redakcja@chojna24.pl

4

Justyna Pietras zdobyła zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski
Juniorek w Grudziądzu. W niedzielnej walce finałowej zawodniczka
Klubu Bokserskiego "Garda" dosłownie zmiotła rywalkę z ringu.

Egzemplarz
bezplatny

AKCJA:

Nie dla
RASIZMU!

Justyna boksowała w Grudziądzu w kategorii 60 kg. W finale pokonała Jastrzębia
przez techniczny nokaut. Podczas jednej rundy sędzia liczył przeciwniczkę aż trzy
razy! W najbliższy weekend, 13 maja w Nowej Dębie odbędą się Mistrzostwa
Polski Juniorów na których o medal w kategorii 60 kg powalczy Eryk Giermak.
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Dumny ze swoich zawodników jest trener
Jarosław Przygoda, którego sukcesy zostały
docenione przez Polski Związek Bokserski.
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Gmina zapłaci podatek
za sprzedaż stacji
w Krajniku Dolnym?

Nie ma mocnych
na naszych bokserów!
Juniorzy klubu sportowego MKS Odra Chojna
przyłączyli się do akcji „Stop Rasizmu!”. Zawodnicy jak i
kibice byli oburzeni sytuacją, która miała miejsce
podczas meczu Villarreal CF– FCBarcelona. Kibic
gospodarzy rzucił bananem w stronę Daniego Alvesa.
Brazylijczyk szybko zareagował na ten rasistowski gest
zjadając owoc. Po tym całym zdarzeniu świat się
przyłączył do akcji „Wszyscy jesteśmy małpami” m.in.
Lewandowski, Neymar a nawet siatkarki reprezentacji
Brazyli.

Nie dla rasizmu

Podczas meczu ligowego, który odbył się w środę 30 kwietnia,
Odra podejmowała Inę Ińsko na własnym stadionie. Na protest
rasizmu Karol Turkiewicz podczas rożnego zjadł podanego mu
przez juniorów Odry banana. Sami kibice przyłączyli się do całej
akcji na Stadionie Miejskim w Chojnie. Po spożyciu owocu, Karol
Turkiewicz ustrzelił dwie bramki drużynie z Ińska i Odra wygrała 3-

W ciągu ostatnich dni członkowie Koła PZW
„Rurzyca” w Chojnie rozpoczęli zmagania w Grand
Prix 2014 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej.
W niedzielę, 27 kwietnia na kanale w miejscowości Piasek,
Koło PZW "Rurzyca" w Chojnie zorganizowało zawody w
dyscyplinie spławikowej z okazji Rozpoczęcia Sezonu Grand
Prix 2014. Do rywalizacji przystąpiło 35 zawodników, w tym 6
juniorów. Po podsumowaniu wyników puchary trafiły do
najlepszych wędkarz.
Kategoria Junior: I miejsce – Szymon Smalarz (3264), II
miejsce - Marcin Nowak (2496), III miejsce - Kamil Kowalski
(1464)
Kategoria Senior: I miejsce – Bocianowski Ryszard (3816), II
miejsce – Nalborska Urszula (2658), III miejsce – Pawlik
Władysław (2358)

- Dnia 31 marca 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie wydał decyzję w której określił wobec
Gminy Chojna wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r. w kwocie
657.461,00 zł - informuje skarbnik Agnieszka Górska. Gmina nie zgadza się z tym, w kwietniu do Dyrektora Izby
Skarbowej w Szczecinie zostało złożone odwołanie, w którym wnosi o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i
umorzenie postępowania.
Złoty strzał
We wrześniu 2012 roku Gmina Chojna w przetargu sprzedała teren wraz ze stacją paliw w Krajniku Dolnym wraz z
dzierżawca za rekordową kwotę 22 milionów złotych. Nabywcą została firma Apexim AB. Sprzedaż nie została
obciążona podatkiem VAT. Według obowiązującej umowy zawartej z gminą, spółka Setpol ma prawo dzierżawić
nieruchomość do 2015 roku.
Olbrzymi zastrzyk finansowy uratował wtedy gminne finanse. Później w przygranicznej miejscowości zaczęły się
dziać rzeczy, które zainteresowały opinię publiczną. W kwietniu 2013 roku ochroniarze działający na zlecenie
nowego właściciela terenu siłowo przejęli i okupowali stację. Zagraniczne media wprost mówiły o napadzie, a region
zaczęto nazywać "Dzikim Zachodem". Firma Setpol, która dzierżawiła od wielu lat nieruchomość od gminy odzyskała
ją po niespełna tygodniu. Stacja została jednak zdewastowana i została uruchomiona dopiero po trzech miesiącach.
W marcu Sąd II instancji podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego w Szczecinie nakazującą „zabezpieczyć roszczenia
powoda o przywrócenie posiadania". Firma z Zielonej Góry musi teraz pokryć koszty postępowania sądowego, to
również pierwszy krok do uzyskania odszkodowania za straty, które poniosła spółka Setpol.

ulotki broszury
plakaty naklejki
wizytówki szyldy
PROJEKTOWANIE REKLAMA MARKETING
+48 601 492 482
mm.chojna@gmail.com kalendarze
Kto na powalczy Nietrzeźwy zabił Złota Pietras
kolegę
na mistrzostwach!
o burmistrza?

szybkidruk24.pl

Rywalizowali wędkarze

W czwartek, 1 maja na na jeziorze Mętno Koło PZW "Rurzyca" w Chojnie zorganizowało zawody z okazji Rozpoczęcia Sezonu
Grand Prix 2014 w dyscyplinie spinningowej. Do rywalizacji przystąpiło tego dnia 47 zawodników.
Po podsumowaniu wyników puchary trafiły do najlepszych wędkarzy: I miejsce – Koźlarek Jarosław (7430), II miejsce – Nowak
Mieczysław (5610), III miejsce – Rosiński Piotr (5404). Puchar za największą rybę (szczupak-3676g) trafił do Władysława Pawlika.

Lisie Pole 86, Nawodna
PROJEKT - WYKONAWSTWO - SPRZEDAŻ

Sprawa sprzedaży przez Gminę Chojna stacji paliw
w Krajniku Dolnym ciągle wraca jak bumerang. W
maju odbędzie się kolejna rozprawa w sądzie w
Szczecinie dotycząca unieważnienia przetargu,
tymczasem Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
wydał decyzję nakazującą gminie zapłatę ponad 600

tel. +48 792 440 132

Prawo i Sprawiedliwość
przedstawia swoich
k a n d y d a t ó w n a
stanowisko burmistrza w
Chojnie, Gryfinie i
Trzcińsku Zdroju.
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N i e t r z e ź w y k i e r o w c a Justyna Pietras zdobyła
uderzył samochodem w złoty medal Mistrzostw
d r z e w o n i e d a l e k o Polski Juniorów w boksie.
Troszyna. Na miejscu
zmarł pasażer.
Firma z
Str. 2

UKŁADANIE KOSTKI OGRODZENIA
TRANSPORT PRACE WYKOŃCZENIOWE
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
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ATRAKCYJNA CENA!

Cerytyfikatem Jakości
Lisie Pole 86, Nawodna
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Są pierwsi kandydaci na burmistrza

Na zdj. Franciszek Sidorczuk

Gryfińskie Prawo i Sprawiedliwość ujawniło kandydatów na
burmistrza Gryfina, Chojny, Trzcińska Zdroju i wójta Widuchowej
oraz liderów list do Rady Powiatu w Gryfinie. W Chojnie
kandydatem PiS na burmistrza ma być Krzysztof Zygmunt. W
Trzcińsku Zdroju o fotel burmistrza będzie ubiegał się Franciszek
Sidorczuk a w Gryfinie kandydatem jest Tomasz Mirakowski. O
stanowisku wójta Widuchowej powalczy Jerzy Sołtysiak.
T.Mirakowski ma byc ponadto liderem listy powiatowej w okręgu
wyborczym nr 1 obejmującym Miasto i Gminię Gryfino. Jerzy Sołtysiak
będzie "jedynką" w okręgu nr 2 obejmującym gminy Widuchowa, Banie
oraz Stare Czarnowo. Franciszek Sidorczuk został rekomendowany do
lidera listy w okręgu nr 3 do Rady Powiatu obejmującej gminy Chojna,
Cedynia i Trzcińsko Zdrój.
PiS nie ma jeszcze "jedynki" w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym
teren gminy Mieszkowice i Moryń.
Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie.

Pościg na granicy
Dostawczy Peugot wylądował w rowie na odcinku
drogi wojewódzkiej nr 124 w kierunku Cedyni. Do
zdarzenia doszło w okolicach toru motocrossowego w
Chojnie podczas długiego majowego weekendu.
Auto było ścigane przez polską policję od granicy w
Osinowie Dolnym. Pojazd zatrzymał się na skarpie,
kierowca zbiegł. Jak się okazało w busie znajdowały się
motocykle skardzione na terenie Niemiec.

Śmiertelny wypadek pod Mieszkowicami
Kierowca był nietrzeźwy. Policja podsumowuje majówkę
- Zachodniopomorska policja podsumowała okres majowy. Od
środy 30 kwietnia na drogach w województwie doszło do 7
wypadków drogowych - informuje asp. szt. Anna Gembala.
Nietrzeźwych kierowców było 32. Każdy z zatrzymanych musi
Do wypadku doszło na drodze w okolicach Troszyna (gm. liczyć się z odpowiedzialnością karną. Za jazdę w stanie
Mieszkowice). Samochód jadący w kierunku Mieszkowic z nietrzeźwość grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz
nieznanych przyczyn na łuku drogi zjechał na prawe pobocze i utrata prawa jazdy. Jeżeli, osoba nietrzeźwa spowoduje
wypadek ze skutkiem śmiertelnym to kara ta, może wzrosnąć
uderzył w drzewo.
nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kierowca osobowego Pueogota, który w czwartek 1
maja z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo był
nietrzeźwy. W wyniku wypadku w karetce pogotowia
zmarł 44-letni pasażer.

Szkoła dla psów
Twój pies nie słucha, ciągnie na smyczy, ma problem z
usiedzeniem w miejscu, nie reaguje gdy go wołasz, a może
skacze na gości gdy przekraczają próg Twojego domu?
Pomożemy Ci nauczyć go dobrych manier! Zapraszamy na
kurs posłuszeństwa dla psów w Chojnie.

Sprawdź nas
w internecie!

Odkryj nowy portal!

Szkolenie odbywa się tylko metodami pozytywnymi - żadnego
szarpania psa na kolczatce! Pamiętaj - to nie jest tresura - instruktor
pracuje z psem i uczy właściciela jak z nim postępować.
Zapisy i pytania: biuro@piespotrafi.pl / więcej informacji na stronie
organizatora www.piespotrafi.pl.
Początek szkolenia odbędzie się w czwartek, 8 maja o godz. 17:00.
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GRYFINO MYŚLIBÓRZ DĘBNO
MORYŃ BARLINEK CHOJNA WIDUCHOWA
MIESZKOWICE CEDYNIA TRZCIŃSKO ZDRÓJ
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