Z życia Parafii
Ksiądz Proboszcz
Adres parafii:
Kanonik mgr Stanisław Stasiak
ul. Wrocławska 209 62–800 Kalisz
Diecezjalny duszpasterz policji
tel. 062 768 71 05
Kancelaria parafialna czynna:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-17.30; wtorki i czwartki 7.30-8.00
Od 11 września br., na prośbę i w odpowiedzi na potrzeby parafian, Ksiądz Proboszcz
ustanowił dodatkową, niedzielną mszę świętą o godz. 16.00
Aby jak najlepiej przygotowad wiernych do peregrynacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej parafii, w każdy piątek (począwszy od 9.09.2011r.) o godz.
17.45 można uczestniczyd w nowennie do Matki Bożej i Nabożeostwie do Pana
Jezusa Miłosiernego.
Ważne wydarzenia w najbliższym czasie:
Odpust parafialny KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 18.09.2011 r.,
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ – 19.10.2011 r.

Nasi dzielnicowi
Policja: Dzielnicowy asp. sztab. Przemysław Cieślak, Komenda Policji ul. Kordeckiego
36, pokój nr 9, Tel. 62 7655473
Straż Miejska: Dzielnicowy aplikant Mariusz Wałęsa (numer służbowy 020), ul. Krótka
5-7, bezpłatny numer telefonu 986

miesięcznik Rady Osiedla

numer 2 / wrzesień 2011

Drugi numer miesięcznika Rady Osiedla wydajemy znacznie szybciej, niż
wskazywałby kalendarz. Jednak ilośd ważnych wydarzeo spowodowała
podjęcie decyzji o przyspieszeniu druku.
Dla wielu osób i rodzin, miesiąc wrzesieo to przede wszystkim koniec wakacji.
Czuje się nadchodzącą jesieo, patrząc chodby na dojrzewające kasztany.

Dalsze prace przy boisku
Po ostatnim skoszeniu trawy wokół płyty boiska, wiele osób (wręcz całych
rodzin) z zainteresowaniem odwiedzało ten teren. Obudziły się nadzieje,
zaczęto nawet spekulowad, co się dalej będzie działo w tym pięknym miejscu.
A co się dzieje? Na początku września pan Edward Prus z ekipą i z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dokonał demontażu starej,
zardzewiałej, zarośniętej chwastami i krzakami bramy – jedynego, pozostałego
elementu ogrodzenia oraz bramek, które od dawna nie służyły nikomu, za to
popadały w coraz większą ruinę. Pan Edward obiecał, że bramki wrócą wiosną
odświeżone, zmniejszone do wymiarów mniejszego boiska i będą spełniad
swoją pierwotną rolę - czyli służyd mieszkaocom do rozgrywania meczów.

Zebranie Rady Osiedla
Zapraszamy zainteresowanych mieszakoców na zaplanowane spotkanie robocze
Rady Osiedla w dniu 12 września o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 21. Poza
omówieniem spraw bieżące podejmiemy próbę założenia KLUBU SPORTOWEGO,
jako „ramienia wsparcia” dla Rady Osiedla, rozszerzenia możliwości współpracy z
administarcją publiczną i zwiększenia oferty aktywności dla mieszkaoców
Szczypiorna.

Kontrole wywozu szamb
W całym mieście prowadzone są kontrole (zespół złożony z urzędników i strażników
miejskich), polegające na sprawdzaniu rachunków za wywóz nieczystości płynnych z
przydomowych szamb. Jeśli nie mamy dokumentu potwierdzającego wywóz –
otrzymujemy mandat. Uczulamy mieszkaoców na przechowywanie tych rachunków.

Strona internetowa
Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, prowadzoną przez członka Rady Osiedla
– Tomasza Chajduka. Adres do strony: www.szczypiorno.prv.pl
Fotografie i teksty: Iwona Michniewicz

Rada Osiedla Szczypiorno

Początek roku szkolnego
Pierwszego września w naszej Szkole Podstawowej nr 21 im. Legionów Józefa
Piłsudskiego odbyła się inauguracja roku szkolnego 2011/2012. Uroczystośd rozpoczęła
się mszą świętą o godz. 9.00. Dzieci z nowymi książkami, marzeniami i postanowieniami
mają przed sobą pracowity rok. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za jak najlepsze
oceny!
Telefon do sekretariatu szkoły 768 71 19

Zniszczenia w Parku po wichurze
Kilkanaście minut szalejącej natury, wieczorem z 5/6 września 2011 roku,
spowodowało nieodwracalne w skutkach szkody. W wielu miejscach uszkodzone
zostały domy, linie energetyczne ale także piękny starodrzew parkowy – również w
naszym parku. Fotografie nie obrazują dobrze tego, co co się stało. Ucierpiały
dziesiątki drzew. Połamane gałęzie, wielkie konary i całe pnie. Bardzo przykry widok.

Spowalniacze na drogach
Na dziurawych, wąskich drogach naszego osiedla pojawiają się (i w przyszłości będą się
poajwiad kolejne) spowalniacze. Można zapytad: po co? Otóż wszyscy wiemy, że z dróg:
Szczypiornickiej, Pogodnej, Gościnnej i innych korzystają nie tylko mieszkaocy osiedla,
ale w dużym stopniu również działkowcy. Nasilenie ruchu bywa (szczególnie w okresie
letnim i w weekendy) bardzo duże. Na osiedlu nie ma placu zabaw, więc dzieci
niejednokrotnie bawią się (jeżdżą na wrotkach, rolkach, rowerach, robią rysunki etc.) na
drodze. Szczególnie upodobały sobie ulicę Gościnną. Nie ma tu pobocza, więc piesi
również muszą chodzid ulicą. Na prostym, nowym odcinku asfaltu, niektórzy kierowcy
bez wyboraźni rozpędzają się do dużych prędkości. Teraz na środku drogi zamontowano
gumowy garb i ustawiono odpowiednie znaki. Dzięki temu samochody muszą zwolnid,
co znacząco wpływa na bezpieczeostwo dzieci i pieszych. Ulica Potulna jest z kolei źle
wykonana. Mieszkaocy wielokrotnie apelowali o dokonanie poprawek – bezskutecznie.
Wysypany na wierzch duży, kamienny tłuczeo z ostrymi krawędziami, powoduje
zarówno niszczenie betonowych bloczków drogi, samochodów stojących na poboczach i
przejeżdżających ale przede wszystkim jest niebezpieczny dla pieszych (szczególnie
dzieci). Spod kół jadących aut, tłuczeo strzela na boki z dużą siłą. Można sobie wyobrazid
skutki uderzenia w dziecko tak dużym kamieniem, z niewielkiej odległości. Nawierzchnia
tej drogi winna byd wykooczona drobnym, płukanym kamyczkiem. Zdjęcia poniżej
obrazują problem.
Jest tak
Powinno być tak

Festyn w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Kto za to odpowiada? – osoby, które podpisały odbiór drogi po jej wykonaniu. Pisma
mieszkaoców i interpelacje radnych, jak dotąd nie zamieniły stanu rzeczy.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej we współpracy z Radą Osiedla
Sczypiorno zaprasza na Festyn „Pożegnania Lata”. Impreza zaplanowana jest na
18.09.2011 roku w godz. 15.00 – 19.00, na terenie COSSW. Do udziału zaprasza się
dzieci, rodziców i emerytów pracowników i mieszkaoców Osiedla. W programie
przewidziene są m.in. zabawy, konkursy, prezentacje muzyczne, pokaz Paostwowej
Straży Pożarnej, znakowanie rowerów przez Straż Miejską, loteria fantowa, kiermasz
książki, porady specjalistów. Nie zabraknie smacznej grochówki i kiełbasek z grilla a
także nagród w konkursach. Rada Osiedla wesprze głównego organizatora zakupem
artykułów spożywczych, napojów i nagród. Więcej informacji pod nr tel. 62 7669591.

