
7Więcej o gospodarce, inwestycjach,
finansach i ekonomii piszemy 
w internecie. 
www.strefabiznesu.gp24.pl www.gp24.pl    Głos Pomorza     wtorek 20 grudnia 2011 r.   

278511K01B

R E K L A M A

Moneta ta rozpoczyna
nowy cykl kolekcjonerski
Mennicy Polskiej pn.
„Miasta hanzeatyckie”,
który upamiętnia najwa-
żniejsze miasta Europy
Północnej skupione w
okresie średniowiecza i po-
czątku ery nowożytnej w
Związku Miast Handlowych
Hanzy. Kolejne emisje będą
poświęcone m.in.: Szczeci-
nowi, Rydze, Tallinowi, Lu-
bece. 

Monety o nominale 1 do-
lara nowozelandzkiego zo-
stały wybite w limitowanym

nakładzie 8 tys. sztuk w
Mennicy Polskiej w porozu-
mieniu z emitentem Niue
Island. Wybite zostały na
srebrnym krążku mone-
tarnym próby Ag 925. W
sprzedaży prowadzonej
przez bank za jedną mo-
netę trzeba będzie zapłacić
ok. 200 zł. 

Na wspólnym dla całej
serii awersie utrzymano
kompozycję w stylistyce z
czasów Związku Hanze-
atyckiego. Pod wstęgą z na-
pisem „Hansa” widnieje
mapa Europy z centralną

częścią regionu wspólnoty
Hanzy. Wizerunek żaglowca
handlowego (kogi) charak-
terystyczny jest również dla
czasów istnienia Związku.
Symbole morza i handlu 
– trójząb Posejdona (Nep-
tuna) i kaduceusza Merku-
rego (Hermesa) przedsta-
wione są jako monety, co z
kolei nawiązuje do unor-
mowania jednostek płatni-
czych w Hanzie. 

Na rewersie każdej mo-
nety znajdą się najbardziej
charakterystyczne ele-
menty każdego miasta. Na

rewersie słupskiej monety
znajduje się wizerunek
Zamku Książąt Pomorskich
oraz Baszty Czarownic. Po-
niżej znajduje się herb
miasta oraz pomost z towa-
rami, jakimi Słupsk han-
dlował w tamtych czasach:
drewnem i beczkami, które
przez port w Ustce ekspor-
towane były do portów nie-
mieckich, duńskich i
szwedzkich. Obwódka pe-
rełkowa nawiązuje do
monet bitych w okresie ist-
nienia Hanzy. 

(MAZ) 

Słupsk wybity na kolekcjonerskiej srebrnej monecie 
NUMIZMATYKA Jeszcze przed sylwestrem w słupskim oddziale Alior Banku będzie można kupić kolekcjonerską, srebrną monetę „Słupsk – miasto hanzeatyckie”. Już trwają zapisy. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@mediaregionalne.pl 

Statuetki Top Builder
przyznawane są przez Radę
Programową i redakcję
miesięcznika „Builder” za
innowacyjne, wiodące pro-
dukty i rozwiązania w bu-
downictwie, zapewniające
wysoką jakość i bezpiecze-
ństwo wznoszonych
obiektów budowlanych.
Kapituła IV Edycji tego kon-
kursu, podobnie jak w roku
poprzednim, doceniła okna
IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic
za nowoczesność w za-
kresie stylistyki, energoosz-
czędności oraz funkcjonal-
ności rozwiązań.
Podkreślono, ż wysokie pa-
rametry termiczne tych
produktów stanowią
przełom na rynku w za-
kresie izolacyjności
cieplnej, gwarantując kom-
fort cieplny i mniejsze ra-
chunki za ogrzewanie. 

– W konkursie Top Bu-
ilder oceny dokonują eks-
perci z branży, ludzie szcze-
gólnie wymagający i mający
wielkie oczekiwania w sto-
sunku do innowacyjnych
produktów. Stąd cieszy
mnie fakt, iż nasze okna po

raz kolejny zostały doce-
nione w tym prestiżowym
rankingu – powiedział Le-
szek Gierszewski, prezes
Druteksu. 

Statuetką w konkursie Top
Builder wyróżniane są naj-

lepsze, markowe produkty
oraz innowacyjne i nowo-
czesne rozwiązania zgodne 
z wymaganiami budow-
nictwa zrównoważonego, za-
pewniające wysoką jakość i
bezpieczeństwo wznoszo-

nych obiektów budowla-
nych. 

Drutex, który obecnie jest
największym w Europie pro-
ducentem okien i drzwi, pla-
nuje wielką rozbudowę
swojej fabryki w Bytowie. W

przyszłym roku ma ruszyć
budowa Europejskiego Cen-
trum Stolarki Okienno-
-Drzwiowej. Na przylega-
jącym do obecnego zakładu
40-hektarowym obszarze
mają powstać hale produk-

cyjne, których łączna po-
wierzchnia ma wynosić
ponad 10 hektarów. Pozwoli
to na zwiększenie produkcji
i sprzedaży wyrobów z
obecnych 380 milinów zło-
tych do ok. 700 milionów
oraz zwiększyć udział eks-
portu do poziomu 80 pro-
cent. Obecnie głównymi
rynkami zbytu dla Druteksu
są państwa Unii Europej-
skiej oraz USA, Kanada, Au-
stralia i kraje Dalekiego
Wschodu. Nowymi kierun-
kami wysyłki jest Skandy-
nawia, głównie Norwegia i
Szwecja oraz na kraje bałka-
ńskie.

Wzrost produkcji oznacza
także większe zatrudnienie o
ok. 1000 osób, do ok. 2600
pracowników. 

Niedawno Drutex zakupił
maszyny niemieckiej firmy
Urban Rapid o wartości mi-
liona euro. Inwestycja w ca-
łości została sfinansowana ze
środków własnych spółki.
Obecnie firma posiada
sprawdzony i nowoczesny
park maszynowy. Wszystkie
urządzenia przeznaczone do
produkcji okien i drzwi z PVC
pozwalają na osiągnięcie
produkcji na poziomie 5000
produktów dziennie. d

Drutex przed rozbudową 
PRODUCENCI Drutex zdobył prestiżową nagrodę Top Builder za okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic. Tym samym bytowska
firma powtórzyła swój sukces sprzed roku. Niebawem rozpocznie się rozbudowa firmy wraz ze zwiększeniem zatrudnienia.

Moce produkcyjne Druteksu mają być wzmocnione. Na zdjęciu: hala produkcyjna w obecnej fabryce firmy w Bytowie. Fot. Kamil Nagórek 

Tak wygląda srebrna moneta „Słupsk – miasto hanzeatyckie”. Fot. Łukasz Capar 


