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Aktualności 

   :: Bieżące informacje 

   :: Archiwum informacji 

 

 

Informacje stałe 

   :: Rozkład jazdy PKP 

   :: Rozkład jazdy PKS 

   :: Rozkład lotów 

   :: Redakcja 

   :: Kontakt 

   :: E-mail do redakcji 

   :: E-mail do admina 
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Ogłoszenia drobne 

   :: Sprzedaż 

   :: Kupno 

   :: Motoryzacja - Sprzedaż 

   :: Motoryzacja - Kupno 

   :: Motoryzacja - Zamienię 

   :: Nieruchomości - Sprzedaż 

   :: Nieruchomości - Kupno 

   :: Nieruchomości - Wynajem 

   :: Nieruchomości - Zamiana 

   :: Różne 

   :: Praca - Szukam 

   :: Praca - Zatrudnię 

 

 

:: HG rozpoczęło budowę - 2008-01-30, 13:54 
 

Wbita została dzisiaj o godz. 13.00 w ziemię 

pierwsza łopata na budowie kolejnej fabryki 

w Goleniowskim Parku Przemysłowym. 

Fabryka spółki HG Poland rozpocząć ma 

produkcję za 7 miesięcy. 

 

Inwestor, HG Poland Sp. z o.o., to firma z duńskim 

kapitałem, która pod Goleniowem produkować 

będzie sprzęt dla hodowców zwierząt futerkowych. 

Reprezentująca firmę Monika Soszyńska twierdzi, że uruchomienie produkcji 

planowane jest na październik tego roku, a w hali ...  

(pp)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Propozycja burmistrza odrzucona - 2008-01-30,  
 

Powiatowi radni nie zgadzają się na 

nieodpłatne przekazanie Gminie kompleksu 

sportowego "Fala".  

 

Dyskusja na ten temat odbyła się wczoraj w 

Starostwie Powiatowym, a po półtoragodzinnej 

wymianie zdań powiatowi radni jednogłośnie 

zdecydowali o odrzuceniu złożonej przez burmistrza Wojciechowskiego propozycji 

nieodpłatnego przejęcia "Fali". Nie zamyka to ...  

(pp)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Testy w Inie - 2008-01-30, 11:06 
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Repertuar kina Wisła 

   :: Złoty kompas 

   data emisji - 11 - 17.01. 

   godzina - 17.00, od lat b/o 

   cena 11 zł. 

   :: Inwazja 

   data emisji - 18 - 21.01. 

   godzina - 18.00, od lat 15 

   cena 12 zł. 

» opisy filmów

W ostatnim sparingu Iny na pozycji 

bramkarza wystąpiło dwóch nowych 

bramkarzy, którzy są testowani przez klub z 

Goleniowa. 

 

Z tego też powodu dotychczas etatowy golkiper Iny 

– Paweł Pakul - w meczu ze Spartą zagrał okazyjnie 

na pozycji napastnik i zdobył jedną z trzech bramek. Dwaj nowi bramkarze 

aktualnie trenują z Iną, a o ich przydatności do drużyny zadecyduje sztab ...  

(sw)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Nowy w marcu - 2008-01-30, 10:42 
 

Nadal nie ma nowego dyrektora zakładu produkcyjnego Drobimexu w 

Goleniowie. 

 

Miał zastąpić Gabriela Pobłockiego juz 1 listopada 2007. Tymczasem Pobłocki 

nadal kieruje zakładem w Goleniowie, a jego następcę poznamy prawdopodobnie 

dopiero 1 marca ...  

(lo)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Bez strajku - 2008-01-30, 10:25 
 

Na goleniowskim lotnisku celnicy pracują normalnie. 

 

Jak się dowiadujemy od rzecznikia prasowego portu K. Domagalskiego, praca 

celników w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów przebiegała i przebiega cały 

czas normalnie i bez ...  

(lo)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Pieniądze podzielone - 2008-01-30, 10:21 
 

Zespół Konsultacyjny podzielił blisko 320 tysięcy złotych na sport dzieci 

i młodzieży w Gminie Goleniów. 

 

Był to otwarty konkurs ofert, w którym pieniądze uzyskało na ten rok 9 

podmiotów. Najwięcej pieniędzy dostał klub MKS INA Goleniów - 155 tys zł, 

najmniej UKS Kliniska - 4 tys zł. Więcej w piątkowym wydaniu ...  

(lo)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Nowy wóz dla Straży Miejskiej - 2008-01-30, 10:05 
 

Gmina Goleniów rozpisała przetarg na nowy furgon dla Straży 

Miejskiej. 

 

Jeszcze tej wiosny goleniowscy strażnicy miejscy powinni przesiąść się do 

nowego pojazdu. Termin składania ofert upływa jutro, datę realizacji zamówienia 

wyznaczono na 31 ...  

(pp)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Jeszcze jedna rocznica - 2008-01-30, 09:38 
 

Na konferencji prasowej zaproponowaliśmy 

burmistrzowi, by do listy świętowanych w 

tym roku okrągłych rocznic dopisać 
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dziesięciolecie utraty kontroli nad 

spichlerzem nad Iną. 

 

Jak pewnie mało kto już pamięta, dawno temu 

spichlerz wraz z terenem byłego portu został 

sprzedany spółce „Spichlerz”. W spichlerzu miała 

powstać luksusowa restauracja z hotelem, a teren 

wokół zostać pięknie zagospodarowany. Jaki jest stan dzisiejszy, ...  

(cm)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Gmina-wierzyciel - 2008-01-30,  
 

Prawie 300 tys. zł jest winna gminie spółka 

ODS.  

 

Jak powiedział na konferencji prasowej burmistrz 

Wojciechowski, w zamian gmina chce odkupić 

działki należące do ODS w GPP. ...  

(lo)

 
 

» dodaj komentarz   » czytaj więcej

:: Pietrzak znowu najlepszy - 2008-01-29, 13:55 
 

Po raz kolejny najlepszym goleniowskim instruktorem nauki jazdy 

okazał się Tadeusz Pietrzak. 

 

Instruktorzy, którzy w drugim półroczu wykazali się największą skutecznością w 

szkoleniu kandydatów na kierowców (kat. B) to: 

1. Tadeusz Pietrzak - ze szkoły nauki jazdy "Akademia BRD Tadeusz Pietrzak" -

64,7%% - 11 pozytywnie zdanych egzaminów na 17 ...  

(pp)

 
» dodaj komentarz   » czytaj więcej

   :: Archiwum informacji 
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