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9 Bieg Świętojański od Zmierzchu do Świtu

Z dnia 28 na 29 czerwca 2013 roku odbył się 9
Bieg Świętojański od Zmierzchu do Świtu. W
biegu wystartowało 94 zawodników. Andrzej
Radzikowski z Błonia w fantastycznym stylu
z rekordowym wynikiem 95,4 km wygrał bieg
na dystansie 7 godzin i 12 minut! Kolejne
miejsca ze świetnymi rezultatami zajęli
zawodnicy ze Szczecina: Adam Prokopczuk i
Robert Derda oraz Kaliszanin Paweł Nowak.
Gratulacje! W gronie pań rekord imprezy
pobiła Milena Grabska-Grzegorczyk z
Pabianic. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Podziękowania
W imieniu Stowarzyszenia Szczypiorniak pragniemy serdecznie podziękować właścicielowi
Fermy „Pod Dębem” Pawłowi Mazurkiewiczowi za okazaną pomoc finansową przy
przebudowie Izby Pamięci Szczypiorna. Przypominamy, że firma swoją siedzibę ma przy ul.
Gościnnej 16 na naszym osiedlu.

Pozostałe informacje
Ksiądz Marcin Pieprzka z naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Kaliszu został przeniesiony do parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w
Pleszewie.
Dzięki staraniom przewodniczącego Rady Osiedla Szczypiorna p. Edwarda Prusa
oraz Rady Parafialnej udało się wywalczyć wymianę stropu nad częścią nawową
kaplicy. Dzięki temu zabiegowi w całości zostanie wymieniany strop oraz
krokwie. Obecnie prace są kontynuowane i jeśli pogoda nie przeszkodzi, prace
zostaną skończone do 15 sierpnia 2013 roku. Przypominamy, że problemem
protestu było, iż w 1 fazie oględzin ze nie został zauważony stan techniczny
stropu. Podczas pierwszych prac odkryto stare spróchniałe deski, które miały
pozostać na swoim miejscu do czasu ogłoszenia drugiego etapu prac – wówczas
wymiana stropy byłaby o wiele droższa niż będzie teraz. Nad prezbiterium i
transeptem belki zostaną zachowane łącznie z malowidłem św. Trójcy.
Opracowanie: Tomasz Chajduk
Strona internetowa: http://szczypiorno.info
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com
Tel: 601 846 767

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla
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Wakacje czas zacząć! Z tej okazji na osiedlu zorganizowano festyn „Powitanie wakacji”.
Frekwencja dopisała i impreza spotkała się z uznaniem większości uczestników, więc powoli
trzeba myśleć o następnych przedsięwzięciach tego typu na naszym osiedlu! W numerze
dowiecie się między innymi o nowym graffiti na osiedlu, biegu świętojańskim oraz o
zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 21. Z powodu wakacji kolejny numer
pojawi się dopiero we wrześniu.

Festyn „Powitanie wakacji”
Rozgrywki
sportowe,
pokazy sprzętu
wojskowego i ratowniczego, tresura psów i
wiele innych atrakcji czekało na uczestników
festynu sportowo-rekreacyjnego „powitanie
wakacji”, który odbył się w ostatnią niedzielę
czerwca w Szczypiornie. Organizatorami
zabawy byli: Stowarzyszenie „Szczypiorniak”
oraz tamtejsza Rada Osiedla.
Dla licznie przybyłych mieszkańców osiedla i
nie tylko organizatorzy festynu zaplanowali
szereg atrakcji. Na początku rozegrano pokazowy mecz w piłkę nożną, a następnie odbył
się pokaz tresury psów. Ponadto można było zwiedzić schrony znajdujące się w pobliskim
parku. Oprócz tego pojawia się grupa rekonstrukcyjna. Wśród atrakcji można było
również zapoznać się ze sprzętem militarny oraz strażackim. W trakcie festynu można
było skosztować wielu smakołyków, które umiliły przyjemnie spędzone niedzielne
południe. Więcej szczegółów o festynie na kolejnej stronie.

Nawiązanie współpracy

Stowarzyszenie
Szczypiorniak
nawiązało
współpracę z fundacją Leroy Merlin odnośnie
remontu przyszłej Izby Pamięci Szczypiorna.
Dzięki temu udało się pozyskać z Marketu Leroy
Merlin materiały za kwotę 5 tys. zł! (oświetlenie, materiały
budowlane oraz wykładzinę). Serdecznie dziękujemy!
Dodatkowo pracownicy marketu pomagają przy przebudowie budynku.
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Graffiti Legiony Polskie

Szczypiorno powitało wakacje

W niedzielę 30 czerwca br. na osiedlu Szczypiorno odbył się festyn rekreacyjno – sportowy
pt. „Powitanie wakacji”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Szczypiorniak oraz
Rada Osiedla Szczypiorno. Festyn odbył się przy ul. Gościnnej na osiedlu Szczypiorno.
Mimo początkowo niesprzyjającej aury na festynie pojawiło się około 150 osób. Ci co
zdecydowali się przyjść na szczęście nie spotkał deszcz. Festyn rozpoczął się o godzinie 10 i
do godziny 12 trwała część sportowa. Rozegrany został mecz w piłkę nożną pomiędzy
reprezentacją Szczypiorna, a drużyną młodzika młodszego Kaliskiego Klubu Sportowego
prowadzonego przez Jakuba Szczepaniaka. Mecz zakończył się wynikiem 9:5 dla KKS-u
Kalisz. Warto wspomnieć, że obie drużyny dopingowali zarówno rodzice jaki i pozostali
uczestnicy festynu. Po meczu odbył się konkurs rzutów karnych, którego nagrodą dla
zwycięzcy był szalik Kaliskiego Klubu Sportowego.
Po części sportowej od godziny 12 na płycie boiska pojawiły się kolejne atrakcje
zaplanowane na ten wyjątkowy dzień. Związek Kynologiczny w Kaliszu zaprezentował
swoje psy. Przedstawiono pokaz tresury obronnej, w wykonaniu owczarków niemieckich.
To wydarzenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczestników, którzy zgromadzili się
tego dnia na terenach rekreacyjnych w Szczypiornie. Nie zawiodło również Muzeum
Techniki i Uzbrojenia Wojskowego, którzy tego dnia zaprezentowali swój nowy nabytek –
samobieżną haubice „goździk”. Wśród atrakcji można było również zobaczyć sprzęt
strażacki OSP Boczków. Dzięki straży miejskiej każdy uczestnik festynu mógł nieodpłatnie
oznakować swój rower. O godzinie 12:30 chętni mogli zwiedzić schrony Przedmościa
Kalisz, zwanej również Kaliską Linią Maginota. Pilotem około 25 osobowej wycieczki po
bunkrach było Stowarzyszenie Miłośnicy Historii Wojen – Kalisz. W wyprawie tej,
towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna 70 Pułku Piechoty z Pleszewa. Dzięki uprzejmości
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej została udostępniona nam infrastruktura
techniczna w postaci namiotów, ławek oraz stołów. Impreza zakończyła się o godzinie 14.
Podczas festynu uczestnicy mogli skosztować pysznej wojskowej grochówki, gzika z
ziemniakiem, chleba ze smalcem oraz innych smakołyków przygotowanych tego dnia.
„Wszystkim serdecznie dziękuje za okazaną pomoc przy organizacji festynu na naszym
osiedlu” – powiedział Tomasz Chajduk – prezes Stowarzyszenia Szczypiorniak.
Galeria zdjęć dostępna jest na stronie internetowej osiedla!

W Szczypiornie na garażu przy ul. 25 Pułku
Artylerii, naprzeciwko Agromy powstało z
inicjatywy Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci
kolejne graffiti o tematyce patriotycznej.
Tym razem praca nawiązuje do Legionów
Polskich
Józefa
Piłsudskiego.
Stowarzyszenie Szczypiorniak brało czynny
udział w uzyskaniu wszelkich pozwoleń na
wykonanie graffiti. Wszelkie osoby chętne,
które posiadają w widocznym miejscu
garaż/płot proszone są o kontakt w celu
ustalenia szczegółów dotyczących kolejnych
graffiti na naszym osiedlu! Dziękujemy
właścicielowi garażu za pozwolenie na patriotyczny mural na naszym osiedlu.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
28 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie
roku
szkolnego.
Ten
szczególny
dzień
zapoczątkowała msza św. w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Szczypiornie, w
której uczestniczyli nauczyciele, uczniowie wraz z
rodzicami, a także poczet sztandarowy naszej szkoły.
W związku z zakończeniem pracy w naszej szkole
przez księdza Marcina Pieprzkę, uczniowie
serdecznie mu podziękowali i wręczyli kwiaty.
Po mszy św. wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie odbyły się dalsze uroczystości
związane z zakończeniem roku szkolnego. Po powitaniu wszystkich zebranych przez
przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, nastąpiło uroczyste przekazanie insygnia
szkoły. Następnie Pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody i wyróżnienia, a rodzicom
podziękowania w formie listów gratulacyjnych. Należy dodać, że po raz ostatni w naszej
szkole świadectwa otrzymali uczniowie klas szóstych.
Po części oficjalnej klasa VI zaprezentowała blok artystyczny, który zapoczątkował
tradycyjny polonez. Na zakończenie, uczniowie klasy piątej pożegnali starszych kolegów i
koleżanki symbolicznymi pamiątkami. Z kolei Samorząd Uczniowski wręczył kwiaty
gościom i wszystkim pracownikom szkoły. Uroczystość dobiegła końca. Rodzice z dziećmi
udali się do klas, gdzie uczniowie otrzymali świadectwa szkolne od swoich wychowawców.

