
Drutex dołączył do akcji, 
już 35 tysięcy podpisów za $6 
NASZA AKOA Od początku społecznej akcji na rzecz budowy ekspresowej drogi S6 przez Pomorze udało się zebrać 
ponad 35 tysięcy podpisów. Budowę popiera coraz więcej osób, firm i instytucji. Dołączył się właśnie bytowski Drutex. 
Alek Radomski 
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Akcja trzech „Głosów" Po
morza, Koszalińskiego i 
Szczecińskiego ma dopro
wadzić do budowy drogi 
ekspresowej S6 od Gdańska 
po Szczecin. Chodzi o bez
pieczną drogę przez 
północną część Polski. Po
stulujemy, aby jej budowa 
znalazła się w rządowych 
planach i została potrakto
wana jako jeden z priory
tetów inwestycyjnych w la
tach 2014-2020. Mieszkańcy 
Pomorza mają już dosyć 
obecnej drogi, która prze
cina miasta i miasteczka, na 
której coraz częściej do
chodzi do wypadków, w 
których giną ludzie. Chcą 
nowej drogi, która przyczyni 
się do poprawy bezpiecze
ństwa i skróci czas podróży 
między Szczecinem a Trój
miastem. Nowa droga - jak 
podkreślają przedsiębiorcy 
- przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego całego re
gionu. 

Ta droga jest konieczna, 
dlatego Glos Dziennik Po
morza zorganizował akcję 
społeczną na rzecz jej bu
dowy. Kilka tygodni temu 
rozpoczęliśmy zbiórkę pod
pisów. W akcję zaangażowa
nych jest coraz więcej pry
watnych osób, firm i 
instytucji. 

, 

Od początku akcji to w sklepach Netto można złożyć swój podpis i poprzeć jak najszybszą budowę S6. Tylko tu udało się zebrać około 10 tysięcy 
podpisów. Teraz do akcji dołączył butowski Drutex. Fot. łu kasz Capar. 

W sumie, od początku 
akcji, za budową drogi opo
wiedziało sięjużponad35 ty

sięcy osób z województw za
chodniopomorskiego i po
morskiego. 

Właśnie dołączyły kolejne. 
Za budową nowej S6 jest po
tentat na rynku stolarki 

okiennej, czyli bytowski 
Drutex. Przez tydzień udało 
się tam zebrać ponad tysiąc 

podpisów. Za opowiedziała 
się większość pracowników 
- od kierowców, logistyków, 
przez sprzedawców, do pra
cowników produkcyjnych. 
Wszyscy to użytkownicy 
dróg, którym jednakowo za
leży na bezpieczeństwie i 
komforcie podróżowania. 

- Już dziś w ciągu tygodnia 
ponad 60 samochodów z 
naszą stolarką pokonuje 
trasę w kierunku przejścia 
granicznego w Kołbaskowie -
informuje Tomasz Cierson, 
główny logistyk w firmie 
Drutex. - Komfort i szybkość 
przejazdu ma ogromne zna
czenie, bo w całej Europie 
dostarczamy nasze produkty 
zaledwie w ciągu siedmiu 
dni. Usprawnienie połączeń, 
przeniesie się na satysfakcję 
klienta. Firma eksportuje już 
ponad 50 proc. produktów, a 
głównymi rynkami zagra
nicznymi są dla nas kraje Eu
ropy Zachodniej. Nie ulega 
wątpliwości, że decyzja o bu
dowie drogi S6 jest dla nas 
strategiczna. 

Przypominamy, że po
przeć budowę nowej ekspre
sowej szóstki można w skle
pach sieci Netto. W każdym 
dyskoncie na Pomorzu 
klienci znajdą listy popar
cia. 

Liczymy też na turystów, 
którym nowa droga przez 
Pomorze ułatwi wakacyjne 
podróże. • 
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