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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!
Na boisku w parku w Szczypiornie skoszona i wywieziona została trawa.
Natomiast na dniach instalowane będą na tym terenie bramki do piłki
nożnej oraz słupki do siatkówki.
W minioną sobotę (11.05) dzieci pierwszokomunijne zakooczyły swój Biały
Tydzieo, w którym każdego dnia poznawały tajemnicę Eucharystii i
przypominały sobie o jakże wielkim wydarzeniu w ich życiu - przyjęciu
Komunii Św.
Oficjalnie otwarty został plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach programu „Radosna Szkoła”. Place są otwarte dla wszystkich dzieci
zarówno z przedszkoli, jak i uczniów klas początkowych szkół
podstawowych. Zgodnie z regulaminem osoby powyżej tego wieku, a które
nie są opiekunami dzieci, będą proszone o opuszczenie placu. Serdecznie
zapraszamy do korzystania z placu zabaw wszystkich mieszkaoców naszego
osiedla! Plac zabaw będzie czynny nawet popołudniami
W sobotę 27 kwietnia 2013 roku w naszej Parafii odbyło się sprzątanie
„dolnego” kościoła. Uprzątnięto oraz wywieziono bardzo dużą ilośd
niepotrzebnych rzeczy. W imieniu Księdza wszystkim za pomoc serdecznie
dziękujemy.
Już wkrótce, prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się długo
oczekiwany remont Kaplicy Św. Barbary. Prace będą polegad na wymianie
dachu oraz rozbiórce przybudówki z lat 70-tych.
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych
pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Szczypiornickiej, Pogodnej oraz
ulicy Radosnej. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny
Rynek 20 pokój Nr 36, 1 piętro w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 12.
Więcej informacji na stronie internetowej osiedla.
Opracowanie: Tomasz Chajduk
Strona internetowa: http://szczypiorno.info
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com
Tel: 601 846 767

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla
numer 4 (15)/ maj 2013
Serdecznie witam w majowym numerze Waszej ulubionej gazetki. Mamy
piękny maj, a wraz z nim zostało wykonanych wiele prac na naszym osiedlu.
Począwszy od remontu budynku Stowarzyszenia Szczypiorniak, a na koszeniu
trawy na boisku koocząc. 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.

TVP1 w Szczypiornie
Na naszym osiedlu, a dokładniej w Centralnym
Ośrodku
Szkolenia
Służby
Więziennej
nakręcony został materiał dotyczący promocji
piłki
ręcznej
zwanej
potocznie
„szczypiorniakiem”. Gościem specjalnym był
Pan Artur Siódmiak kilkuletni reprezentant
Polski w piłce ręcznej. Materiał można będzie
zobaczyd 27 maja 2013 roku w TVP1 o godzinie
20:20 w programie „Wielki test o Europie”. Po
zakooczeniu zdjęd zaprosiliśmy Pana Artura Siódmiaka do naszej Izby Pamięci
Szczypiorna, aby mógł zobaczyd efekt kilkumiesięcznych prac przy remoncie
budynku. Mieszkaocy naszego osiedla również wzięli udział w nagraniu tego
materiału. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc.
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Nowe graffiti przy ul. Wrocławskiej
Na garażu przy ul. Wrocławskiej, naprzeciwko
Agromy powstało z inicjatywy Stowarzyszenia
Kaliscy Patrioci kolejne graffiti o tematyce
patriotycznej. Tym razem praca nawiązuje do
Powstania Wielkopolskiego.
Graffiti upamiętnia wydarzenia z lat 19181919. Nie przypadkiem swoje miejsce znalazło
w Szczypiornie – podczas Powstania
Wielkopolskiego właśnie tam stacjonował kaliski Batalion Pograniczny, biorący
udział w wyzwoleniu południowo-zachodniej części Kaliskiego.

Nadzieja znów „zakwitła”
W poniedziałek 13 maja br., na placu apelowym ośrodka, przy
akompaniamencie zespołów ERA, ZBRODNIA IKARA, THE PURPLE ONIONS,
STUDIA ARTMUZ, pokazów tresury psów zorganizowanej przez Związek
Kynologiczny w Kaliszu, Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz–Dobrzec, edukowano
oraz uwrażliwiano wszystkich obecnych, na potrzeby osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych oraz propagowano potrzebę pomagania bliźnim w
potrzebie, wspieraniu hospicjów. Na terenie ośrodka wystartował II „Bieg
Nadziei”, a uczestnikami byli funkcjonariusze COSSW, słuchacze, dzieci ze szkół
podstawowych. Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu, poprzez swój czynny udział w przedsięwzięcie
zakładania „Żonkilowych Pól Nadziei” oraz zbierania plonów w czasie finału w
dniu 13 maja br., przybliżyli wszystkim obecnym na festynie idę hospicyjną i
wolontariatu, za którą w 2009 roku Służba Więzienna została uhonorowana
Kryształową Wagą Sprawiedliwości – prestiżową nagrodą Rady Europy.

Prace remontowe przy budynku Stowarzyszenia
Siedziba Stowarzyszenia Szczypiorniak posiada nowe drzwi wejściowe. Zostały
zamontowane dzięki firmie Tontor, która przekazała je wraz z montażem
Stowarzyszeniu Szczypiorniak. Przypominamy, że firma ta produkuje okna i drzwi
właśnie w Szczypiornie przy ul. Szczypiornickiej 116-120. Serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc. Więcej o firmie znajdziecie na stronie internetowej
http://www.tontor.com/. Następnie 4 maja br. w budynku odbyły się prace
rozbiórkowe przy przybudówce pomieszczenia gospodarczego. Prace polegały na
zdjęciu dachu oraz całkowitej rozbiórce budynku. W tym miejscu dziękujemy
serdecznie firmie Pana Roberta Kleśty http://www.klesta.kalisz.pl/ za okazaną
pomoc przy pracach rozbiórkowych. Poniżej przedstawiamy galerie zdjęd.

