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R E K L A M A

Tytuł Lidera Rynku Sto-
larki przyznawany jest na
podstawie badań organizo-
wanych przez Centrum
Analiz Branżowych, w
których bierze się pod uwagę
przychody ze sprzedaży, roz-
poznawalność marki, jakość
produktów oraz profesjona-
lizm w zakresie obsługi han-
dlowej klientów. O tym, który
producent zostanie liderem
rynku, decydują klienci, ku-
pując ich produkty. 

Drutex w minionym roku

zanotował przychody ze
sprzedaży na poziomie 438
mln zł, z czego ponad 50
proc. stanowił eksport. 

Dziś firma zatrudnia
ponad 1840 osób, a realizo-
wana obecnie inwestycja
związana z budową Europej-
skiego Centrum Stolarki ma
przyczynić się do podwo-
jenia mocy produkcyjnych,
sprzedażowych, a także 
zwiększenia zatrudnienia.

– Takie wyniki finansowe
Druteksu potwierdzają silną

pozycję firmy na rynku,
nawet w okresie spowol-
nienia gospodarczego. Uzy-
skując tytuł Lidera Rynku
Stolarki 2013, firma została
zakwalifikowana do grona
najlepszych i najbardziej zy-
skownych polskich przedsię -
biorstw. Dzięki wiarygodnej
strategii biznesowej, grze fair
play, wieloletniemu 
doświadczeniu i przede
wszystkim wysokiej jakości
produktów od kilku lat wie-
dziemy prym w branży sto-

larki w Europie – mówi Le-
szek Gierszewski, prezes
Druteksu. 

Organizatorami Gali Li-
derów Stolarki są Centrum
Analiz Branżowych oraz mie-
sięcznik „Forum Branżowe”
we współpracy z firmą Len-
tewenc, realizatorem targów
Warsaw Build 2013 oraz
targów Windows & Doors,
które w dniach 10-12 wrze-
śnia 2013 roku odbyły się w
Warszawie. 

(WF) 

Drutex lideruje na rynku stolarki 
FIRMY Bytowski Drutex został wyróżniony tytułem Lider Rynku Stolarki 2013 w kategorii okna 
tworzywowe. Wyróżnienie przyznano za wysokie wyniki sprzedażowe oraz jakość produktów. 

W „Głosie Pomorza”

Od wtorku do czwartku (17-19
września) opublikujemy cykl
poradników, co można robić w
wolnym czasie w Słupsku i okoli-
cach. Z naszego informatora
dowiesz się, gdzie możesz
nauczyć się tańca, sztuki garncar-
skiej czy malarstwa. Albo gdzie
można uprawiać sport, pograć w
tenisa, potrenować na siłowni
lub nauczyć się pływania. Nie
zapomnimy też o tych, którzy
chcieliby się dokształcić na

jakimś kursie, pouczyć się
języków obcych albo wstąpić na
Uniwersytet III Wieku. 
d wtorek, 17 września – szkoły
tańca, rękodzieło, aktorstwo,
kulinaria 
d środa, 18 września – sport,
siłownie, tenis, pływanie,
rekreacja 
d czwartek, 19 września –
edukacja, nauka, języki obce,
Uniwersytety III Wieku 

(DA) 

Po godzinach. Jak zagospodarować swój wolny czas? 

Piotr Kawałek 
piotr.kawalek@mediaregionalne.pl 

Przetarg miał się odbyć w
czwartek, 12 września,
jednak nikt nie wpłacił wa-
dium i do licytacji nie doszło.
Cena wywoławcza nierucho-
mości to 1.995.500 zł (wa-
dium to jedna dziesiąta ceny
wywoławczej). Powierzchnia
lokalu wynosi prawie 381
metrów kwadratowych.
Mimo że miejsce wydaje się
dość atrakcyjne, bo to samo
centrum Słupska, to jednak
nie znalazł się na nie chętny. 

– W okresie nie krótszym
niż 30 dni, ale nie dłuższym
niż sześć miesięcy przepro-
wadzony zostanie drugi
przetarg z ceną wywoławczą
ustaloną przez prezydenta
miasta zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomo-
ściami – informuje Dawid
Zielkowski, rzecznik prezy-
denta Słupska. Niewyklu-
czone, że cena wywoławcza
przy drugim przetargu zo-
stanie obniżona. 

Delikatesy Mariackie zo-
stały zamknięte 30 czerwca
2011 roku. Nie wytrzymały
konkurencji tanich super-
marketów. Sklep za czasów

PRL (otwarto go na początku
lat 60. XX wieku) był jednym
z najlepiej zaopatrzonych w
Słupsku. Jeszcze w latach 90.
XX w. był bardzo popularny i
zyskał nawet miano „Sklepu
Roku 1995” w Polsce przy-

znanego przez Federację
Konsumentów. Wielu star-
szych mieszkańców centrum
robiło tam zakupy z senty-
mentu, choć sami twierdzili,
że ceny produktów nie były
niskie. 

Po zamknięciu Delika-
tesów Mariackich miasto,
które jest właścicielem nie-
ruchomości, chciało po-
dzielić sklep na trzy części i
wydzierżawić, m.in. na ka-
wiarenki, cukiernie itp. Cho-

dziło o to, aby na powrót
ożywić centrum miasta.
Jednak ostatecznie zdecydo-
wano się na sprzedaż
obiektu w całości. 

Według Zofii Czerniaw-
skiej, która od 27 lat prowadzi
w Słupsku biuro nierucho-
mości Merkury, miasto
będzie miało kłopot ze zby-
ciem tej nieruchomości. 

– Wydaje mi się, że nie ma
szans na to, aby znalazł się
chętny na ten lokal z tak wy-
soką ceną lub nawet niższą 
– mówi Zofia Czerniawska. 
– W Słupsku jest dużo atrak-
cyjnych lokali na sprzedaż i
dużo tańszych, a mamy teraz
zastój na rynku. Poza tym ul.
Nowobramska już nie jest
atrakcyjnym miejscem tak
jak dawniej. Tam już prawie
nikogo nie ma. Życie w
Słupsku koncentruje się dziś
w centrach handlowych i w
hipermarketach. Centrum
miasta jest martwe. 

Jej zdaniem przyczyną jest
m.in. to, że w centrum
Słupska nie ma wystarcza-
jącej liczby miejsc parkingo-
wych, a dziś większość kon-
sumentów ceni sobie
wygodę i porusza się samo-
chodami. d

Nie ma chętnych na delikatesy 
SŁUPSK Nikt nie zgłosił się do przetargu na sprzedaż lokalu po dawnych Delikatesach Mariackich przy ul. Nowobram-
skiej. Cena wywoławcza wynosiła niemal dwa miliony złotych. Według specjalisty była za wysoka. 

Komentarz

Czas zmienić
kryteria 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@mediaregionalne.pl 

N ajpierw jest pierwszy przetarg,
potem drugi, a na koniec roko-

wania. I obniża się cenę wywo-
ławczą. To typowy schemat sprze-
daży miejskiej nieruchomości w
Słupsku. Na koniec okazuje się, że
działkę lub lokal kupuje jakiś krewny
lub znajomy królika. Miasto się wy-
przedaje, bo łata dziurawy budżet.
Ale czy przetarg, gdzie decyduje
cena, przywróci życie w centrum
miasta? Otóż nie. Widać to gołym
okiem. Czas zmienić kryteria, tak jak
zrobiły to władze Tczewa. W prze-
targu na lokal w centrum miasta nie
pytają się, kto da więcej, tylko kto
stworzy miejsce z duszą. Wygrywa
ten, kto przyciągnie więcej ludzi na
starówkę – kawiarnia, pub, bistro. W
końcu o ludzi w centrum tu chodzi. 

Nie było chętnych na lokal po Delikatesach Mariackich. Będzie drugi przetarg. Fot. Łukasz Capar 


