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Poznaj nasze ulice

W tym numerze kontynuujemy cykl krótkich informacji o nazwach ulic na
naszym osiedlu. W bieżącym wydaniu przybliżymy ulicę Ukraińską.
Ulica Ukraińska prowadzi bezpośrednio do cmentarza założonego w 1914 roku
przez wojska niemieckie dla jeńców wojennych przebywających w obozie w
Szczypiornie. Do końca I Wojny Światowej na cmentarzu pochowano ponad 1200
żołnierzy, w tym 197 żołnierzy z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (żołnierze
współpracowali z Józefem Piłsudskim podczas wojny polsko-bolszewickiej), 45
Anglików, 47 Włochów, 7 polskich legionistów oraz 11 byłych żołnierzy armii
rosyjskiej. W latach 1922-1923 dodatkowo pochowano na tym cmentarzu około 500
żołnierzy Armii Ukraińskiej. Stąd też wzięła się nazwa tej ulicy.

Pozostałe informacje
Służbowy telefon komórkowy do dzielnicowego osiedla Szczypiorno st.sierż.
Bartosza Dolacińskiego: 786-936-108, 62 765-54-73,
Kontakt do przewodniczącego Rady Osiedla Szczypiorno Edwarda Prusa601170953
Strona internetowa osiedla Szczypiorno: www.szczypiorno.info
Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 21: www.szkola-szczypiorno.pl/
Strona internetowa COSSW: http://www.cossw.pl/
Dbajmy o nasze osiedlowe powietrze! Dlatego też zwracamy się do Was z
uprzejmą prośbą o nie palenie w piecach śmieciami, ponieważ
zanieczyszcza to lokalne środowisko i przyczynia się do uciążliwego smogu
na naszym osiedlu.

Copernicus Science w Izbie Pamięci
27 listopada 2013 roku grupa
uczniów
III
Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w ramach V Szkolnych
Spotkań z Nauką „Copernicus
Science” odwiedziła mury Izby
Pamięci
Szczypiorniaka
i
Legionistów Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Opracowanie: Tomasz Chajduk
Strona internetowa: http://szczypiorno.info
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com
Tel: 601 846 767

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla

numer 1 (20)/ grudzień - styczeń 2014
Kolejny rok za nami. W nowym roku życzymy wszelkiej pomyślności oraz samych
sukcesów.
W tym numerze przeczytacie m.in o uroczystości „Dzień Seniora”, który odbył się
na naszym osiedlu w Izbie Pamięci Szczypiorniaka oraz o 95 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Echo Szczypiorna dostępne jest w wersji papierowej w
markecie „ODiDO” przy ulicy Wrocławskiej 203.

Dzień Seniora
Dnia 7 grudnia 2013 roku Rada
Osiedla
Szczypiorno
oraz
Stowarzyszenie
Szczypiorniak
zorganizowało dzień seniora na
naszym osiedlu. Spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 16:00 w Izbie Pamięci
Szczypiorniaka
i
Legionistów
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W
spotkaniu uczestniczyło około 50
seniorów. W trakcie trwania Dnia
Seniora były wyświetlane na rzutniku multimedialnym archiwalne zdjęcia
związane ze Szczypiornem, zdjęcia z poprzedniej edycji dnia seniora oraz filmy
dotyczące Szczypiorna. Na początek dla gości przewidziano słodki poczęstunek w
postaci ciasta, a następnie zgromadzonym podano ciepły bigos i kiełbaski.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 20:00. Wszystkim uczestnikom Dnia Seniora
idea takich spotkań bardzo się podobała i mają nadzieję na kolejną edycję.
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Dzień Seniora – fotorelacja

Prośba o pomoc
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Szczypiorna o przekazywanie do
Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego pamiątek
związanych ze Szczypiornem. Chodzi o stare zdjęcia, dokumenty, stare dowody osobiste,
afisze, gazety, medale, hełmy, łuski. Jeśli posiadasz materiały dotyczące klubu LKS Płomień,
Agromy, Cmentarza Ukraińskiego czy też stare dokumenty dotyczące OSP Szczypiorno
zgłoś się do nas. Interesuje nas wszystko co jest związane ze Szczypiornem! Materiały te
umieścimy w Izbie Pamięci oraz na stronie internetowej.
Jesteśmy w trakcie poszukiwań sztandaru oraz kroniki OSP Szczypiorno. Jednak w chwili
obecnej nikt nie wie, gdzie znajdują się te cenne dla osiedla pamiątki historyczne. W kościele
parafialnym ich niema. Jeśli ma ktoś wiedzę na ten temat prosimy o pilny kontakt (Tomasz
Chajduk – tel 601846767).

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w SP 21
W piątek 27 grudnia 2013 r. w 95
rocznicę
wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego
uczniowie
naszej
szkoły wspólnie z przedstawicielami
władz Miasta Kalisza oraz Miejskiego
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod tablicą pamiątkową na
ścianie Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby
Więziennej
przy
ul.
Wrocławskiej.
Dla uczczenia pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego o godzinie 11.00 włączony
został Centralny System Alarmowy Miasta Kalisza. Honorowy Patronat nad obchodami 95.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

„SZLACHETNA PACZKA”

Więcej zdjęć na www.szczypiorno.info

Dzięki hojności funkcjonariuszy i słuchaczy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu siedmioosobowa rodzina w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka” otrzymała lodówkę, żywność oraz środki czystości. W podarunkach
przygotowanych przez organizatorów akcji nie zabrakło również słodyczy oraz drobnych
upominków. W podziękowaniu za otrzymane prezenty rodzina przekazała za pośrednictwem
wolontariusza własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami świątecznymi.
Tegoroczna edycja akcji odbyła się w Kaliszu po raz pierwszy, między innymi dzięki
dużemu zaangażowaniu szer. Karoliny Kostery, która została liderem wolontariuszy. W akcji
„Szlachetnej Paczki” w Kaliszu i okolicach pomoc uzyskało łącznie 59 rodzin – wszystkie
zgłoszone do programu.
Organizatorami „Szlachetnej Paczki” w ośrodku byli: chor. Paweł Pelc oraz por. Łukasz
Wysokiński – funkcjonariusze działu ochrony.

