Pozostałe informacje
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej nr 21 od
godziny 18 do 19 pełniony będzie dyżur przez osoby z Rady Osiedla.
Wszystkich gorąco zapraszamy!
Tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” zdobyło
Publiczne Przedszkole nr 22 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr
2 w Kaliszu. Placówka zajęła II miejsce w ministerialnym konkursie,
którego celem jest promowanie najciekawszych przedsięwzięd
przygotowujących dzieci do bezstresowego przejścia na kolejny etap
edukacji.

Ważne telefony
Przewodniczący Rady Osiedla Edward Prus – 601 170 953
Straż Miejska: Dzielnicowy aplikant Mariusz Wałęsa - 986
Parafia - 62 768-71-05
Policja: Dzielnicowy asp. sztab. Przemysław Cieślak – 62 7655473
C.O.S.S.W - (sekretariat) – 627669510
Strona internetowa – (Tomasz Chajduk) 601846767
Szkoła podstawowa oraz przedszkole (sekretariat) - 62 768 71 19

Strony internetowe
http://szczypiorno.info – Strona internetowa poświęcona Szczypiornu.
Znajdziecie tam informacje o Radzie Osiedla, Stowarzyszeniu
Szczypiorniak, najważniejszych wydarzeniach ze Szczypiorna oraz poznacie
bogatą historie naszej małej ojczyzny.
http://szkola-szczypiorno.pl/ – Serwis poświęcony Szkole Podstawowej
nr 21 oraz Publicznemu Przedszkolu nr 22.
http://www.cossw.pl – Strona związana z Centralnym Ośrodkiem
Szkolenia Służby Więziennej
http://www.parafia-podwyzszeniakrzyza.pl/ Parafia w Kaliszu –
Szczypiornie

Opracowanie: Tomasz Chajduk
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com
Tel: 601 846 767

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla
numer 3 (14)/ kwiecień 2013
Witamy w kwietniowym wydaniu naszej osiedlowej gazetki. W poprzednim
numerze pisaliśmy o tym, że idzie wiosna jednak jak doskonale widad zima nam
się przedłużyła. W kwietniu takiej pogody nie pamiętają najstarsi górale  W
bieżącym numerze dowiecie się między innymi o nowym sklepie mięsnym na
naszym osiedlu, o nagrodzie przyznanej Przedszkolu oraz przypomnimy
najważniejsze informacje z naszego osiedla. Tradycyjnie gazetka dostępna będzie:
Przy ul. Wrocławskiej 80 (obok sklepu z artykułami bhp),
Przy ul. Wrocławskiej 205 (przystanek autobusowy, nieopodal sklepu
„ODIDO”),
Przy skrzyżowaniu ulic Szczypiornicka/Starowiejska,
Przy ul. Piechurów,
oraz w sklepie „ODiDO” przy ul Wrocławskiej 203, na stronie internetowej
http://szczypiorno.info jak i profilowym koncie na facebooku.

Mięso & Wędliny – nowy sklep na osiedlu
Z przyjemnością informujemy, że firma "BAZAR"
S.C. uruchomiła na naszym osiedlu drugi punkt
sprzedaży. W sąsiedztwie "ODiDO" przy ul.
Wrocławskiej 203 powstał sklep „MIĘSO &
WĘDLINY” przy ul. WROCŁAWSKIEJ 197. (przy
skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ulicą 29 Pułku
Piechoty). Jest to pierwszy w Kaliszu sklep
patronacki Zakładu Przetwórstwa Mięsnego
BIEGUN z Jaraczewa koło Jarocina. W sklepie
dostępny jest szeroki asortyment wędlin i mięsa
przygotowywanych na bazie tradycyjnych
technologii. Szczegóły na następnej stronie.

Mięso & Wędliny – nowy sklep na osiedlu cz.2

Historia AGROMY

Firma BIEGUN działa na rynku od 1988 roku i
posiada 15 sklepów firmowych w tym osiem
zlokalizowanych w Poznaniu, najbliższe
natomiast to Ostrów Wlkp. i Jarocin. Wyroby
cieszą się dużym uznaniem klientów, posiadają
bardzo dobre walory smakowe oraz wysoką
jakośd. Wyroby wyróżnione zostały w konkursie
"DOBRE PO POLSKIE". Istnieje możliwośd
zamówienia
wybranego
przez
klienta
asortymentu. Dostawy realizowane są praktycznie każdego dnia. Ofe rujemy
ciekawe promocje cenowe. Do sklepu zapraszamy Od wtorku do piątku od godz. 8
do 17, w soboty od godz. 8 do 14 natomiast w poniedziałki sklep nieczynny. Firma
BAZAR S.C. służy społeczności Szczypiorna od 1989 roku.

Historia Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma sięga roku 1945,
kiedy to wówczas na mocy dekretu prezydenta Krajowej Rady Narodowej
Bolesława powołano Paostwowe Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych.
Ich zadaniem było zarządzanie warsztatami naprawczymi, traktorami i maszynami
rolniczymi znajdującymi się we władaniu paostwa powojennej Polski. W roku 1947
przekształcono je w zakłady Technicznej Obsługi Rolnictwa, a następnie w 1950
powołano wielodziałowy Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa,
któremu podlegało 12 przedsiębiorstw paostwowych. Zadaniem wymienionych
przedsiębiorstw i ich filii było magazynowanie wyrobów przemysłu pracującego na
rzecz rolnictwa oraz prowadzenia ich sprzedaży. Z tego powodu rok 1950
uznawany jest za datę powstania przedsiębiorstw, które później przyjęły nazwę
Agroma.
Agroma przez okres prawie 60 lat zatrudniała wiele osób, wśród nich byli również
mieszkaocy Szczypiorna. Do dyspozycji pracowników przedsiębiorstwo
udostępniało 2 autobusy, dzięki którym byli przywożeni do pracy, oraz w okresie
wakacyjnym ośrodek wczasowy w Stegnie. W budynku Agromy odbywały się
różnego rodzaju wydarzenia takie jak obchody wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, zabawy taneczne, choinka, zabawa karnawałowa dla dzieci oraz
sylwester. W latach świetności Agroma była numerem jeden, jeśli chodzi o
sprzedaż towaru w Polsce. W latach 80-tych na terenie Szczypiorna wybudowano
charakterystyczny niebieski budynek, w której znajduje się nowoczesna hala
wysokiego składowania. Do połowy lat 90-tych przez cały zakład przechodziły tory
kolejowe, które umożliwiały załadunek towaru na pociągi. Dnia 28 lutego 2005
roku Agromę wykupił Robert Radomski. Wszystkie budynki zostały wynajęte pod
powierzchnie magazynowe. Po dawnej prężnej firmie, znanej w całej Polsce nie
ma obecnie śladu.
Poniżej zdjęcia autobusów agromy oraz stary budynek portierni Agromy.

* Artykuł sponsorowany

