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OPINIE INTERNAUTÓW 

To sięganie 
o naszych kieszeni 

O zmianach zasad doty-
czących egzaminów na prawo
jazdy. 

@maciej: – Dlaczego nikt nie
pomyśli nad wprowadzeniem
zakazu jazdy „L” w wybranych
godzinach. Ta stonka zalewa
ulice i tylko w.....ją innych kie-
rowców. 

@spr: – Ludziki atakują te
WORD-y jakby po zmianie prze-
pisów egzamin teoretyczny był
nie do zdania. Uważam, iż
mimo że może być nieco trud-
niejszy, to i tak, jeżeli ktoś nie
potrafi go zaliczyć, (co oznacza
nieznajomość przepisów) mu-
siałby mieć ogromne szczęście,
aby zaliczyć praktykę. 

@Anna:– Nowe testy dla
wszystkich kierowców! Propo-
nuję idealne rozwiązanie! Wó-
wczas większa pewność, wię-
ksze bezpieczeństwo i to ma
sens! Każdego kierowcę stać na
50,00 zł i tu znajdą się pieniądze
na powyższe zmiany. No i zo-
baczymy, ile cytuję „głąbów”
opanowało nasze wspólne
drogi, ile potworów i mor-
derców drogowych i wychu-
chanych dzieciaczków. Będę
śledziła– po wprowadzeniu no-
wych zasad stytystykę! W
Zgierzu stojąc na prawym pasie
ruchu najechał na nas TIR, nie
widział, bo nie miał właściwych
lusterek. Podszedł proboszcz z
pobliskiego kościoła – powie-
dział, że tu jest tak ciągle, tak
dużo głąbów niebezpiecznych.
Przechodzę przez pasy, a tu je-
dzie głąb paskudny i za mną o
30 cm, przejeżdża. Dlatego
proszę TEST DLA WSZYSTKICH
KIEROWCÓW W CAŁEJ POLSCE,
TAK PORZĄDNIE OD A DO Z. 

@Gość: – Nareszcie mam wy-
jaśnienie całej patologii – otóż
„Łordy” – to łup z podziału dla
Peselu – a ta jest bezkarna, bez
żadnych skrupułów obsadza
swymi działaczami podległe im
urzędy i ustala prawo pod
swoją kabzę – vide strażak w
każdej firmie. Był to tak ewi-
dentny przekręt, że nawet
Tusek się przestraszył konse-
kwencji. Pozostało więc doić
niemiłosiernie głównie mło-
dzież zdającą na prawko. Czy
ktoś z dziennikarzy sprawdził
statystyki zdawalności – ludzie
prowadzący ciągniki, kombajny
zdają po 10 razy, aż w końcu
znajdą inną drogę. A z jakich
powodów oblewają – kpina z
prawa, zasad – ciołki znalazły
niszę do nachapania się – teraz
idzie niż – więc zaostrzenie
przepisów.

(OPR. KOS) 

SEMINARIUM 

Dotacje na innowacje 
9 stycznia w siedzibie Za-

chodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego przy ul. Pi-
łsudskiego 40-42, w sali 400 od-
będzie się seminarium z cyklu
„Innowacje bliżej nas”. 

Wydarzenie to wraz z IV
edycją konkursu składa się na
corocznie realizowany przez
Fundację Innowacji i Rozwoju
projekt „Krajowi Liderzy Inno-
wacji i Rozwoju”. Przedsięwzię-
cie realizowane jest we
współpracy z Urzędem Marsza-
łkowskim od 2008 roku . Jego
głównym celem jest identyfi-
kowanie i promowanie działań
oraz inicjatyw innowacyjnych i
rozwojowych. Część spotkania
stanowić będą m.in. wykłady
dotyczące tematyki innowacyj-
ności oraz rozwoju, w których
będą mogli uczestniczyć
wszyscy zaproszeni goście.
Osoby biorące udział w semi-
narium będą miały również
możliwość uzyskania informacji
dotyczących sposobu pozyski-
wania dotacji, które pozwolą
sfinansować innowacyjne pro-
jekty. W trakcie seminarium po-
znamy laureatów edycji regio-
nalnej konkursu „Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju–
2011”. Uczestniczące w kon-
kursie podmioty ubiegają się o
tytuł w następujących katego-
riach: Innowacyjna firma, Inno-
wacyjny produkt, Innowacyjna
usługa, Innowacyjna gmina,
Wizjoner IT, Dynamicznie roz-
wijająca się firma. 

Zainteresowani mogą się za-
rejestrować na stronie interne-
towej www.liderzyinnowacji.pl
/seminaria-2011.html 

Udział w seminarium jest
bezpłatny. 

(KOS) 

KONFERENCJA 

Czas na e-biznes 
Północna Izba Gospodarcza

organizuje w Koszalinie konfe-
rencję dla przedsiębiorców
„Czas na e-commerce, czyli w
jaki sposób zwiększyć swoje
przychody, wykorzystując mo-
żliwości Internetu?” Współor-
ganizatorem konferencji jest
spółka Best.Net, która realizuje
projekt szkoleniowy o tema-
tyce e-commerce. 

Handel elektroniczny (zwany
też e-commerce lub e-biznes)
to rozmaite możliwości sprze-
daży oraz promocji towarów i
usług, wykorzystujące środki i
urządzenia elektroniczne. Ła-
twość i dostępność czynności
związanych z zakupami przez
Internet sprawiły, że na prze-
strzeni kilku ostatnich lat e-
biznes zaczął się mocno roz-
wijać.  Jeśli więc zamierzacie
Państwo rozpocząć lub rozsze-
rzyć działalność o e-biznes, to
warto wziąć udział w konfe-
rencji. To okazja, aby posłuchać
ekspertów i praktyków w tej
dziedzinie . 

Konferencja rozpocznie się
11 stycznia o godz. 10 w re-
stauracji Zielony Młyn przy ul.
Młyńskiej w Koszalinie. 

Prelegenci: Dominika Ry-
chliń-ska – Best.Net, Błażej Łu-
komski – Best.Net, Bożena Na-
wara – Handlostacja.pl,
Dagmara Malczewska-Grzelak
– Intymna.pl, Michał Mętlewicz
– Level 77, Jakub Skotnicki –
Business Software. 

Warunkiem uczestnictwa w
konferencji jest wysłanie po-
twierdzenia udziału do 9
stycznia.  

(KOS) 

Artur Kostecki 
artur.kostecki@gk24.pl 

W Szczecinku od początku
stycznia zdrożał wywóz
śmieci od 4,8 do 7 zł w zale-
żności od rodzaju pojemnika
i śmieci. Wczesną wiosną
szykuje się podwyżka cen bi-
letów Komunikacji Miejskiej
– zarząd przewoźnika już
przesłał radnym propozycję
podniesienia taryf – bilet
normalny jednorazowy ma
zdrożeć z 2,4 do 2,8 złotego. 

Mieszkańcy Szczecinka i
lokalne firmy więcej zapłacą
także za podatek od nieru-
chomości. Stawki wzrosły od
10 do nawet 23 procent. W
lipcu wzrosną w Szczecinku
czynsze w mieszkaniach ko-
munalnych – stawka bazowa
skoczy z 5,76 zł za metr kwa-
dratowy do 6,21 zł. Z kolei na
maj zapowiada się – nie-
znana jeszcze – podwyżka
cennika Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. 

Średnio o 5 procent, czyli
o kilka dziesiętnych pro-

centa wyżej niż wyniosła in-
flacja, wzrosły podatki lo-
kalne w Białogardzie. Po-
datek od gruntów
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
wynosi dziś 63 grosze za
metr kwadratowy. To pod-
wyżka o 3 grosze. Podatek od
budynków mieszkalnych
wynosi teraz 55 groszy za
metr kwadratowy, czyli rów-
nież 3 grosze więcej niż w
ubiegłym roku. Natomiast
podatek od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
został ustalony na kwotę
17,56 zł za metr kwadratowy.
W 2011 roku mieszkańcy
płacili 16,72 zł za metr kwa-
dratowy. 

Podwyżek jest więcej. Po-
datek od budynków zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ob-
rotu materiałem siewnym
wynosi teraz 10,24 zł za metr
kwadratowy (poprzednio
było to 9,82 zł), a podatek od
budynków związanych z

udzielaniem świadczeń
zdrowotnych wynosi 4,45 zł
za metr kwadratowy (wcze-
śniej 4,27 zł). 

W tym roku mieszkańcy
będą też musieli płacić za po-
siadanie psa. Wcześniej ta-
kiego podatku w mieście nie
było. Teraz każdy właściciel
czworonoga będzie musiał
za pupila zapłacić 40 złotych
opłaty rocznej. Emeryci i ren-
ciści zapłacą połowę tej
kwoty. 

Wcześniej, bo już w po-
łowie października, podro-
żały bilety autobusowe.
Średnio podwyżka wyniosła
aż 16 procent. Jednak przez
ostatnie trzy lata podwyżek
cen biletów autobusowych
nie było. 

W Kołobrzegu, w 2012
roku nie zmieniła się stawka
opłaty za posiadanie psa (wy-
niesie 50 zł rocznie) i opłaty
uzdrowiskowej (dorośli 3 zł,
dzieci do 7 lat – 1,50 zł
dziennie). 

W nowym roku więcej za-
płacą właściciele nierucho-

mości i gruntów. Podatki za
m2 dla budynków związa-
nych z działalnością gospo-
darczą wzrosły o 1,50 zł i
obecnie wynoszą 20 zł.
Wzrosły też opłaty za m2
gruntów związanych z dzia-
łalnością gospodarczą o 8 gr
– wynoszą 80 groszy. 

Podwyżka opłat za grunty
dotknie nie tylko przedsi-
ębiorców. O 3 grosze więcej
zapłacą za m2 mieszkańcy
budynków mieszkalnych, a
o 6 gr właściciele m2 gruntów
niezwiązanych z działalno-
ścią gospodarczą. Stawki w
2012 r. wyniosą odpowiednio
65 i 40 groszy. 

To jednak nie koniec pod-
wyżek. Mieszkańcy Koło-
brzegu zapłacą o 38 gr więcej
za metr sześcienny wody.
Grudniowa uchwała radnych
sprawiła, że w 2012 r. koło-
brzeżanie zapłacą za niego
7,42 zł. Wzrósł też podatek od
środków transportowych i
opłata targowa o 4,2%. d

WSPÓŁPRACA: 
(R), (QBA), (MIT)

Poszło w górę 
PODWYŻKI Wczoraj informowaliśmy o noworocznych podwyżkach opłat lokal-
nych w Koszalinie. Dziś przyglądamy się sytuacji w innych miastach regionu. 

Pustawo było wczoraj na
koszalińskim targowisku,
choć w piątek jest święto i
targu nie będzie. Najwyra-
źniej koszalinianie mają lo-
dówki pełne jedzenia, bo ku-
powali głównie owoce i
warzywa. Szczególne wzięcie
miała kiszona kapusta, którą
sprzedają właściwie wszyscy
rolnicy. 

– Sam kiszę co jakiś czas
kapustę, żeby długo nie le-
żała i nie skwaśniała – po-
wiedział nam Maciej Biskot
z Tychowa. – Dodaję tylko
sól i marchew, nic więcej, a
warzywa mam z własnego
gospodarstwa. Powinno ich
wystarczyć do zbiorów,

chyba że się popsują, bo
jest za ciepło i już warzywa
zaczynają kwitnąć, jak ta
marchewka – tu rolnik po-
kazał nam marchew z
nacią. – Trzymam warzywa
w kopcach i w przecho-
walni przypominającej
bunkier, gdzie jest jedna-
kowa temperatura i wenty-
lacja. Towaru jest dużo i
uważam, że lepiej taniej go
sprzedać niż czekać aż się
popsuje. 

Marchew rolnik wycenił
na 50 gr i złotówkę, pie-
truszka kosztowała 2 – 2,50
zł, cebula – 1 zł, czerwona
kapusta – 1,50 zł, seler – 2,50
zł, buraki i pęczek porów –

1,20 zł, biała kapusta – 50 gr,
a kiszona – 2,50 złotego.
Handlujący obok Piotr Lelo
z Niekłonic miał w ofercie
również ziemniaki, których
brakowało sąsiadowi i nadal
przyjmował zapisy na... zi-
mowe zapasy. Syrena i wi-
neta były po 80 gr, ale taniej
(60 gr) wypadało, gdy klient
brał 15-kilowy worek za 9 zł.
Rolnik chwalił się, że już po-
szło 5 takich worków. Piotr
Lelo jako jedyny na rynku
miał czarną rzepę po 2 zł,
poszukiwaną przez wielu
klientów. Natomiast sąsiad,
Andrzej Tarasiewicz z Kre-
tomina, sprzedawał chrzan
najtaniej na rynku, bo po 12

zł. Na innych straganach
cena była o 3 zł wyższa. Z
kolei Dariusz Wójcik ofe-
rował fioletowy czosnek na
główki po 2 zł i na wagę po
10 i 18 zł. A przywiózł go aż
z Sandomierza, gdzie już
teraz za wiosenny, biały czo-
snek, trzeba w hurcie za-
płacić 32 zł! I z uwagi na
barwę klienci go nie chcą,
gdyż sądzą, że jest to chiński
czosnek, którego nie bra-
kuje w marketach. Andrzej
Jerenkiewicz miał marokań-
skie pomidory w cenie od
50 gr do 3,50 zł, lodową sa-
łatę po 1 zł, a kruchą po 1-2
zł. 

(KON)

Pustki wśród straganów 
DZIEŃ TARGOWY Koszalinianie nadal zjadają świąteczne zapasy. 

Maciej Biskot z Tychowa sprzedawał na rynku warzywa z własnego gospodarstwa. Fot. Radek Koleśnik
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