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- W swojej ofercie mamy kołki
toczone, kołki torowane i deskę ta-
rasową – mówi prezes Drewpol-
u Bartłomiej Szyszka.

Kołki wykorzystywane są w
winnicach, sadach, ogrodach, na
placach zabaw.

- Większość wyprodukowa-
nego u nas towaru trafia na eks-
port, głównie do Francji, Hiszpanii,
rzadziej do Niemiec. Odbiorcami
są głównie firmy, ale także osoby
prywatne. Hodowcy koni zakupują
kołki do grodzenia wybiegów.

Na polskim rynku nie ma wielu
firm takich jak Drewpol. Najbliższa
firma o tym samym profilu produk-
cji oddalona jest o 70 kilometrów.
A popyt na wyroby drewniane roś-

nie. Nastała bowiem moda na pro-
dukty ekologiczne, z surowców na-
turalnych, drewno doskonale
wpisuje się w ten trend. Jak grzyby
po deszczu rosną domy z bali,
drewniane altany i meble ogro-
dowe, nawet drewniane ozdoby w
ogródkach.

Jak wygląda produkcja w ką-
kolewskim Drewpolu?

Najpierw z lasów państwowych
zakupowane jest drewno, a kon-
kretnie sosna, bo to właśnie ten
gatunek wykorzystywany jest w
produkcji. Następnie przewozi się
je do firmy. Pnie są segregowane,
większe wykorzystuje się do pro-
dukcji kołków o większej średnicy,
z mniejszych pni robi się mniejsze

kołki.
Na hali produkcyjnej wałki ob-

rabiane są przez otaczarki. W
dużym uproszczeniu wygląda to
tak, że prosty wałek przechodzi
przez maszynę, która „odziera” go
z kory i wygładza. Następnie pro-
dukt jest przycinany do odpowied-
niej długości – w zależności od
tego do czego ma później posłu-
żyć. W jednych kołkach wycina się
dziury, inne zaostrza, po to, by
można było je poskładać. Obro-
bione drewno trafia do nowoczes-
nych maszyn o nazwie autoklawy,
gdzie przez kilka godzin podda-
wane jest impregnacji ciśnienio-
wej.

- Naszą firmę spośród innych
wyróżnia to, że impregnujemy
drewno nie tylko na wierzchu, ale
także w głąb, co zwiększa trwałość
naszych produktów – mówi pre-

zes.
Proces impregnacji trwa około

czterech godzin.
Firma Drewpol zatrudnia 15-20

osób.
- Do niedawna mieliśmy dwa

zakłady produkcyjne, także na Dol-
nym Śląsku. Wtedy zatrudnienie
sięgało 80 osób. W związku z
ogólnoświatowym kryzysem jeden
zakład został zamknięty. Staramy
się sprostać potrzebom rynku
mimo, że firma ma mniejsze moż-
liwości produkcji – tłumaczy pre-
zes.

Miesięcznie Drewpol przerabia
około 500 kubików drzewa. A do
przerobienia pozostaje jeszcze
sporo, bo wbrew pozorom lesis-
tość w naszym kraju rośnie.

ALDONA KORBIK

Kołki na eksport
Produkcja programu ogrodowego to główna forma działal-
ności pracującej od jedenastu lat w Kąkolewie firmy Drew-
pol. Powstała ona na zgliszczach innej firmy, która także
zajmowała się obróbką drewna.

Z wizytą u seniorów Prakseda i Sylwester Przybyłek poznali się na zabawie w Kąkolewie.
Mimo, iż obydwoje pochodzą z tej wsi, nie spotkali się wcześniej, ani w
szkole, ani na innych imprezach. A pan Sylwester był już wtedy po wojsku,
pracował jako hydraulik i tańczył oraz śpiewał w zespole. Poznali się, po-
kochali i w 1961 roku wzięli ślub. Na początku mieszkali u rodziców pani
Praksedy, ale już po dwóch latach rozpoczęli budowę swojego domu. Za-
mieszkali w nim w 1967 roku. I do dziś żyją w tym miejscu, a za kilka dni
obchodzić będą 50-lecie małżeństwa. Pan Sylwester jest z zawodu insta-
latorem i spawaczem. Pracę zaczynał w kąkolewskim POM i stamtąd
przeszedł też na emeryturę. Wiele lat zatrudniony był w poznańskiej firmie,
potem 14 lat w prywatnym zakładzie i ostatnie 10 lat znowu w POM. Ma
73 lata. Ciągle jest aktywny, wesoły, lubi wędkować. Najczęściej jeździ
nad stawy do Pawłowic. Wędkarzem jest już ponad 30 lat. Ale uprawiał też
trochę ziemi, zajmował się przydomową hodowlą, pomagał żonie. Bo pani
Prakseda cały czas prowadziła dom i wychowywała dzieci. Jubilaci mają
trzy córki. Najmłodsza została z nimi i teraz mieszkają razem z jej mężem
i dwójką wnucząt. Druga córka mieszka też w Kąkolewie, a najstarsza w
Lesznie. Państwo Przybyłek doczekali się czterech wnuczek i jednego
wnuka oraz czterech prawnucząt. Są szczęśliwymi dziadkami. Zapytani,
jak spędzają dzień, mówią, że razem. Pani Prakseda gotuje i krząta się po
domu. Bardzo lubi czytać, a od 14 lat śpiewa w chórze. Amąż jeździ z nią
na występy, hoduje kilka kur, no i wędkuje. Marzą tylko o tym, by jak naj-
dłużej dopisywało im zdrowie. Życzymy więc jubilatom, aby zawsze byli
razem i zawsze wśród bliskich.

gotowe produkty


