
68 lat po krwawych
walkach o Kołobrzeg 
W niedzielę Muzeum Oręża Polskiego zaprosiło

kołobrzeżan i turystów na plażę. Miłośnicy hi-
storii z grup rekonstrukcyjnych zainscenizo-
wali uroczystość zaślubin Polski z morzem.  8ROCZN

IC
A W drewnianej budzie 

na skraju wsi 
60-letni Jerzy Pietrzak z Lubogoszczy w gminie Grzmiąca już
szósty rok koczuje w drewnianej budzie. Najgorsze są zimy.
Tę udało się przetrwać. – Niejeden by się załamał w takich
warunkach – mówią ludzie. 9WOKÓŁ 
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Jak nie Stoch, 
to Żyła! 
Piotr Żyła po raz pierwszy 
w karierze wygrał konkurs
Pucharu Świata. Kamil
Stoch czwarty. 
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Jak płacić kartą zbliżeniową, aby zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy – str. 11 Dziś w Głosie 
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Recenzja 

Kobiety żołnierze  
Po premierze spektaklu „Wojna nie
ma w sobie nic z kobiety” w BTD 
– wielkie brawa za dawkę emocji.  
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R E K L A M A

Rajmund Wełnic 

rajmund.welnic@gk24.pl 

W Szczecinku, inaczej niż
w Koszalinie czy Koło-

brzegu, od lipca mieszkańcy
zapłacą za wywóz śmieci od
osoby. 14 zł wyniesie miesię-
czna stawka za śmieci pose-
gregowane i 21 zł za niepo-
segregowane. 

Aby opłatę naliczyć, urzę-
dnicy musieli najpierw poli-
czyć mieszkańców. Służyć
temu miały deklaracje. Mie-
szkańcy oświadczali, ile osób

zamieszkuje w danym
mieszkaniu lub domu. Nie
musieli tego robić lokatorzy
budynków wielorodzinnych.
Zrobiły to za nich spół-
dzielnie, ZGM i zarządcy pry-
watni. Jednak właściciele ok.
2 tysięcy prywatnych posesji
mieli do końca lutego termin
na złożenie deklaracji. 

I w ratuszu mieli z tym
związane obawy, bo było ry-
zyko, że ludzie deklaracji nie
złożą lub wpiszą zaniżoną
liczbę lokatorów. Tymczasem
po porachowaniu deklaracji

okazało się, że w terminie
złożyło je 33 683 osoby. 

– Zakładaliśmy, że dekla-
racji powinno być około 37
tysięcy, po uwzględnieniu
osób czasowo wymeldowa-
nych, studentów, czy pracu-
jących zagranicą – mówi
Anna Mista, szefowa wy-
działu komunalnego w
szczecineckim magistracie. 

Oficjalnie w Szczecinku
jest zameldowanych 39 349
osób. Obawy, że w deklara-
cjach liczba ta skurczy się np.
do 25 tysięcy, były nieuza-

sadnione. Wtedy całe wyli-
czenia stawek za wywóz
śmieci  wzięłyby w łeb. 

Mimo to wciąż jest „nie-
dobór” kilku tysięcy osób. Po
świętach wielkanocnych
urzędnicy zaczną sprawdzać,
kto deklaracji nie złożył.
Chodzi głównie o właścicieli
domów i małe wspólnoty,
które nie mają zarządcy.
Urzędnicy dotrą do nich przy-
pominając o obowiązku zło-
żenia deklaracji. Potem ewen-
tualnie sami naliczą opłatę, i
to według wyższej stawki, na

podstawie liczby zameldowa-
nych osób. 

Pozostaje kwestia rzetel-
ności deklaracji. – Mamy po-
sesje, gdzie napisano, że nikt
nie mieszka bo lokatorzy wy-
jechali do pracy zagranicę –
Anna Mista mówi, że sporo
osób dzwoniło z Anglii i Ir-
landii dopytując się, co mają
zrobić w takim przypadku.
Urzędnicy opłat za śmieci w
tej sytuacji nie naliczą, ale za-
powiadają, że za jakiś czas
skonfrontują to ze zużyciem
wody pod danym adresem,

aby sprawdzić, czy faktycznie
nikt tam nie mieszka. 

Deklaracje śmieciowe
będą składać też mieszkańcy
innych miast. Do 30 kwietnia
muszą to zrobić kołobrze-
żanie – oni będą się rozliczać
za śmieci według wody i jej
zużycie za ostatni rok będą
musieli podać. W Koszalinie
mieszkańcy będą składać de-
klaracje do 31 maja, w zwią-
zku z przyjętą tu metodą od
powierzchni mieszkania,
przy uwzględnieniu liczby
zamieszkałych w nim osób.d

Śmieciowe liczenie: brakuje kilku tysięcy osób 
OPŁATY W Szczecinku podliczono deklaracje śmieciowe. Wbrew obawom miasto aż tak bardzo nie wyludniło się na papierze, choć kilku tysięcy mieszkańców
w ratuszu wciąż nie mogą się doliczyć. W kwietniu deklaracje będą składać kołobrzeżanie, a w maju koszalinianie.

Pogoda / Opady i wiatr 

Zima atakuje 

21 marca mamy kalen-
darzową wiosnę. Za-

pomnijmy jednak o ładnej
pogodzie. W tym tygodniu le-
piej nie wychodzić z domu, a
podróż autem zostawić na
lepsze czasy. Jak poinfor-
mował nas Krzysztof Ścibor z
Biura Prognoz Calvus w nocy
z poniedziałku na wtorek da
o sobie znać bardzo silny
wiatr ze wschodu. Spodzie-
wajmy się również intensyw-
nych opadów śniegu. Mocno
ma padać także przez cały
wtorek, do tego dojdą za-
wieje i zamiecie śnieżne.
Może spaść od 10 do 15 cm
śniegu. Temperatura w ciągu
dnia wahać się będzie w oko-
licach zera, ale przez silny
wiatr odczuwalna tempera-
tura wyniesie ok. minus 10
st. Celsjusza. 

W środę, czwartek i piątek
przewidywana jest podoba
pogoda, co prawda z nieco
słabszymi opadami, ale tem-
peraturami w dzień w okoli-
cach zera, a w nocy od -3 do
-5 stopni. W weekend trochę
się uspokoi, ma być sło-
necznie, ale mroźno, do
minus 10 stopni Celsjusza. 

(KOS) 

KOSZALIN Do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc dotarł nowoczesny tomograf.
To dla chorych dobra wiadomość. Nie będą odsyłani do innych lecznic na badania. WIĘCEJ – STR. 3 
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