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Goście z Kościerzyny i Radkowa zwiedzili nową siedzibę Biblioteki Publicznej Centrum Kultury

Przedstawiciele gmin partnerskich: Kościerzyny i Radkowa gościli w lutym
w Pniewach. Wraz z przedstawicielami władz samorządowych gminy Pniewy ustalili
harmonogram współpracy na rok 2022.
Samorządowcy z Kaszub i Gór Stołowych przebywali w naszej gminie w dniach 3-4
lutego. W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie robocze. Rozmowy dotyczyły
współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży (wyjazdy kolonijne), wspólnych imprez
sportowych i kulturalnych oraz spotkań seniorów. Ponadto goście zwiedzili nową siedzibę
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Pniewach. W drugim dniu wizyty goście zobaczyli
odnowiony budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, Park Sokoła oraz odwiedzili
firmę Fair Packaging w Buszewie. Fair Packaging to wyspecjalizowany dostawca opakowań
w branży RTV i elektronicznej produkujący unikalne przekładki antystatyczne.
Współpraca gminy Pniewy z gminą Radków rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy to
pniewianie udzielili pomocy stołowogórskiej gminie, po pamiętnej wielkiej powodzi.
Oficjalny dokument o partnerstwie podpisano w roku 2000. Kontakty z Kościerzyną nawiązano
w roku 2015, podpisując stosowny list intencyjny, a kilka miesięcy później umowę
o współpracy. 31 maja 2019 roku, w Pniewach przedstawiciele władz samorządowych Pniew,
Kościerzyny i Radkowa podpisali trójstronne porozumienie o współpracy. Przedstawiciele
obydwu gmin obecni są na najważniejszych uroczystościach organizowanych w gminie
Pniewy, głównie podczas Dni Pniew oraz dożynek gminnych.
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Zbiórka dla Ukrainy!
Od 1 marca 2022 roku w Pniewach ruszył Gminny Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy.
Znajduje się on w sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach przy ul. św. Ducha 11. Punkt działa
do odwołania, w dni robocze oraz w soboty w godzinach 10:00 – 19:00. Bliższych informacji udziela, w godzinach
pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach pod numerami telefonu: 61 29 36 504/501.
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed
przejściami granicznymi). Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania
z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie), płaszcze
przeciwdeszczowe. Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów,
szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych,
papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci. Żywność: woda, żywność do
szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki
zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki,
łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik) Inne: zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki,
świece, zestawy pierwszej pomocy, podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).
Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej? UWAGA, produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane:
broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.), broń biała, hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania, inny sprzęt
militarny i paramilitarny, produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia, inne produkty,
które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Rekrutacja do Przedszkola „Miś”
Na 28 lutego wyznaczono pierwszy dzień rekrutacji
dzieci do Przedszkola „Miś” w Pniewach oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Pniewy, na rok szkolny 2022/2023. Od 1 do 29
marca przyjmowane będą zapisy do klas pierwszych szkół
podstawowych.
Do Przedszkola „Miś” w Pniewach oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Chełmnie
i Nojewie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy
Pniewy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba
wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziałach
przedszkolnych, w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria: wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność
dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, samotne
wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą
zastępczą. Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po
zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny
nadal dysponuje wolnymi miejscami, określono kryteria
rekrutacji, ustalając liczbę punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Stosowne
przepisy w tym zakresie uchwaliła Rada Miejska Pniewy.

Można już zapisywać dzieci do Przedszkola „Miś” na nowy rok szkolny

Dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego z mocy prawa mają zapewnione
miejsce w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych. Dzieci
zamieszkałe poza obszarem gminy Pniewy mogą być przyjęte do
przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, jeśli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina Pniewy
będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. Burmistrz Gminy
Pniewy do końca stycznia określił harmonogram czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, a także klas pierwszych szkół podstawowych.
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Wsparcie dla wymagających
stałej opieki
Gmina Pniewy podjęła decyzję
o przystąpieniu do Programu Rozwoju
Rodzinnych Domów Pomocy
organizowanego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie
będzie realizowane w części budynku
probostwa parafii św. Jana Chrzciciela,
którą gmina wydzierżawi od parafii.
Celem projektu jest utworzenie
Rodzinnego Domu Pomocy na terenie
gminy Pniewy będącego wsparciem dla
osób chorych i wymagających
rehabilitacji oraz stałej opieki
medycznej. Forma usług opiekuńczych
w postaci rodzinnego domu pomocy jest
ogniwem pośrednim w systemie pomocy
społecznej pomiędzy usługami
opiekuńczymi świadczonymi w miejscu
zamieszkania, a całodobową placówką
specjalistycznego wsparcia, jaką jest
dom pomocy społecznej. Biorąc pod
uwagę procesy demograficzne związane

ze starzeniem się społeczeństwa istnieje
potrzeba rozwoju rodzinnych form
wsparcia dla osób, które wymagają
szerokiego zakresu usług opiekuńczych,
ale jednocześnie nie wymagają jeszcze
umieszczenia w domu pomocy
społecznej. Taką właśnie pośrednią
formą wsparcia osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami, świadczącą
zarówno usługi bytowe jak i opiekuńcze
na poziomie określonego standardu,
są rodzinne domy pomocy. Rodzinne
domy pomocy mogą stanowić
alternatywę dla domów pomocy
społecznej – jako forma pomocy osobom
w podeszłym wieku lub osobom
z niepełnosprawnościami. Jako
kameralne placówki przeznaczone dla
nie więcej niż ośmiu osób wpisują się
w realizowanie idei deinstytucjonalizacji
usług pomocy społecznej, dlatego też
rozwój tego typu placówek jest obecnie
szczególnie zasadny.
Należy przy tym zaznaczyć, że w

maju 2021 r. Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej zebrało
i przenalizowało informacje przekazane
przez wydziały polityki społecznej
urzędów wojewódzkich na temat
przyczyn niskiego zainteresowania
realizacją zadania, jak również
propozycji ewentualnych działań, które
mogłyby wpłynąć na rozwój tej formy
wsparcia. Z przekazanych informacji
wynikało, że wsparcie realizacji zadania
ze środków budżetu państwa mogłoby w
sposób istotny wpłynąć na to, aby gminy
decydowały się podpisywać umowy na
prowadzenie rodzinnych domów
pomocy oraz na kierowanie osób do tych
placówek.
Zadanie będzie wspierane
finansowo przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej. Jego realizatorem
będzie stowarzyszenie bądź osoba
fizyczna. Nadzór będzie sprawował
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pniewach.

Nowe zadanie będzie realizowane w budynku parafii św. Jana Chrzciciela
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Naprawa dróg gruntowych
Dwie firmy, z Kórnika i z Kiełczewa koło Kościana
złożyły oferty w postępowaniu przetargowym „Profilowanie,
wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych”,
ogłoszonym przez gminę Pniewy. W najbliższych miesiącach
na drogi gruntowe w mieście i gminie wyjedzie sprzęt do
wyrównywania i wałowania dróg zniszczonych zimą.
Naprawa dróg gruntowych konieczna jest kilka razy
w roku, szczególnie po okresie zimowym. Powstałe dziury
utrudniają jazdę, a także swobodne poruszanie się po drodze
nawet pieszym, którzy grzęzną w błocie.
Przedmiotem postępowania przetargowego,
ogłoszonego przez gminę Pniewy jest profilowanie,
wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na
terenie miasta i gminy. W ramach przedmiotu zamówienia

wodnych należy wykonać rowki odwadniające.
Wyprofilowany odcinek powinien być zagęszczony walcem
o masie min. 10 ton. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich
jak: gałęzie, duże kamienie.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił
gruz ceglano-cementowy, niezbędny do utwardzenia dróg.
Profilowanie i korytowanie drogi powinno odbywać się
mechanicznie, na głębokość 15cm. Wykonawca zobowiązany
jest do nawiezienia gruzu o frakcji 0-6cm na grubość taką,
by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12cm.
Minimalna zawartość gruzu betonowego ma wynosić
minimum 80%, natomiast zawartość gruzu ceglanego nie
będzie przekraczała 20% całości zastosowanego materiału.
Drogi należy zwałować walcem mechanicznym,

Po okresie zimowym konieczna będzie naprawa dróg gruntowych

wykonawca musi wykonać: 305.000 m kw. profilowania
i wałowania, 8.500 m kw. utwardzenia gruzem wykonawcy,
2.000 m kw. utwardzenia tłuczniem wykonawcy. Wymagane
jest profilowanie drogi równiarką w sposób taki, aby zapewnić
nawierzchni odpowiednie odwodnienie. W przypadku
powstania dużych zagłębień należy je wypełnić gruntem
rodzimym, piaskiem, żwirem, pospółką, mieszanką
piaszczysto- gliniastą lub innymi materiałami dostarczonymi
przez wykonawcę. W przypadku stwierdzenia zastoisk

wibracyjnym, samojezdnym o tonażu min. 10t. Zamawiający
wymaga również, by wykonawca wyłoniony w drodze
przetargu zapewnił tłuczeń do utwardzania. Po mechanicznym
profilowaniu i korytowaniu drogi gruntowej na głębokości 15
cm, należy nawieźć tłuczeń o frakcji 0-4 cm na grubość taką,
by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12 cm.
W przypadku utwardzenia drogi tłuczniem, również wymaga
się jej zwałowanie walcem mechanicznym wibracyjnym,
samojezdnym o tonażu minimum 10t.
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Gmina dołoży się do ścieżki
Rada Miejska Pniewy po raz
drugi przyjęła uchwałę w sprawie
wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad oraz
Województwem Wielkopolskim ścieżki
pieszo - rowerowej przy ul. Lwóweckiej
w Pniewach. Chodzi o krótki, 85metrowy odcinek łączący wybudowaną
w roku ubiegłym ścieżkę z obwodnicą
miasta.
Pod koniec roku przy ul. Lwóweckiej ciąg pieszo-rowerowy zbudował
Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-

Gmina Pniewy dołoży z budżetu środki na budowę krótkiego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Lwóweckiej

wódzkich. Ostatni, 85-metrowy odcinek

zumienie w tym zakresie, z zarządcą

w którym zaproponowano zwiększenie

leży w gestii zarządcy drogi krajowej.

drogi. Na mocy ówczesnego poro-

kwoty sfinansowania zadania przez

Pierwszą uchwałę w sprawie

zumienia, gmina miała dołożyć do

gminę Pniewy, do kwoty nie wyższej niż

partycypacji gminy Pniewy w kosztach

inwestycji 66.872,01 zł. Generalna

wskazana w kosztorysie inwestorskim tj.

budowy niewielkiego odcinka, radni

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

brutto 98.002,18 zł. Podczas sesji Rady

pniewscy przyjęli 25 czerwca 2020 roku.

ścieżki pieszo – rowerowej nie

Miejskiej w dniu 24 lutego radni wyrazili

Pięć dni później burmistrz Jarosław

wykonała. A pod koniec ubiegłego roku

zgodę na taką partycypację.

Przewoźny podpisał stosowne poro-

przesłała do gminy projekt aneksu,

96 lat Czesławy Jędrzejczak
Szesnaście osób (same kobiety) znajduje się na liście
najstarszych mieszkańców miasta i gminy Pniewy. Są to
mieszkanki, które w roku 2022 obchodziły bądź będą
obchodzić co najmniej 95-te urodziny. Wśród nich jest
czternaście pań zamieszkałych w Pniewach, jedna
w Psarskiem i jedna w Lubocześnicy.
Najstarszą pniewianką jest s. Genowefa Zaworska (ur.
6.01.1919 r), następnie Marianna Witkowiak (ur. 15.11.1920 r)
i Anna Pietrzak (ur. 30.06.1923 r). Ósma na liście najstarszych
pniewianek jest Czesława Jędrzejczak. Jej 96-te urodziny
przypadały 8 lutego. Z życzeniami do Jubilatki udał się
Zastępca Burmistrza Gminy Pniewy Józef Ćwiertnia wraz
z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anną Fliger.
Czesława Jędrzejczak urodziła się 8 lutego 1926 roku
w Jabłonowie, w powiecie międzychodzkim. Była najstarszą
z czwórki rodzeństwa. Przez większość życia, w tym także

przeżyła wspólnie 42 lata. Małżonkowie wychowali pięcioro

w okresie okupacji, pani Czesława ciężko pracowała

dzieci: dwóch synów i trzy córki. Jubilatka cieszy się liczną

w gospodarstwie PGR w Gorzycku Starym, a następnie

rodziną – doczekała się jedenaściorga wnuków i siedemnaściorga

w Charcicach. W 1951 roku zawarła związek małżeński, a rok

prawnuków. Życiową dewizą Czesławy Jędrzejczak są słowa:

później przeprowadziła się do Pniew, gdzie mieszka do dnia

„Bez Boga ani do proga”. Modlitwa i wiara w Boga są dla niej

dzisiejszego. Z małżonkiem Stanisławem Jędrzejczakiem

życiowym drogowskazem.
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Red Dragons na MMP U-17

był zespół Okocimskiego Brzesko. Rywale w pierwszym

Drużyna siedemnastolatków Red Dragons

dniu przegrali swoje spotkanie z Constractem. Sytuacja

Pniewy wystąpiła w Młodzieżowych Mistrzostwach

przed meczem była więc jasna – zwycięzca awansuje do

Polski w futsalu. Zawody odbyły się w dniach 11-13

ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.

lutego w Chorzowie.

Pniewianie musieli więc walczyć o ćwierćfinał

Młodzi zawodnicy Pniew zakończyli udział

w ostatnim pojedynku grupowym, z Constractem

w mistrzostwach na fazie grupowej. Ale już sam start

Lubawa. Do awansu potrzebny był remisu w starciu

w gronie najlepszych w swojej kategorii wiekowej

z zespołem, który w tym turnieju miał już na koncie dwa

w kraju jest dużym osiągnięciem. Zespół wystąpił pod

zwycięstwa. Mecz ostatecznie zakończył się

szyldem Red Dragons, ale na co dzień zawodnicy ci

zwycięstwem ekipy z Lubawy 2:0. - Wiedzieliśmy, że to

trenują w PKS „Orły” Pniewy. To efekt współpracy

nie będzie łatwy mecz. Do tego straciliśmy szybko

między pniewskimi klubami. Trenerem ekipy U-17 jest

bramkę. Był to bardzo dobre spotkanie. Graliśmy długo

Michał Kiełpiński.

z wycofanym bramkarzem, co było dobre, bo mogliśmy

W Chorzowie zagrało szesnaście najlepszych

prowadzić grę i oddawać strzały na bramkę. Niestety nie

zespołów z całej Polski, które podzielono na cztery

udało nam się trafić gola. Później straciliśmy bramkę na

grupy. Drużyna pniewska, drogą losowania znalazła się

2:0 i już nie udało nam się trafić do siatki rywala –

w grupie czwartej razem z Constractem Lubawa,

wspomina Konrad Piechocki. - Myślę, że nieźle

Okocimskim Brzesko i Piastem Gliwice. Pierwszy

radziliśmy sobie z trudnym rywalem. Mieliśmy swój plan

pojedynek pniewianie rozegrali z Piastem Gliwice.

na ten mecz i gdyby nie szybko stracona bramka,

- Przed pierwszym meczem nastawienie całego zespołu

to prawdopodobnie udałoby się chociażby zremisować –

było bardzo duże. Każdy był maksymalnie skupiony.

dodaje Hubert Klatkiewicz.

Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po
naszym rywalu – wspomina jeden z zawodników Konrad
Piechocki. Red Dragons wygrał to spotkanie 1:0 dzięki

Ostatecznie drużyna Red Dragons zakończyła udział
w mistrzostwach na fazie grupowej. Warto zaznaczyć,
że młodzi zawodnicy z Pniew turniej dedykowali zmarłemu
niedawno Jarosławowi Cichemu, wieloletniemu działaczowi

bramce Konrada Piechockiego. Dużą cegiełkę przy tej
pniewskich klubów piłkarskich. Zespół Red Dragons

bramce dołożył Hubert Klatkiewicz, który wypracował
sytuację bramkową. - Po piątkowym zwycięstwie nad

w Chorzowie reprezentowali: Konrad Piechocki, Szymon
Szukała, Borys Baron, Nikodem Krajewski, Oliwier Berger,

Piastem panowały bardzo dobre nastroje. Jedynym

Kacper Hała, Piotr Banach, Aleksander Kozak, Piotr

minusem tego spotkania były niewykorzystane sytuacje,

Wylegała, Miłosz Musiał, Igor Pietryka, Jakub Markiewicz,

ale to nie popsuło atmosfery – powiedział po spotkaniu

Hubert Klatkiewicz i Radosław Piszczała. Zespół poprowadził

Hubert Klatkiewicz.

trener Michał Kiełpiński.

W drugim dniu turnieju rywalem zespołu z Pniew
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Dziewiętnastolatki
na Mistrzostwach Polski

jeden przegrywając. Red Dragons

obfitującym w wiele akcji zakończonych

Pniewy pokonał Widzew Futsal Łódź 3:0

skutecznymi trafieniami, pniewianie

Nie tylko młodzież do lat 17

i Perfectę Złotów 6:0. W derbach powiatu

zremisowali 4:4. W drugim spotkaniu

wystąpiła w Mistrzostwach Polski

szamotulskiego gospodarze ulegli SPN

ulegli Sośnicy Gliwice 1:5 i awans do

w futsalu. W krajowym czempionacie

Szamotuły 0:2. Ponadto szamotulanie

kolejnej rundy turnieju stanął pod

mieliśmy także reprezentantów kategorii

pokonali Perfectę Złotów 8:0 i przegrali

wielkim znakiem zapytania. Losy

do lat 19.

z Widzewem Futsal Łódź 1:2. Dzięki

awansu, przesądzone na niekorzyść

O wyjeździe dziewiętnasto-

lepszemu stosunkowi bramek zdobytych

drużyny pniewskiej rozstrzygnęły się

latków z Red Dragons na turniej do

do straconych, pierwsze miejsce

w przegranym pojedynku z Gwiazdą

Bochni zadecydowały wyniki turnieju,

w turnieju zajęła drużyna SPN

Ruda Śląska 0:1. W komentarzu po tym

który odbył się 5 lutego w hali sportowo-

Szamotuły. Na miejscu drugim

meczu, na oficjalnym profilu Red

widowiskowej Ośrodka Sportu

uplasował się Red Dragons, a na

Dragons Pniewy czytamy: „W ostatnim

i Rekreacji w Pniewach. Awans

kolejnych Widzew Futsal Łódź i Perfecta

spotkaniu minimalnie przegrywamy 1:0

wywalczyły dwie drużyny, repreze-

Złotów. Dwa najlepsze zespoły uzyskały

z aktualnym Mistrzem Polsku U19,

ntujące powiat szamotulski.

awans do Młodzieżowych Mistrzostw

Gwiazdą Ruda Śląska i żegnamy się

Polski U-19, które zostały rozegrane w

z turniejem w Bochni. Duże brawa

wzięły drużyny: SPN Szamotuły,

ostatni weekend lutego

w Bochni.

jednak dla tych młodych zawodników,

Widzew Futsal Łódź, Perfecta Złotów

Zagrało w nich 16 zespołów, podzie-

którzy godnie reprezentowalni

i gospodarze – Red Dragons Pniewy.

lonych na cztery grupy. Zespół Red

i wywalczyli awans po trzech turniejach.

Turniej rozgrywano systemem „każdy

Dragons w pierwszym spotkaniu,

Co ciekawe większość z nich zobaczymy

z każdym”. Trzy zespoły zdobyły po

w grupie czwartej spotkał się z

za rok w rywalizacji w tej samej kategorii

sześć punktów, wygrywając dwa mecze i

Constractem Lubawa. Po meczu

U19”.

W pniewskim turnieju udział

Tak po turnieju w Pniewach i wywalczonym awansie do MMP U-19 cieszyli się zawodnicy Red Dragons
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POZIOMO
1. Wieś w gminie Pniewy, 6. Dyscyplina sportu uprawiana przez zawodników Red Dragons, 9. Metal
najcenniejszy dla sportowca, 10. Niemiecki pies bojowy, 11. Jeden z pniewskich klubów sportowych,
12. Napój alkoholowy, 13. Piano dla muzyka, 14. Ponowne uruchomienie urządzenia,
17. Spokrewniony z wilkiem, 20. Najstarsza dzielnica miasta, 22. Ulica, przy której znajduje się
Komisariat Policji w Pniewach, 23. Szkolna bibuła, 26. „Miedź brzęcząca albo … brzmiący”
29. Nastrój, aura, 31. Sposób wybierania zawodników w lidze NBA, 32. Gmina w południowej Polsce,
współpracująca z Pniewami, 33. Zabieg wykonywany przez chirurga, 34. Pierwszy w tablicy
Mendelejewa, 35. Płaska konstrukcja służąca do podróżowania na wodzie,

PIONOWO
1. Przywódca, szef, 2. Tradycyjna polska potrawa z kapusty, 3. Uprawiany w hali lub na boisku,
4. Antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, 5. Renata, szefowa ŚDS „Jawor” w
Pniewach, 6. Zdjęcie z planu filmowego, 7. Uliczny zespół teatralny lub cyrkowy, 8. Gastronomiczny
lub wyborczy, 15. Jeden z najważniejszych przycisków na klawiaturze komputera, 16. Pierwiastek
chemiczny o symbolu Eu, 18. Omamy, halucynacje, 19. Kotew, element konstrukcji stosowany do
mocowania, 21. Sąsiaduje z Podpniewkami, 23. Dział organizacyjny Armii Krajowej, zajmujący się
przeprowadzaniem akcji bojowych, 24. Rzadkie imię męskie, pochodzenia germańskiego, 25. Zawód
Piotra Kaźmierczaka, 26. Ustrój dawnej Rosji, 27. Prasa, radio, telewizja, 28. Niejedna w parku,
30. Imię prezesa OSP Pniewy,
Litery uporządkowane od 1 do 22 (według cyfr umieszczonych w prawym, dolnym rogu) utworzą
rozwiązanie. Spośród czytelników, którzy do 5 kwietnia 2022 roku nadeślą prawidłowe rozwiązanie,
rozlosujemy trzy nagrody. Hasło można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego, 62-045
Pniewy, ul. Dworcowa 37 lub elektronicznie: redakcja@pniewy.wlkp.pl
Autor krzyżówki: Sławomir Chamczyk
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Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej
tel. 61 29 10 607
www.zs.pniewy.wlkp.pl
Bursa Szkolna
tel. 61 29 11 844, www.bursapniewy.pl
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury
ul. Strzelecka 11a,tel. 61 29 10 964
Dzienny Dom Seniora
ul. Wolności 1, tel. 61 29 10 756
Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Św. Ducha 17, tel. 61 29 38 637
Zakład Wodociągów
ul. Wspólna 6, tel. 61 29 10 320
tel. kom. 507 139 865
Oczyszczalnia ścieków
tel. 61 29 11 200, tel. kom. 507 139 862
Probostwo Św. Wawrzyńca
tel. 61 29 10 200
Probostwo Św. Jana Chrzciciela
tel. 61 29 11 363
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK
tel. 732 575 987
Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek SJK - tel. 61 10 13 797

Straż Miejska Pniewy
ul. Św. Ducha 17 - tel. 61 29 38 636,
534 993 211

Pniewskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego - tel. 605 632-277
Centrum Integracji Społecznej "Ostoja"
tel. 61 29-36-504, 506 727-991
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE - TEL. 61 29 11 999
POLICJA - TEL. 61 29 31 340
DZIELNICOWI:
sierż. sztab. Natalia Łodyga - 786 936-506
mł. asp. Krzysztof Mrozek - 786 936-507
mł. asp. Ludwik Rzyska - 786 936-508
STRAŻ POŻARNA - TEL. 61 29 11 998

