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Festyn sportowo – rekreacyjny na osiedlu

Stowarzyszenie Szczypiorniak oraz Rada Osiedla Szczypiorno serdecznie
zapraszają na festyn sportowo – rekreacyjny na naszym osiedlu. Festyn, jak już
pewnie wiecie ze strony pierwszej rozpocznie się o godzinie 10:00 natomiast
zakończenie zaplanowano na godzinę 14:00. Festyn ten, odbędzie się na boisku w
parku w Szczypiornie (ul. Gościnna). Wstęp oczywiście wolny.
W programie:
•
Rozgrywki w piłkę nożną pomiędzy juniorskimi drużynami KKS-u Kalisz, a
drużyną Szkoły Podstawowej nr 21,
•
Rozgrywki w piłkę siatkową,
•
Pokaz sprzętu militarnego (Muzeum Techniki i Uzbrojenia w Kaliszu),
•
Wycieczka po schronach Kaliskiej Linii Maginota (Stowarzyszenie
Miłośnicy Historii Wojen – Kalisz),
•
Pokaz sprzętu ratunkowego OSP Boczków,
•
Pokazów tresury psów (Związek Kynologiczny w Kaliszu),
•
Znakowanie rowerów przez Straż Miejską
Ponadto:
Dla wszystkich uczestników festynu przewidziano wojskową grochówkę oraz gzika
z chlebem

Serdecznie zapraszamy!
Pozostałe informacje
Dnia 28 czerwca 2013r. o godz. 8.30 w Kościele pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu – Szczypiornie odbędzie się msza
św. z okazji zakooczenia roku szkolnego.
W skład Osiedla Szczypiorno wchodzi dawna wieś Nosków i Szczypiorno.
Z racji tego faktu, nie jest możliwe ustawienie na rogatkach naszego
osiedla tablicy Nosków, który jest utożsamiany z osiedlem Szczypiorno.
Tablica Szczypiorno, która została przemalowana na Nosków została
usunięta i w miejsce jej pojawiła się tablica „os. Szczypiorno”.
Opracowanie: Tomasz Chajduk
Strona internetowa: http://szczypiorno.info
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com
Tel: 601 846 767

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla

numer 5 (16)/ czerwiec 2013
To już 16 numer naszej osiedlowej gazetki. W Szczypiornie wiele się zmieniło przez
ostatni miesiąc począwszy od rozpoczęcia remontu kaplicy św. Barbary, poprzez
krajową wystawę psów rasowych a na nowym boisku do siatkówki kończąc.
Rozpocznę od zaproszenia na festyn na naszym osiedlu.

30.06.2013r. (niedziela)
Start godz. 10.00, zakończenie godz. 14.00
Szczypiorno, teren rekreacyjny (boisko) przy parku (ul. Gościnna)
Wstęp wolny
Szczegóły na ostatniej stronie 

Powstało boisko do siatkówki
Na naszym osiedlu powstało boisko do siatkówki.
Nowy obiekt sportowy znajduje się przy ul.
Gościnnej w Kaliszu – Szczypiornie obok boiska do
piłki nożnej. Pole do gry jest pełnowymiarowe.
Siatka zawieszona jest na wysokości powyżej 2
metra. Wokół boiska rozłożona została profesjonalna
czerwona taśma, która oznacza linie boiska.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z obiektów
sportowych znajdujących się na naszym osiedlu.
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Remont Kaplicy św. Barbary

Rozpoczął się długo oczekiwany remont Kaplicy św. Barbary w Szczypiornie.
Pierwsze prace obejmowały rozbiórkę elementów przybudówki z lat 70-tych. W
kolejnych dniach zostanie zlikwidowany betonowy podest przed budynkiem, aby
przywrócić temu miejscu dawny blask i harmonie.

37. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w COSSW
Około 850 psich piękności można było
podziwiać w niedzielę do 15.00 na terenie
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Szczypiornie. Wystawcy z
całego kraju prezentowali swoich pupili
jurorom i publiczności.
Wystawa
rasowych
czworonogów
tradycyjnie jest organizowana przy okazji
Święta Miasta. W tym roku psie piękności
prezentowały się na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w
Szczypiornie, a nie jak dotychczas na stadionie przy Łódzkiej.
Na wystawę właściciele przywieźli około 850 psów. Najwięcej było owczarków
niemieckich, labradorów, berneńskich psów pasterskich, buldogów angielskich i
francuskich oraz wiele innych ras, które można było osobiście podziwiać wczoraj w
COSSW przy ul. Wrocławskiej 193-195.
Organizatorem wystawy był kaliski oddział Polskiego Związku Kynologicznego

Promocja oficerska w COSSW w Kaliszu
07 czerwca 2013 r., w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w
Kaliszu odbyła się uroczysta promocja
oficerska
absolwentów
szkolenia
zawodowego na pierwszy stopień oficerski
Służby Więziennej.
Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 410
funkcjonariuszom
nadano
stopień
podporucznika Służby Więziennej.

Dzień sportu, języków i zdrowia
Z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2013r. w szkole
Podstawowej nr 21 obchodzony był „Dzień
Sportu, Języków i Zdrowia”
Pogoda sprzyjała wszystkim uczestnikom.
Uczniowie
brali
udział
w
licznych
konkurencjach
sportowych,
promujących
zdrowie oraz wykazali się znajomością
języków obcych. Serdeczne podziękowania
pragnie
przekazać
dyrektor
Szkoły
Podstawowej nr 21 p. Grażyna Stępniewska Radzie Osiedla Szczypiorno za zakup
nagród dla uczestników Dnia sportu języków i zdrowia. Uczestnicy festynu mieli
szansę uzupełnienia sił pyszną grochówką.
Tradycją naszą jest czynny udział w życiu szkoły dzieci z Przedszkola nr 22.
Dlatego też nie mogło zabraknąć najmłodszych, którzy uczestniczyli w
konkurencjach sportowych.

