
Od trzynastu lat najlepsze
dzia∏ania na rzecz ochrony Êro-
dowiska z ca∏ego Êwiata sà na-
gradzane i promowane tytu∏em
Green Apple Environment
Awards. W roku 2007, 9 listopa-
da nagrod´ t´ wr´czano w bry-
tyjskim parlamencie, a jednà
z osób, które jà odbiera∏y by∏ l´-
dzinianin Józef Smolorz. WÊród
obecnych goÊci byli przedstawi-
ciele z 40 ró˝nych paƒstw, mi´-

dzy innymi: Tunezji, Australii,
Siri Lanki.

- OtrzymaliÊmy list z sekreta-
riatu konkursu Lider Polskiej
Ekologii, ˝e Greek Apple zwróci-
∏o si´ do nich o zarekomendowa-
nie polskiej firmy. A oni uznali,
˝e wska˝à nas i przes∏ali nam
materia∏y konkursowe. Lubi´ ta-
kie wyzwania, wi´c spróbowali-
Êmy – mówi Józef Smolorz, w∏a-
Êciciel Drew-smolu. No i wysz∏o!

Smolorz Otrzyma∏ Green Ap-
ple za w∏asnà, nowatorskà meto-
d´ przesadzania wielkich drzew,
o której te˝ pisaliÊmy trzy mie-
siàce temu. Najkrócej rzecz uj-
mujàc istotà tej metody jest
umiej´tne pobranie drzewa z jak
najwi´kszà iloÊcià ziemi, bo wte-
dy szanse ˝e si´ przyjmie sà naj-
wi´ksze. Niby ˝adna to tajemnica
nawet dla domoros∏ego ogrodni-
ka, z tym, ˝e w przypadku du-
˝ych drzew chodzi o iloÊç ziemi
na jednym korzeniu tak wielkà,
˝e nie zmieÊci∏aby si´ na jednej
ci´˝arówce!

Wprawdzie nie jest to pierwsza
taka nagroda dla polskiej firmy –
ale dotychczas dostawa∏y je paƒ-
stwowe monopolistyczne gigan-
ty, w rodzaju koncernu energe-
tycznego, a tym razem przypad∏a
ona ma∏ej prywatnej firmie,
w dzia∏alnoÊci której ekologia nie
jest wymuszona, lecz stanowi
istot´ tej dzia∏alnoÊci.

Âwiatowej s∏awy specjalista od
ochrony Êrodowiska, prof. David
Bellary, zwróci∏ uwag´, i˝ fakt
otrzymania Green Apple przez
Drew-smol jest dowodem, i˝
w Polsce nastàpi∏ wielki post´p
ekologiczny

6
ekologia * zrównoważony rozwój

Lędziny Teraz

Spó∏ka Ekorec przypomina mieszkaƒcom harmonogram
odbioru surowców wtórnych w ramach segregacji (szk∏o,
plastik, papier, metal), na miesiàce grudzieƒ i styczeƒ.

Ulice: Murckowska, Makuszyƒskiego, Kasprowicza, Ratusz, Reymonta, ¸awec-
ka, Kraszewskiego, Gwarków, Grunwaldzka, Ró˝ana, Pogodna, Poziomkowa, So-
snowa, S∏oneczna, Botaniczna, Kwiatowa

termin odbioru 10.12.2007 14.01.2008

Ulice: Ekonomiczna, Tyszki, Wandy, Lewandowskiej, Ruberga, 25-lecia, Waryƒ-
skiego, Szewczyka, Kiliƒskiego, Anasowa, Owocowa, Betonowa, Storczyków

termin odbioru 11.12.2007 15.01.2008

Ulice: S∏owackiego, Przodowników, Traugutta, Mickiewicza, Kordiana, Plac
Chrobrego, Palmowa, 30-lecia, Radosna, D´bowa

termin odbioru 12.12.2007 16.01.2008

Ulice: Ho∏dunowska, Gajowa, U∏aƒska, Oficerska, Kopalniana, Mi∏a, Dobra, Zaci-
sze, Fredry, ˚eromskiego, Podmiejska

termin odbioru 13.12.2007 17.01.2008

Ulice: Dzikowa, Czeremchy, Ziemowita, Ochocza, Folwarczna, Czapli, Azaliowa,
Kopciowicka, Go∏awiecka, Spó∏dzielcza, M∏yƒska, Poprzeczna, Polna, Szenwalda,
Gronowa, LeÊna

termin odbioru 17.12.2007 21.01.2008

Ulice: Ca∏a, Asnyka, Kàcik, Reja, Wysoka, Matejki, Kar∏owicza, D∏ugosza, Pade-
rewskiego, 3-go Maja, Plebiscytowa, Olimpijska, Miarki, Mi∏osza, Trójkàtna, Sien-
kiewicza, PCK, Jagielloƒska, Pokoju, Oficerska, Rachowy

termin odbioru 18.12.2007 22.01.2008

Ulice: L´dziƒska, Górnicza, Jemio∏owa, Lipcowa, Panoramy, Modra, Zabytkowa,
Porzeczkowa, Grodziskowa, Lompy, Ga∏czyƒskiego, Wyspiaƒskiego, Lipuszowa,
Wapienna, Blych, Górecka, Wiosenna

termin odbioru 19.12.2007 23.01.2008

Ulice: Fio∏kowa, ¸anowa, Moniuszki, Brzechwy, Prusa, ¸ukiasiƒskiego, Zawi-
szy Czarnego, Zakole, G∏ogowa, Irysowa, Partyzantów, ZamoÊcie, Zamkowa,
Harfowa, Wygody, Podgórna, Korzeniowskiego, G∏ucha, Kontnego, Kupilasa,
Bracka, Sobieskiego

termin odbioru 20.12.2007 24.01.2008

Drew-smol znany nawet 
w brytyjskim parlamencie

L´dziƒska firma Drew-smol nie na darmo nazy-
wa siebie liderem bran˝y przesadzania drzew
i ratownikiem drzew. To nie tylko reklamowe
slogany. RzeczywiÊcie z dzia∏alnoÊci tej jest
znana coraz szerzej w kraju, to do Drew-smolu
zwracajà sie wtedy, gdy trzeba przesadziç na-
prawd´ wielkie drzewo. PisaliÊmy jednak o tym
obszernie trzy miesiàce temu i nie zamierzamy
si´ powtarzaç.
Jednak trzeba zauwa˝yç, a nawet si´ pochwa-
liç, ˝e powoli Drew-smol zdobywa reputacj´ na
poziomie... Êwiatowym.

Przedstawiciele Drew-smolu z profesorem Davidem Bellary (w Êrodku)




