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Poznaj nasze ulice

Pewnie niejeden mieszkaniec Szczypiorna zastanawiał się skąd wzięły się nazwy ulic na
naszym osiedlu. Wszystkie ulice osiedla patrząc po prawej stronie od strony centrum Kalisza
mają żołnierski charakter. Nie bez przypadku. To właśnie tutaj w czasach II RP w budynkach
między innymi COSSW były koszary wojskowe. Zaczniemy od ulicy 25 Pułku Artylerii przy
której mieści się Szkoła Podstawowa nr 21.
25 Pułk Artylerii jest oddziałem artylerii lekkiej (polowej) Wojska Polskiego II RP. W
okresie międzywojennym pułk stacjonował w Kaliszu (również w Szczypiornie). Stanowił
organiczną artylerię 25 Dywizji Piechoty. Od 1929, pod względem wyszkolenia fachowego,
podlegał dowódcy 7 Grupy Artylerii. W kampanii wrześniowej 1939 pułk walczył w składzie
macierzystej dywizji. Od 1 do 3 września wspierał piechotę na odcinku "Prosna" (schrony
Przedmościa Kalisz). Następnie wycofał się na przedmoście "Koło". 9 września wszedł do
bitwy nad Bzurą, a 12 września dotarł do Ozorkowa. 17 września poniósł dotkliwe straty w
wyniku nalotów lotnictwa. Resztki pułku przebiły się do Modlina i Warszawy.

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla

numer 7 (18)/ wrzesień 2013
Lato się niestety skończyło! Wraz z nadejściem jesieni na naszym osiedlu odbył się festyn z
tej okazji. W numerze oprócz tego dowiecie się o akcji sprzątania świata oraz o rozpoczęciu
roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 21.

Walczyli z odpadami
350 więzienników uzbrojonych w rękawiczki i
worki foliowe wyruszyło w czwartek z
Centralnego
Ośrodka
Szkolenia
Służby
Więziennej, by w ramach akcji “Sprzątanie
świata” oczyścić osiedle Szczypiorno ze śmieci.
Hasło tegorocznej akcji, ogłoszone przez
Fundację Nasza Ziemia – „Odkrywamy czystą
Polskę” zachęciło słuchaczy oraz kadrę Ośrodka
do zorganizowania sprzątania historycznego

Spotkania z muzyką
W roku szkolnym 2013/2014, wzorem
roku ubiegłego, uczniowie naszej
szkoły uczestniczą w cyklicznych
spotkaniach z muzyką.
W środę 18.09.2013r roku odbyło się
pierwsze spotkanie z cyklu pt.:
„Niepoważna wiolonczela”. Muzycy w
interesujący
sposób
przedstawili
instrument jakim jest wiolonczela,
opowiadali o tym kto najczęściej gra na
wiolonczeli, jakie utwory można na
niej wykonywać z akompaniamentem i bez.
Chętni uczniowie mogli sami przekonać się jak trudną sztuką jest gra na wiolonczeli,
występując w roli muzyków. Spotkanie było bardzo pouczającą lekcją muzyki.

osiedla Szczypiorno.
- Włączyliśmy się w tę akcję również za sprawą Urzędu Miasta, który finał akcji
przeprowadzi w przyszłym tygodniu – poinformowała mjr Joanna Kempa, rzecznik
prasowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. – Chcemy
pokazać mieszkańcom Szczypiorna, że warto sprzątać tę “małą ojczyznę” wokół nas.
- Osiedle zostało podzielone na 13 rewirów, a do każdego z nich został przydzielony jeden
pododdział z dowódcą i opiekunem z kadry dydaktycznej, który nadzorował sprzątanie –
powiedział ppor Albert Bałch z COSSW w Kaliszu, koordynator akcji.
Funkcjonariusze Służby Więziennej kilka godzin sprzątali osiedle z odpadów i śmieci, by
w pewnym stopniu mieć wpływ na środowisko, w którym przebywają przez kilka
miesięcy szkolenia.
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014
Szczypiorno pożegnało wakacje

W sobotę 7 września br. na osiedlu Szczypiorno odbył się festyn rekreacyjny pt. „Pożegnanie
wakacji”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Szczypiorniak oraz Rada Osiedla
Szczypiorno. Festyn odbył się na boisku przy ul. Gościnnej na osiedlu Szczypiorno.
Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 15, natomiast zakończenie na godzinę 19. Festyn
odbywał się w słonecznej pogodzie. Na początku odbył się mecz piłki nożnej, w którym
uczestniczyły dzieci ze Szczypiorna. Następnie na płytę boiska wkroczył Związek
Kynologiczny w Kaliszu, który wraz ze swoimi psami zaprezentował pokaz tresury psów.
Kolejną atrakcją zaplanowaną na ten szczególny dzień był przejazd dla dzieci motorem w
obrębie placu rekreacyjnego oraz możliwość strzelania z łuku do tarczy. Wszystkie atrakcje
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci. Organizatorzy festynu pragną
gorąco podziękować Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej za wypożyczenie
infrastruktury technicznej w postaci namiotów, ławek oraz stołów.
Podczas festynu uczestnicy mogli skosztować pysznej wojskowej grochówki, gziki oraz
placków upieczonych specjalnie na tę okazję przez członków rady osiedla Szczypiorno.
Oprócz tego przez cały czas trwania festynu towarzyszyła uczestnikom spokojna muzyka.

2 września w Szkole Podstawowej Nr 21 w Kaliszu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2013/ 2014.
Ten wyjątkowy dzień zapoczątkowała msza św.
w kościele pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kaliszu – Szczypiornie,
podczas której uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice modlili się o wszelką pomyślność na
rozpoczynający się rok szkolny. Po mszy
wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyły się
dalsze uroczystości związane z rozpoczęciem
roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczniów, rodziców oraz Grona Pedagogicznego.
Symbolicznie zabrzmiał pierwszy dzwonek, a po nim Pani Dyrektor Szkoły mgr Grażyna
Stępniewska wygłosiła okolicznościowe przemówienie inaugurujące nowy rok szkolny. Po
części oficjalnej, nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy piątej
pod okiem wychowawcy – pani Moniki Niewiadomskiej.
Dziś jeszcze bez podręczników, ale jutro naukę czas zacząć!. Powodzenia!

Stowarzyszenie Szczypiorniak
W budynku przez okres wakacyjny wiele się działo. Oprócz tynkowania i szlifowania
ścian powieszone zostało oświetlenie linkowe oraz położono w całym budynku
wykładzinę. Z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej pozyskano gabloty wystawowe,
które dopełnią stałą ekspozycję dotyczącą historii Szczypiorna. Obecnie w budynku
realizowany jest remont elewacji oraz przywożone są meble do biura stowarzyszenia. O
szczegółach dotyczących otwarcia powiadomimy w następnym numerze Echo

Pozostałe informacje
Zakończył się remont dachu Kaplicy Św. Barbary. Rada Osiedla wraz z Radą
Parafialną złożyły wniosek o dofinansowanie 2 etapu prac, który obejmować
będzie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Na ulicy Szczypiornickiej zlikwidowano 2 niebezpieczne narożniki, które
zagrażały poruszającym się po tej drodze samochodom i pieszym. Zabieg polegał
na usunięciu starego płotu oraz wycince drzew w celu poprawy widoczności przy
skrzyżowaniu dróg.

