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W poprzednim miesiącu
odwiedziliśmy Lidl, Netto i
Biedronkę. Tym razem do
naszego zestawienia doda-
liśmy jeszcze trzy hipermar-
kety: Real, Kaufland i E.Lec-
lerc. Wśród artykułów
spożywczych wybraliśmy te,
które najczęściej kupują
klienci. Tak powstała „Pięt-

nastka Głosu”, na którą zło-
żyły się m.in.: chleb, bułki,
jaja, cukier, mąka, mleko,
ćwiartka z kurczaka, ryż,
kasza, makaron jajeczny,
piwo, wódka czy czekolada. 

Porównując ceny z ze-
szłego miesiąca, widać
różnice na przykładzie nie-
których produktów. Np. w li-
stopadzie w Biedronce cu-
kier kosztował 2,85 zł,
obecnie zapłacimy za niego

2,77 zł. Tyle samo kosztuje
cukier w Netto i Lidlu. 

Mleko w zeszłym miesiącu
w Biedronce w Słupsku
(dawny Parnas) można było
kupić w promocyjnej cenie
1,99 zł (cena na otwarcie
marketu). Obecnie zapła-
cimy za nie o 40 groszy wię-
cej. Margaryna Delma z ma-
słem w tym dyskoncie
kosztowała 3,49 zł, teraz jest
tańsza o 50 groszy. Tańsza

jest również ćwiartka z kur-
czaka w Biedronce, która
kosztuje 5,99 zł za kilogram
(w poprzednim miesiącu
6,25 zł za kilogram). 

Cenowe zmiany są także
w Lidlu. Na początku listo-
pada margarynę Delmę z
masłem (450 g) mogliśmy
kupić za 2,88 zł. Tym razem
za tę samą cenę dostaniemy
o 50 g Delmy więcej. Kilo-
gram ćwiartki z kurczaka

kosztuje 5,96 zł. Poprzednio
musieliśmy za nią zapłacić o
29 groszy więcej. Staniała też
– o 20 groszy – wódka Bols
(0,5 l). Obecnie kupimy ją za
19,79 zł. 

Zmiany są także w Netto.
Np. mąka (2,5 kg) kosztuje
tam 3,47 zł. Na początku li-
stopada trzeba było zapłacić
2,79 zł, ale za jeden kilogram.
Z kolei mleko kupimy już nie
za 2,79, ale za 2,39 zł. 

W pięciu marketach po-
dobną kwotę zapłacimy za
tabliczkę czekolady mlecznej
– 1,35 zł. Natomiast w E.Lec-
lerc kupimy ją za 1,29 zło-
tych. 

W marketach pojawiają
się już produkty związane ze
świętami. W E.Leclercu za
Mikołaja z czekolady (60 g)
zapłacimy 2,99 zł, a w Bie-
dronce – 1,49 zł. Różnica
spora. d

Spożywczy koszyk „Głosu” 
HANDEL Na początku każdego miesiąca porównujemy ceny piętnastu artykułów spożywczych w Biedronce, Netto,
Lidlu, Kauflandzie, Realu i E.Leclercu. 

Tytuł „Dobra Firma” przy-
znawany jest przez dziennik
„Rzeczpospolita” w ramach
corocznego rankingu Lista
2000. Drutex znalazł się w
gronie dwudziestu najdyna-
miczniej i najefektywniej roz-
wijających się polskich
przedsiębiorstw. Bytowska
firma jest jednocześnie je-
dynym przedsiębiorstwem z

branży stolarki okienno-
drzwiowej, które zdobyło ni-
niejsze wyróżnienie w do-
tychczasowej historii
rankingu. 

Tytuł „Dobra Firma” przy-
znawany jest co roku dwu-
dziestu najlepszym polskim
przedsiębiorstwom spośród
znajdujących się na Liście
2000. Wyróżniane są prężnie

rozwijające się firmy, które
najskuteczniej dostosowują
swoją działalność do potrzeb
rynku i które wyróżniają się
najlepszymi wskaźnikami w
zakresie dynamiki sprzedaży
za ostatnie cztery lata, a także
dobrymi wskaźnikami ren-
towności oraz wzrostem ak-
tywów i kapitałów. 

Zwycięzca oceniany jest

również pod kątem poten-
cjału przedsiębiorstwa w za-
kresie rozwoju ocenia-
nego na podstawie wska-
źników inwestycji oraz za-
dłużenia. 

– Biorąc pod uwagę fakt,
że w kraju funkcjonuje ty-
siące dużych firm, obecność
w rankingu jest nie lada za-
szczytem. Tym większego

znaczenia nabiera wy-
różnienie, że jest ono przy-
znawane po raz czwarty z
rzędu – powiedział Leszek
Gierszewski, prezes Dru-
teksu.

W ramach Listy 2000
Drutex awansował o 64
miejsca (w stosunku do roku
ubiegłego) na 712. pozycję, zaj-
mując jednocześnie najwy-

ższą pozycję ze wszystkich
przedsiębiorstw z branży. Lista
2000 tworzona jest od 11 lat,
przy czym w pierwszej edycji
(w 2002 r.) uwzględniano w
niej 1000 firm, następnie było
1500 firm, a dopiero od 2004
roku regularnie wyróżnianych
jest 2000 przodujących w
Polsce przedsiębiorstw. 

(WF) 

Drutex po raz czwarty z rzędu zdobył tytuł Dobra Firma 
BIZNES Bytowska spółka Drutex, największy prodicent okien i drzwi w Europie, została uhonorowana przez „Rzeczpospolitą”.

Sklepy ch bp j (10 szt) mj cb mp ml m k ś r ka p (0,5l) w cz

Biedronka 1,59 0,28 3,85 ( M) 1,19 2,77 1,39 2,39 2,99 (550 g) 5,99 1,89 (330 g) 1,69 2,99 8,99 17,98 1,35 

E.Leclerc 1,99 0,28 3,99 (M) 1,29 2,99 1,55 2,49 3,99 (450 g) 4,79 (luz kg) 1,69 (200 g) 1,79 2,98 2,55 (Żubr) 19,49 (0,35 l) 1,29 

Kaufland 1,55 0,16 3,85 (M) 1,19 2,85 1,49 2,39 2,89 (450 g) 5,89 1,59 (200g) 2,28 3,19 2,54 (Żubr) 19,85 1,35

Lidl 1,55 0,29 3,85 (M) 1,19 2,77 1,55 2,29 2,88 (450 g + 50 g) 5,96 2,29 (400 g) 1,69 2,99 2,55(Okocim M. ) 19,79 1,35 

Netto 1,55 0,29 4,65 (L) 1,19 2,77 3,47 (2,5 kg) 2,39 2,88 (450 g) 6,25 1,19 (200 g) 1,69 3,15 2,39 (Harnaś) 19,85 1,35

Real 1,19 0,27 4,15 ( M) 1,19 2,89 1,69 2,89 2,99 (450 g) 6,49 1,49 (200 g) 1,75 2,79 2,79 (Żubr) 20,99 1,35
Legenda: ch – chleb pszenny krojony, bp – bułka pszenna, j– jaja, mj – makaron jajeczny, cb – cukier biały, mp – mąka pszenna, ml – mleko, m – margaryna Delma z masłem, k – ćwiartka z kurczaka (1 kg), ś – śmietana 18 proc., r – ryż biały długoziarnisty,
ka – kasza gryczana, p – piwo Carlsberg (puszka 0,5 l), w – wódka Bols (0,5 l), cz – czekolada mleczna.

Ceny (w zł) wybranych artykułów spożywczych w najpopularniejszych dyskontach z 5 grudnia br.

Na projekt „Bliżej pracy 
– aktywizacja społeczna i lo-
kalna mieszkańców miasta
Słupska wymagających
wsparcia i wzmocnienia
umiejętności społecznych”
wydano ponad osiem mi-
lionów złotych, z czego
siedem milionów pozyskano
ze środków Unii Europej-
skiej. Te pieniądze pomogły
stanąć na nogi osobom za-
grożonym wykluczeniem
społecznym lub już wyklu-
czonym czy dyskrymino-
wanym na rynku pracy. 

Bardzo ważnym efekterm
tego projektu jest to, że około
17 procent osób realizu-
jących kontrakty socjalne
podjęło pracę lub założyło
działalność gospodarczą.
Jedna z nich jest pani Bar-
bara ze Słupska: 

– Od dziecka lubiłam go-
tować, moja babcia pokazała
mi czasem jak coś przy-
rządzić. Jednak to Sylwia La-
skowska, która prowadziła
zajęcia kulinarne, wzbudziła
we mnie chęć, aby zrobić coś
w tym kierunku. Dzięki pro-
jektowi otwieram punkt ga-
stronomiczny. To będzie taki
minibar z cateringiem i na-
zywać się będzie „Jagoda”.
Mieścić się będzie w MOPR-
-e przy ul. Słonecznej 
– stwierdziła słupszczanka. 

Wśród działań mających
na celu aktywizację takich
osób znalazły się: treningi
umiejętności i kompetencji
społecznych, poradnictwo
zawodowe, treningi samo-
dzielności życiowej, kursy za-
wodowe czy poradnictwo
specjalistyczne (np. prawne,

psychologiczne, seksuolo-
giczne). Uczestnicy otrzymali
również możliwość uzupe-
łnienia swojego wykszta-
łcenia, skorzystania z kursów
językowych, kursu prawa
jazdy (począwszy od kate-
gorii B, a skończywszy na E). 

Ponadto, można było za-
mówić taki kurs, który za-
wsze marzył się danej osobie.
Na przykład jedna z pań
uczestniczących w projekcie
zamówiła dla siebie nawet
kurs na płetwonurka. Nato-
miast wiele osób bezdom-
nych chętnie korzystało z
kursu wędkarskiego. 

Aktywizacja to jedno, ale
trzeba jeszcze umieć się za-
prezentować przyszłemu
pracodawcy. Z tego względu
uczestnicy projektu uczyli
się, jak prawidłowo dobierać

fryzury czy ubiór, aby zrobić
pozytywne wrażenie pod-
czas rozmowy kwalifika-
cyjnej. 

Działania związane z pro-
jektem „Bliżej pracy” kon-
centrowały się również na fe-

stynach integracyjnych, wy-
jazdach integracyjno-sporto-
wych, kampaniach informa-
cyjnych. Chodzi przede
wszystkim o wyjazdy ro-
dzinne, które miały na celu
rozwinięcie kompetencji ro-
dzicielskich, a także pracę te-
rapeutyczną z dorosłymi
dziećmi alkoholików. 

„Bliżej pracy” to projekt
bardzo obszerny. W jego
skład wchodzi nie tylko ak-
tywizacja zawodowa czy po-
prawienie więzi rodzinnych,
ale także uzmysłowienie ro-
dzicom, że w każdym
dziecku drzemie talent, który
warto rozwijać. To także
jedna z niewielu szans dla
ludzi wykluczonych spo-
łecznie, aby podjęli walkę o
marzenia i swoje prawa. 

Jedną z perełek, która

swoje istnienie zawdzięcza
warsztatom zorganizo-
wanym dzięki temu projek-
towi, jest telewizja osób 
niepełnosprawnych. To ewe-
nement, bo w naszym kraju
tylko Słupsk może po-
szczycić się taką telewizją. Jej
dokonania można było obej-
rzeć podczas konferencji w
teatrze Rondo. Zaprezento-
wany został film o Rafiku,
chorym na schizofrenię ra-
perze ze Słupska, który roz-
wija swoją pasję muzyczną.
Wyświetlono też filmy ani-
mowane zrealizowane przez
uczestników warsztatów
komputerowych. Wszyscy
bohaterowie projekcji rozwi-
jali swoje zainteresowania i
umiejętności dzięki projek-
towi „Bliżej pracy”. 

DOROTA ALEKSANDROWICZ

Zaktywizowali mieszkańców i rozbudzili pasje
SŁUPSK W teatrze Rondo odbyło się podsumowanie projektu „Bliżej pracy”, który przez sześć lat prowadzony był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Udział w nim wzięły 942 osoby, w tym 369 niepełnosprawnych. 

W licz bach

8 
milionów złotych przeznaczono na
projekt aktywizacji „Bliżej pracy“

7 
milionów złotych stanowiła 
dotacja ze środków Unii 
Europejskiej


