
W Bytowie powstaj e kolej na fabryka okien 

Na Pomorzu czeka tysiąc miej sc pracy 
Mateusz Węsierski 

Wystarczy jedna firma, by 
na popeegerowskim terenie 
problem bezrobocia został zmi
nimalizowany. W kryzysowych 
warunkach gospodarczych 
gmina Bytów na Pomorzu za
czyna „cierpieć" na brak rąk 
do pracy. Wszystko za sprawą in
tensywnego rozwoju rodzinnej 
spółki Drutex - największego 
producenta okien w Europie. 
Firma już zatrudnia 1800 osób, 
a za kilka miesięcy zatrudni ko
lejnych 1000 pracowników, bo 
buduje nową fabrykę. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy oba
wia się, że w najbliższej okolicy 
Bytowa może zabraknąć rąk 
do pracy. 

- Już dzieje się tak, że 
za sprawą pracy w Druteksie 
przybywa w Bytowie osób, które 
się tu osiedlają, wiążąc swoją 
przyszłość z naszą gminą - zau
waża Janusz Wiczkowski, dyrek-
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Bytowski Drutex dwukrotnie zwiększy swoje moce produkcyjne 

torbytowskiegoPUP. bocia więc występuje, ale nie da kompetencji, a przede wszyst-
Gmina Bytów, licząca ponad się go całkowicie wyeliminować, kim takich, które nie chcą ich 

24 tys. mieszkańców, ma 1774 Choćby ze względu na osoby, podnosić. Teraz jest więc tak, że 
bezrobotnych. Problem bezro- które nie mają odpowiednich kto chce, ten pracuje. 

Sytuacja na rynku budowla
nym w Polsce jest obecnie okre
ślana jako najgorsza od 10 lat. 
Mimo to bytowska firma zwięk
szyła sprzedaż o 11 proc. w po
równaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. Jedno
cześnie wartość sprzedaży 
w Polsce po pierwszych ośmiu 
miesiącach 2013 roku byłao 6,8 
proc. wyższa niż wielkość sprze
daży w analogicznym okresie 
2012 roku. 

Jakość produktów firmy z By
towa docenili również klienci za
graniczni. Odnotowano wzrost 
sprzedaży we Włoszech (247 
proc), Austrii (52 proc), Niem
czech (23 proc), Francji (16 
proc), na Węgrzech (364 proc.) 
i w Szwecji (47 proc). Firma 
z sukcesem realizuje kolejne in
westycje w USA, gdzie w 2011 
roku spółka dostarczyła m.in. 
prawie 1000 okien do nowojor
skiego hotelu Hilton. 

- Nie boimy się odważnych 

decyzji, nawet w okresie trud
nym dla branży - mówi Leszek 
Gierszewski, prezes firmy 
Drutex. - Budujemy hale o po-
wierzchniponad 52 tys. mkw. To 
ogromny sukces, który pozwoli 
nam umocnić pozycję na rynku 
iuatrakcyjnić nasz obecny asor
tyment. 

Odpoczątku tego roku firma 
dostarczyła ok. 600 000 okien 
na całym świecie, a do końca 
roku liczba wyprodukowanych 
okien ma sięgnąć 1000 000, co 
czyni spółkę liderem w Europie. 

Zgodnie z Programem Inwe
stycyjnym spółki na lata 2013-
2014 całkowite nakłady na inwe
stycje wyniosą 200 mln zł. W ra
mach dywersyfikacji źródeł 
finansowania inwestycji firma 
wykorzystuje, poza środkami 
własnymi, również kredyty ban
kowe. W tym roku firma zainwe
stowała również 7 mln zł w po
większenie własnej floty tran
sportowej do 167 pojazdów. 
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