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Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi
W Waszych rękach jesienne wydanie Informatora DSS Recykling. 
Mamy Wam bardzo dużo do opowiedzenia, bo i w ostatnim czasie 
wiele się działo – zarówno w samych Strzemieszycach, jak i w całym 
mieście. 

Zapraszamy na obszerną relację z Business MeetUp, który po raz 
drugi odbył się w naszym mieście pod auspicjami Zagłębiowskiej 
Izby Gospodarczej. Jesteśmy tym bardziej dumni, że podczas gali 
wydarzenia prestiżowa nagroda Konkursu Gospodarczego im. Karola 
Adamieckiego trafiła w ręce Prezesa Rafała Pękali!

Opowiemy też o prezentacji drużyny Unii Dąbrowa Górnicza, 
która miała miejsce w obiektach Fabryki Pełnej Życia, zaprosimy 
na warsztaty do filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej, gdzie realizowany jest program mikrograntów „Aktywne 
Strzemieszyce – włącz się w życie dzielnicy”, finansowany ze środków 
Urzędu Miejskiego oraz opowiemy o strzemieszyckich deszczowych 
dożynkach i pikniku rodzinnym „Mama, Tata i Ja”. 

Miłej lektury! 

Z sąsiedzkim pozdrowieniem, 
Zarząd i pracownicy 
DSS Recykling

Jak dziś z sukcesem prowadzić firmę? W tak nieprzewidywalnych 
czasach przedsiębiorcy mogą polegać tylko na dobrych 
relacjach. I to właśnie o nich rozmawialiśmy podczas drugiej 
edycji Business MeetUp, największego w regionie spotkania dla 
przedsiębiorców. W tym roku wydarzenie odbyło się 15 września 
na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.

Po zeszłorocznym sukcesie pierwszej edycji wydarzenia, w którym 
wzięło udział ponad 500 uczestników, ZIG postanowił ponownie 
zaprosić właścicieli firm i ich zespoły do Dąbrowy Górniczej. 
Była to doskonała okazja do wzięcia udziału w bezpłatnych 
szkoleniach, warsztatach i dyskusjach panelowych, ale też do 
nawiązania kontaktów, poznania swoich przyszłych klientów czy 
nowych dostawców. Podobnie jak w zeszłym roku tak i teraz 
program Business MeetUp został stworzony zarówno z myślą 
o doświadczonych przedsiębiorcach, jak i tych stawiających 
pierwsze kroki w biznesie. 

Mimo kapryśnej pogody uczestników było bardzo wielu.  
Nas reprezentował Prezes Rafał Pękala, mieliśmy też swoje  
stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo, 
wspólnie z Unią Dąbrowa Górnicza i MKS Dąbrowa Górnicza 
wzięliśmy udział w panelu aktywnym, podczas którego 
rozmawialiśmy o wspieraniu lokalnej społeczności, istocie 
sponsoringu czy o korzyściach płynących ze sponsoringu 
sportowego. 

Organizatorem Business MeetUp 
jest Zagłębiowska Izba Gospodarcza, 
a DSS Recykling – po raz kolejny 
– był oficjalnym Partnerem 
wydarzenia.

Buduj dobre relacje  
i rozwijaj swoją firmę. 
Business MeetUp po raz drugi w Dąbrowie Górniczej!
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Podczas uroczystej gali, będącej częścią „Business Meet Up 2022. W dobrych relacjach”, poznaliśmy laureatów 
tegorocznej, siódmej już, edycji Konkursu Gospodarczego im. Karola Adamieckiego.

Sukcesu w biznesie i w życiu nie buduje się w pojedynkę

DSS nagrodzony!

– Jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców wiemy, że sukcesu 
w biznesie i w życiu nie buduje się w pojedynkę – mówi Piotr Gil, 
prezes rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. – Integrujemy 
środowisko biznesowe na co dzień, a członkowie ZIG doceniają 
biznesową moc relacji i współpracy. Organizując największe tego 
typu wydarzenie w regionie chcemy pokazać, że zawsze warto 
pogłębiać relacje, inspirować się sukcesami innych i dzielić się 
wiedzą – zaznacza prezes ZIG.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność 
na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, a celem konkursu jest 
promocja najbardziej innowacyjnych oraz przyczyniających się  
do rozwoju gospodarczego miasta firm sektora MŚP, 
przykładających jednocześnie wagę do wartości etycznych  
i społecznych.

Do konkursu mogły przystąpić mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które: 

• mają siedzibę albo prowadzą działalność na terenie Dąbrowy 
Górniczej;

• funkcjonują na rynku minimum 5 lat;

• w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowatorskie rozwiązania, 
innowacje (produktowe, procesowe, marketingowe bądź 
organizacyjne) lub działania wyróżniające przedsiębiorstwo na 
tle konkurencji w regionie;

• przestrzegają zasad etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz uczciwej konkurencji;

• inwestują w rozwój pracowników;

• współpracują z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi 
czy biznesowymi.

W tym roku bezkonkurencyjni okazali się:

- Prowansalska Manufaktura w kategorii mikroprzedsiębiorstwo,

- Centrum Navigare w kategorii małe przedsiębiorstwo,

- oraz MY – DSS Recykling w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

– Cieszę się, że tak wielu przedsiębiorców zgłosiło się do 
tak trudnego konkursu. Jego trudności polegała na tym,  
że ocenialiśmy nie tylko wyniki finansowe czy wpływ na rozwój 
gospodarczy miasta, ale także wdrażane innowacje – podkreśla 
Marcin Bazylak, Prezydent miasta.

– Przy ocenie ważne były nowe pomysły, ale także działania 
na rzecz społeczności lokalnej i inwestycja w pracowników,  
w rozwój ich kompetencji. Sprawdzaliśmy, czy firmy podejmują 
się innowacji, a ich funkcjonowanie przekłada się na promowanie 
miasta, czy tworzą w ten sposób jego wartość i je rozwijają – 
tłumaczy dr hab. Marcin Lis, przewodniczący kapituły konkursu, 
Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Bardzo dziękujemy – to dla nas wielkie wyróżnienie! 
Wiemy, że to efekt lat ciężkiej pracy, połączonych  
z nieustannym rozwojem, dbaniem o pracowników oraz 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jesteśmy szczęśliwi  
i zmotywowani by działać dalej!

Dziękujemy również członkom Kapituły i partnerom 
konkursu: Miasto Dąbrowa Górnicza, Marcinowi Bazylakowi 
– Prezydentowi Dąbrowy Górniczej, Akademii WSB, 
Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej oraz Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Katowicach.

Główne hasło wydarzenia,  
wokół którego koncentrował się  

tegoroczny program  
Business MeetUp brzmi  

„W dobrych 
relacjach”

Gościem specjalnym wydarzenia był Robert Korzeniowski, 
chodziarz, lekkoatleta i wielokrotny medalista, który podczas 
mistrzowskiego wystąpienia podzielił się z uczestnikami 
doświadczeniami i receptą na sukces nie tylko w sporcie,  
ale i w biznesie.
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STRZEMIESZYCE  
PEŁNE ŻYCIA! 

DZIEJE SIĘ  
w Strzemieszycach

Materiał realizowany  
wraz z Urzędem Miejskim  
w Dąbrowie Górniczej

Od czerwca w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej realizowany jest program mikrograntów „Aktywne 
Strzemieszyce – włącz się w życie dzielnicy”, finansowany ze 
środków Urzędu Miejskiego. Do tej pory mieszkańcy mieli 
okazję uczestniczyć aż w 43. wydarzeniach w ramach sześciu 
zróżnicowanych tematycznie projektów. 

Przed nami powakacyjny cykl: 

Wycieczki rowerowe, kolorowe animacje dla dzieci, spotkania 
ze zwierzętami, warsztaty pszczelarskie przy ulu, wyjątkowe 
spotkania dla kobiet, praktyczne lekcje samoobrony i wiele innych 
atrakcji wypełniło po brzegi rozkład wakacyjnych wydarzeń dla 
mieszkańców Strzemieszyc Wielkich i okolic. Jesień zapowiada 
się równie kolorowo, dzięki programowi realizowanemu w MBP 
fili nr 8. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!

Zdjęcia Dariusz Nowak

Nowe ogrodzenie wokół boiska  
w Strzemieszycach Małych

Montaż piłkochwytów i nowego ogrodzenia  
na stadionie przy ul. Sportowej

Tężnia gotowa, teraz pora na tunel  
pieszo-rowerowy pod torami

Nowy most nad Rakówką

Miodowa biblioteka
  Organizator - Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach

Informacje i zapisy: tel. 500 867 567

Harmonogram:

 05.10 10:00-11:30 
Apiterapia i warsztaty pszczelarskie dla seniorów

 09.12           16:00-17:30 
Świąteczne warsztaty – świece z wosku pszczelego

Wykłady o historii  
i bioróżnorodności Strzemieszyc,  
technikach jazdy na rowerze i turystyce rowerowej 

  Organizator - Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa

Informacje i zapisy: tel. 882 684 899, 605 100 341

Harmonogram:

 29.09 17:00-19:00

 20.10 17:00-19:00

 24.11 17:00-19:00

Razem Sprawniej 
Cykl spotkań sportowo-edukacyjnych dla kobiet, dzieci, 
rodzin i seniorów

  Organizator - Stowarzyszenie Równe Babki

Informacje i zapisy: tel. 792 293 986 

Harmonogram:

 03.10 16:30 – Bezpieczny plac zabaw

 07.11 16:30 – Aktywny Senior

 05.12  16:30 – Wesołe Dzieci

 19.11     16:30 – Zdrowa Mama

 15.10   10:00 – Joga dla dzieci

 03.12  10:00 – Pierwsza pomoc

Dawno Temu w Sztuce 
artystyczne spotkania z Agnieszką Kijas  

  Organizator - Stowarzyszenie SAS Dąbrowiacy

Informacje i zapisy: 728 380 176

Harmonogram:

 04.10 17:30 – Mona Lisa, celebrytka wśród arcydzieł

 08.11 17:30 – Złote pocałunki Gustava Klimta

 13.12  17:30 – Święta jak malowane – Stryjeńska,  
                van Gogh, Dali i inni

Nasz Hołd Kieślowskiemu
  Organizator - Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce 

Informacje i zapisy: 507 120 068

W październiku: 

• konkurs na plakat filmowy, 

• konkurs fotograficzny MIEJSCA W STRZEMIESZYCACH  
 związane z Krzysztofem Kieślowskim, 

• konkurs na UPAMIĘTNIENIE KRZYSZTOFA  
 KIEŚLOWSKIEGO – dowolna forma wypowiedzi plastyczna  
 lub literacka,

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się  
w  filii nr 8 MBP.

Babskie Klachy – sensoplastyka dla dzieci

Babskie Klachy – rodzinne warsztaty Zero Waste

Warsztaty florystyczne

Lipcowe piątki z animacjami
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Prezes Rafał Pękala wystąpił tam w podwójnej roli 
– reprezentował DSS Recykling, który od ponad 
dekady wspiera klub Unia Dąbrowa Górnicza,  
a z drugiej strony jest Prezesem samej Unii.
– DSS Recykling wspiera Unię Dąbrowa Górnicza od 12 lat 
– mówił. Początkowo było to po prostu wsparcie dla naszej 
drużyny ze Strzemieszyc i nie uczestniczyliśmy w żadnych 
pracach związanych z klubem. Patrząc na osoby, które zgłaszały 
się do nas, z którymi współpracowaliśmy i widząc jak duże jest 
ich zaangażowanie zrozumiałem, że warto pomagać i jest to 
naprawdę dobra inicjatywa. Zdałem sobie sprawę, że Unia ma 
potencjał. Wiem, że wszyscy wkładają mnóstwo serca i pracy  
w to, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. To jest budujące  
i motywuje do sięgania po więcej. Konsekwencją długoletniego 
wsparcia, ogromnego potencjału drużyny i dążenia do jak 
najlepszych wyników jest moje osobiste zaangażowanie. DSS 
jest z Unią na każdym meczu, przy każdej pogodzie, w rywalizacji  
z każdym przeciwnikiem, a ja objąłem stanowisko Prezesa Klubu. 
W tym miejscu chciałbym podziękować drużynie za wiarę we 
mnie, za ten nowy rozdział, który razem otwarliśmy, idziemy 
naprzód i wiele się zmienia!

– Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie od dziś wiadomo, jak ważna 
jest inwestycja w młodzież. Nasza drużyna składa się w większości 
z młodych zawodników. Z gwiazd, które dopiero wschodzą.

Kolejnym młodym, którzy do nas przyjdą, trzeba dać możliwość 
rozwoju, dać kadrę trenerską, wskazać ścieżki, żeby wydobyć 
ich potencjał. Z moim niekłamanym zadowoleniem i satysfakcją 
spotkał się fakt utworzenia Akademii Unii Dąbrowa Górnicza. 
Teraz nasza młodzież będzie się mogła szkolić pod okiem 
profesjonalistów, nowy narybek Unii będzie miał szansę rozwinąć 
skrzydła i zaistnieć w profesjonalnym futbolu!

– DSS Recykling wspiera bardzo wiele inicjatyw w Dąbrowie 
Górniczej, pomagamy społeczności lokalnej, jesteśmy związani 
z wieloma stowarzyszeniami i współpracujemy z naszym miastem.

Trzeba pamiętać, że – jak mówił Henry Ford: „Interes, który nic 
poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem”.  Zaangażowanie 
w życie lokalnej społeczności ma wymiar nie tylko biznesowy,  
ale też ludzki. A w tym przypadku mogę śmiało stwierdzić,  
że wierzę w chłopaków i będę dumny z każdego ich sukcesu myśląc 
o tym, że miałem na to wpływ, że się do tego przyczyniłem.

Ponad 10 lat wspólnej gry Unii z DSS Recykling 
zaowocowało ogromnym rozwojem dla klubu,  
a założone cele z dnia na dzień stają się osiągalne. 

Brawo chłopaki!

Wiele słów, motywacja i nadzieje na przyszłość – tak krótko można podsumować prezentację 
i przystąpienie do kolejnego sezonu drużyny Unii Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce na 
obiekcie Fabryki Pełnej Życia 7 sierpnia 2022.

PREZENTACJA DRUŻYNY
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Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przyszły całe 
rodziny, a dzieciaki szalały na dmuchańcach, wznosiły niezwykle 
kreatywne budowle z wielkich klocków, występowały na scenie  
i w konkursach sportowych, a prawie wszystkie były kolorowe od 
proszku holi! Było wiele warsztatów, konkursów i nagród. Swoje 
stanowiska miało wiele organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie 
budują strzemieszycką społeczność.

Jak co rok – byliśmy partnerami wydarzenia i ufundowaliśmy 
piękne nagrody – dwa rowery górskie, które można było 
wylosować w loterii fantowej.

Festyn Rodzinny ,,Mama, Tata i Ja”

Wielkie brawa dla organizatorów za ogrom pracy  
i zaangażowania oraz podziękowania dla wszystkich 
przybyłych. Było świetnie!

Katarzyna Janikowska reprezentowała Uniwersytet Śląski oraz 
swój klub UKS Ronin 1. Starty w konkurencjach Karate odbywały 
się od 28 do 30 lipca. Zawody rozgrywane były w formule 
olimpijskiej i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym.

Dla Kasi były to pierwsze tak duże zawody w karate olimpijskim 
WKF w karierze. W eliminacjach Kasia zmierzyła się utytułowaną 
zawodniczką z Łotwy i zremisowała ten pojedynek. Przy remisie 
decyzja pozostała w rękach sędziów, a oni zdecydowali, iż wygraną 
została zawodniczka z Łotwy. Tak więc konkurencję indywidualną 
zakończyła na miejscu 11.

Kolejnego dnia rozgrywano konkurencje drużynowe  
w których partnerką Kasi była zawodniczka, studentka AWF 
Katowice, niestety brakowało nam jeszcze jednej zawodniczki 
aby mieć komplet drużyny, tak więc do każdego pojedynku 
przystępowaliśmy już z jedną przegraną. Pomimo tego dziewczyny 
walczyły dzielnie i zawody zakończyły na 7. miejscu, co było 
najlepszym rezultatem wśród polskich drużyn. 

Trenerem z ramienia AZS Uniwersytetu Śląskiego oraz Klubu 
Ronin był Tomasz Byjos. Przed nami mistrzostwa świata  
i SKDUN Shotokan krate, które odbędą się w Czeskich 
Karlowych Warach.

Trzymajcie za nas kciuki! 

Wakacje  
w Roninie

Okres wakacyjny w klubie Ronin minął pracowicie.  
Nasza zawodniczka Katarzyna Janikowska – 
dzięki dobrym wynikom sportowym – uzyskała 
awans do Europejskich Igrzysk Akademickich.  
Zawody odbyły się w dniach 17-31 lipca.  
Gospodarzem tej edycji EUSA była Łódź 
i Politechnika Łódzka.

RONIN PRZYPOMINA 

Wciąż poszukiwani są sponsorzy dla zawodników, medalistów 
mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata,  
a szczególnie dla Katarzyny Janikowskiej, by mogła spełniać 
swoje sportowe pasje. 

Polecamy i zachęcamy wszystkich chętnych! 

4 września 2022 odbył się na terenie Fili nr 8 Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
XXV Festyn Rodzinny ,,Mama, Tata i Ja”.

Fot. Filia nr 8 M
BP w D

ąbrowie G
órniczej
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Świętowaliśmy dożynki
Mimo niesprzyjającej pogody święto plonów w Dąbrowie 
Górniczej musimy uznać za udane. „Praca się skończyła  
i trzeba podziękować Panu Bogu za zbiory”, orzekła Maria 
Dzwonnik z Koła Gospodyń Wiejskich. I tak, pod wielkim 
namiotem w Dąbrowie Górniczej, gdy na zewnątrz szalała ulewa, 
świętowaliśmy dożynki. 

Dąbrowa ma 120 tysięcy mieszkanek i mieszkańców i funkcjonuje 
tu dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich. Musiało więc być hucznie!

Święto żniw rozpoczęło się o 13:00 od uroczystej mszy świętej, 
która odbyła się w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Następnie uczestnicy przenieśli się na stadion sportowy  
w Strzemieszycach. Tam odbyła się dalsza część oficjalnych 
uroczystości. W tym roku Prezes DSS Recykling Rafał Pękala, 
razem z Janiną Świerczyną, Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Strzemieszyc Wielkich, piastowali zaszczytne 
funkcje starosty i starościny uroczystości. Podzielono bochen 
dożynkowego chleba, którym częstowano uczestników.

Później przyszedł czas na część rozrywkową, którą otworzyła 
Miejska Orkiestra Dęta, a następnie swoje zdolności artystyczne 
zaprezentowały Koła Gospodyń.

Tegoroczne dożynki w Dąbrowie Górniczej zgromadziły 
wiele osób, było radośnie i kolorowo. Mamy jednak nadzieję,  
że następne dożynki przywitają nas nieco bardziej sprzyjającą 
pogodą.

W niedzielę, 28 sierpnia w Strzemieszycach Wielkich 
odbyły się dąbrowskie „Dożynki Miejskie 2022”.


