Ta część inwestycji planowana jest jednak dopiero wtedy, gdy 
zakończą się prace na całym odcinku.

Przy okazji budowy kanalizacji na całym odcinku po stronie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 powstanie dwukierunkowa 
droga rowerowa, która docelowo połączy się z drogą rowerową 
wybudowaną w 2020 roku wzdłuż ulicy Oddziału AK Ordona.

Trzymamy kciuki za szybkie zakończenie prac!

Zamknięcie mostku oznacza konieczność wytyczenia objazdu.  
Z tego powodu od początku kwietnia trwał remont nawierzchni 
na ulicach Wiosennej i Rodzinnej, przez które poprowadzi objazd 
do ul. Strzemieszyckiej. Z objazdu będą korzystać także autobusy 
komunikacji miejskiej. Wspomniany objazd zostanie wytyczony 
ulicami: Narutowicza, Orkana, Łuszczaka, Szałasowizna, 
Wiosenną, Rodzinną i Rudną.

ROZPOCZĄŁ SIĘ KOLEJNY ETAP PRAC 
NA ULICY STRZEMIESZYCKIEJ

Rozpoczęło się frezowanie drugiego odcinka  
ul. Strzemieszyckiej, na którym budowana będzie 
grawitacyjna kanalizacja deszczowa i sanitarna. 
Jednocześnie trwa odbudowa jezdni, pod którą 
kanalizacja już powstała.

NAD RAKÓWKĄ POWSTANIE  

NOWY MOSTEK

W poniedziałek 11 kwietnia przejazd przez mostek 
przy przejeździe kolejowym na ul. Strzemieszyckiej 
został zamknięty. Lada moment rozpocznie się 
rozbiórka obiektu. 

Zlokalizowany przy przejeździe kolejowym niewielki most 
powstał w latach 70. XX wieku. Obecnie, z powodu uszkodzenia 
skrajnych dźwigarów, nośność obiektu została ograniczona  
do 12 t. Dodatkowo, w celu zmniejszenia obciążeń, ograniczono 
szerokość jezdni.

Obok znajdują się dwie kładki dla pieszych, również przeznaczone 
do rozbiórki. Docelowo ruch pieszych oraz rowerzystów będzie 
odbywał się po nowym moście. Natomiast po zamknięciu mostku 
czynna jeszcze kładka tymczasowo będzie służyć pieszym. 
Zgodnie z umową, nowy most ma powstać do końca czerwca 
tego roku. Wartą ponad 2 mln zł inwestycję miasto zleciło spółce 
MZUM.PL.
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Przed wykonawcą jeszcze prace brukarskie: kostką zostanie 
wyłożone koło, na którym została ulokowana altana. Później 
teren inwestycji zostanie doprowadzony do ładu, a dwie alejki 
na skwerze zostaną wysypane grysem. Całość zwieńczy montaż 
ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja jest częścią koncepcji wypracowanej wcześniej 
podczas konsultacji społecznych. Zakłada ona, że w rejonie ulicy  
Stacyjnej powstanie pełna zieleni przestrzeń o charakterze 
rekreacyjnym. W efekcie park w pobliżu stacji ponownie ma się 
stać główną i reprezentacyjną częścią Strzemieszyc.

Pośrodku altany powstaje słup, który zostanie obłożony tarniną. 
U podnóża wylana zostanie jeszcze misa, do której ze słupa 
ociekać będzie solanka. Montaż altany to jeden z ostatnich 
etapów inwestycji. Na wstępie rozpoczętych w ostatnim kwartale 
zeszłego roku prac wymieniono m.in. grunt do głębokości 2,1 m. 
Zabudowano także mogący pomieścić 10 m3 solanki zbiornik oraz 
filtr, który będzie oczyszczał wracającą do zbiornika solankę.

Kolejną inwestycją w tym miejscu – zaplanowaną przez miasto 
wspólnie z PKP – będzie budowa tunelu pieszo-rowerowego pod 
torami, który połączy obie części dzielnicy. Radni zgodzili się, 
by w latach 2022-2023 przekazać na inwestycję 4 836 991,87 
zł. Pozwoli to podpisać umowę z wykonawcą, który inwestycję 
zrealizuje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystko ma być 
gotowe w ostatnim kwartale 2023 roku.

– Tunel zapewni mieszkańcom wygodne i bezpieczne połączenie 
zarówno z peronami, jak i z obiema częściami dzielnicy – podkreśla 
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. – Mamy także 
w planach stworzenie punktu przesiadkowego w rejonie ulicy 
Transportowej. Poza przystankiem autobusowym będzie tam 
także parking dla samochodów i rowerów – dodaje.

Wiadomo, że przejście pieszo-rowerowe pod torami powstanie 
na przedłużeniu ul. Astrów i ma mieć około 50 m długości. 
Zadaszone pochylnie, które powstaną po północnej i południowej 

Przy ul. Stacyjnej kończy się montaż wysokiej na 
prawie 7 m altany. To znak, że budowa pierwszej  
w Dąbrowie Górniczej tężni solankowej powoli 
zmierza do finału. 

O wartej ponad 512 tys. zł budowie tężni w tym konkret-
nym miejscu zdecydowali mieszkańcy podczas ostatniej 
edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

NIE TYLKO TĘŻNIA

części, mają mieć odpowiednio 72 i 47 m długości oraz 5,7 m 
szerokości. Ułatwią one poruszanie się rowerzystom oraz osobom 
z ograniczonymi możliwościami poruszania się. 

Do nowego przejścia prowadzić będzie ciąg pieszo-rowerowy 
o szerokości 4 m (2 m dla ruchu rowerowego i 2 m dla 
ruchu pieszego). W przejściu i dojściach zaplanowano 
ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą dla 
osób niewidomych i słabo widzących. Na poręczach zostaną 
umieszczone informacje w języku Braille’a.

Do nowego przejścia pod torami poprowadzi ciąg pieszo-rowerowy.

PIERWSZA TĘŻNIA SOLANKOWA  
W MIEŚCIE!
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DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.dss-recykling.pl

30 stycznia odbył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku Dąbrowa Górnicza grała razem z WOŚP  
i zachęcała wszystkich do wsparcia tej inicjatywy!

30. Finał zagrał dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Czynnikiem niezbędnym 
do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny 
sprzęt, którego polskim placówkom brakuje. Hasło przewodnie 
tegorocznego finału brzmiało „Przejrzyj na oczy”.

A my oczywiście dołączyliśmy do akcji ze słodkimi upominkami 
dla tych, którzy wsparli Orkiestrę. Setki czekolad czekały na 
darczyńców u wolontariuszy, którzy chętnie wymieniali je na 
datek na Orkiestrę! 

Bo gramy do końca świata  
i jeden dzień dłużej! 

Graliśmy  
z WOŚP! 


