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15 lat najbardziej znanej l´dziƒskiej prywatnej firmy

Drew-smol,
wizytówka miasta
Êcie swoich tajników, wyjaÊnia zarazem, ˝e kluczem do sukcesu jest
mi´dzy innymi pobranie drzewa

L´dziƒskie firmy, znane poza miastem i poza
województwem, mo˝na policzyç na palcach
jednej r´ki. Taki l´dziƒskie wizytówki. Jest
oczywiÊcie „Ziemowit” alechodzi bardziej
o firmy prywatne. A wÊród nich mo˝na na
pewno wymieniç restauracj´ „Kamea”, która
w presti˝owej prasie wymieniana bywa w gronie najbardziej ekskluzywnych w kraju lokali
gastronomicznych. Trzeba wymieniç lampy
Rosa, chocia˝ dziÊ to ju˝ w zasadzie firma tyska nie l´dziƒska, ale przede wszystkim nie
mo˝na pominàç Drew-smolu. Najbardziej znanej w Polsce firmy zajmujàcej si´ przesadzaniem du˝ych drzew. Jest to zarazem najd∏u˝ej
dzia∏ajàca z tych l´dziƒskich wizytówek – w∏aÊnie strzeli∏o jej pi´tnaÊcie lat.

z jak najwi´kszà iloÊcià jego systemu korzeniowego i ziemi. Dotychczas najwi´ksza bry∏a pobrana

Józef Smolorz
Mówi si´ w tym Êrodowisku, ˝e
gdyby trzeba przesadziç dàb Bartek, to jest tylko jedna firma, która mog∏aby si´ tego z powodzeniem podjàç – w∏aÊnie Drewsmol. Sam w∏aÊciciel Józef Smolorz, uÊmiecha si´, ˝e to spora
przesada, jednak nie kryje, ˝e
dzi´ki nowej technologii jest
w stanie przesadzaç drzewa kilkusetletnie, o obwodach rz´du
kilku metrów.
- Dotychczas przesadziliÊmy
tak 16 sztuk, ale potrzeba jeszcze
jakichÊ dwóch lat, aby uznaç, ˝e
mam to zapi´te na ostatni guzik –
wyjaÊnia. Nie zdradzajàc oczywi-

Przesadzanie 100-letniego drzewa

W ciàgu 15 lat Drew-smol zgromadzi∏ wiele presti˝owych nagród, szczególnie dobry pod tym wzgl´dem by∏ sam prze∏om XX i XXI wieku. Oto g∏ówne nagrody firmy.

Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Lędziny Teraz
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Burza stulecia nawiedzi∏a miasto

Czas kataklizmów
W niedziel´ 12 sierpnia nieprawdopodobna ulewa nawiedzi∏a miasto. W starej cz´Êci L´dzin zaledwie po godzinie opadów mo˝na by∏o znaleêç miejsca
wyglàdajàce jak… Wenecja. Bo zamiast ulicy by∏a mi´dzy nimi rzeka.

Sosna „papieska”
z drzewem mia∏a 5,5 metra Êrednicy. To ju˝ niewiele mniej, ni˝
powierzchnia domku fiƒskiego!
Józef Smolorz przyznaje si´, ˝e
ma ju˝ „zboczenie zawodowe”.
Jest nim radoÊç z ka˝dego udanego przesadzenia wi´kszego
osobnika (bo trudno mówiç
o „sztukach”). Kiedy Smolorz
mówi korzyÊciach p∏ynàcych
z przesadzania drzew, ma na myÊli nie tylko korzyÊci finansowe.
Chodzi tak˝e o efekt ekologiczny,
presti˝, o radoÊç z udanych przesàdzeƒ, rzadkich gatunków albo
w niezwyk∏ych miejscach.
Takimi niezwyk∏ymi miejscami, gdzie drzewa sadzono a które
pami´ta i szef i za∏oga jest na
pewno Watykan oraz ogrody prezydenckie. Oraz o∏tarz papieski
w Sosnowcu, gdy sosn´ do niego
wykopywano na ZamoÊciu dopiero wtedy, gdy Jan Pawe∏ II làdowa∏ ju˝ w kraju. Jednak i z tà sosnà zdà˝ono – i by∏a ona l´dziƒ-

skim Êladem w papieskich pielgrzymkach do ojczyzny.
To jednak oczywiÊcie tylko wydarzenia najwi´ksze. Codzienne
˝ycie firmy to z jednej strony ratowanie chorych drzew, z drugiej
– ich przesadzanie.
Drew-smol powstawa∏ jako firma us∏ugowa. Jednak poniewa˝
od razu postawiono na wspó∏prac´ z jednostkami i instytutami
badawczymi, na szkolenia, na
konferencje naukowe, sta∏a si´
firma szybko ekspertem tak˝e
w dziedzinie chorób drzew, ich
leczenia i im zapobiegania.
A konferencje naukowe sta∏y si´
jednym z elementów dzia∏ania
firmy. Na tyle, ˝e z okazji 15-lecia oprócz lutowej uroczystoÊci
dla 120osób, w sierpniu odby∏o
si´ w Warszawie pod patronatem
ministra ochrony Êrodowiska
sympozjum
dendrologiczne,
w którym pierwsze skrzypce gra∏
w∏aÊnie Drew-smol.

Rzeka p∏yn´∏a te˝ mi´dzy blokami
przy
Ho∏dunowskiej,
a piwnice domków fiƒskich tradycyjnie by∏y ju˝ zalewane. Przy
czym tym razem zalewa∏o nie
tylko te le˝àce najni˝ej, tak˝e te
bli˝ej wzgórza. Po prostu kanalizacja nie nadà˝a∏a z odbieraniem wody i wybija∏a ona przez
piwniczne rury, drena˝e. Poniewa˝ zaÊ zgodnie z zarzàdzeniami by∏ego burmistrza W∏adys∏awa Trzciƒskiego mieszkaƒcy
pod∏àczajà si´ ze swoimi Êciekami nawet z pomini´ciem szamb,
to w piwnicach wcale nie sta∏a
deszczówka lecz to wszystko, co
dawniej by∏o w szambach. Dobrze, ˝e w tych warunkach po
takiej burzy nie przyplàta∏a si´
jakaÊ epidemia.
Woda zala∏a te˝ nowy plac targowy a ko∏o niego utworzy∏a spore bajorko.
- To kwestia lat zaniedbaƒ –
wyjaÊnia burmistrz Wies∏aw
Stambrowski. – Wprawdzie wokó∏ targu i przy Fredry jest kanalizacja o du˝ej Êrednicy, ale przy
Ho∏dunowsiej to wszystko wpada

do wàskiej rury. Nie by∏a ona
w stanie odebraç tej iloÊci wody.
Ponadto s∏u˝by wojewódzkie
mia∏y pog∏´biç ciek wodny, od-

chwilowe kataklizmy sà w Europie coraz powszechniejszy i musimy nauczyç si´ radziç sobie z nimi. Trudno przecie˝ projektujàc

bierajàce stàd deszczówk´, i te˝
nie dotrzyma∏y terminu.
Burmistrz zwraca jednak uwag´, ˝e kl´ski ˝ywio∏owe i takie

kanalizacj´ deszczowà zak∏adaç,
˝e przez godzin´ lunie z nieba tyle wody, ile normalnie pada przez
miesiàc.

Sympozjum
Lędziny Teraz

