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 Stowarzyszenie Szczypiorniak  

To już pewne. Na naszym osiedlu 
powstanie  Izba Pamięci Szczypiorna 

w szczególności uwzględniając 
Legiony Józefa Piłsudskiego. Miasto 
pozytywnie wyraziło się do naszej 
prośby i  przekaże budynek znajdujący 

się przy ulicy Wrocławskiej 189 
(widoczny na zdjęciu obok). Budynek 
ten ma ok 120 m

2
. W budynku 

powstanie ekspozycja dotycząca 

Legionów i życia obozowego,  historia 
komory celnej, cmentarza 
ukraioskiego jak i  geneza budowy 

schronów Kaliskiej Linii  Maginota. W tym miejscu Stowarzyszenie pragnie podziękowad 
pani Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Wieziennej płk Danucie Kalaman 
za pomoc w pozyskaniu budynku. 

 Pozostałe informacje  
1. W dniu 20.10.2012 roku odbędzie się zbiórka niebezpiecznych i problemowych 

opadów komunalnych na naszym osiedlu. Miejscem zbiórki będzie plac przy 
Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii  w godzinach porannych.  

2. Wydano decyzje środowiskową dotyczącą przebudowy ulicy Wrocławskiej. 
Następną czynnością administracyjną będzie ogłoszenie przetargu. Jeśli  wszystko 

pójdzie zgodnie z planem na wiosnę ekipa remontowa zacznie przebudowywad 
naszą główną ulice osiedla. 
 

     Strona internetowa      

Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, którą prowadzi  członek Rady Osiedla – 

Tomasz Chajduk. Adres do strony: www.szczypiorno.info Pod tym adresem znaleźd 
również można archiwalne numery gazetki „Echo Szczypiorna”. Ponadto Szczypiorno 
można znaleźd na fan-page na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. 

 

Opracowanie: Tomasz Chajduk 
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com 

 Tel: 601 846 767 

 
 

 
 

miesięcznik Rady Osiedla                       numer 9/ październik 2012 

 
Witamy wszystkich Paostwa serdecznie i zapraszamy do lektury 
październikowego numeru naszej osiedlowej gazetki.  

Rada Osiedla Szczypiorno 
 
 

    Posiano trawę na boisku w parku.  

W dniu 22 września zasiano trawę na boisku sportowym w parku. Pracę 
zainicjowali przedstawiciele Rady Osiedla Szczypiorno przy udziale 
Funkcjonariuszy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Łącznie 
pracowało ok 25 osób przy grabieniu terenu przyszłego boiska.  
Przypominamy, że już na wiosnę dostępne będzie boisko do piłki nożnej, 
siatkówki oraz koszykówki. Obecnie na teren boisk jest całkowity zakaz 
wchodzenia oraz wypuszczania psów. Prosimy mieszkaoców o stosowanie 
się do powyższej informacji.  
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Remont szkoły  
W okresie wakacyjnym Szkoła 

Podstawowa nr 21 przeszła 
gruntowny remont wewnętrzny. 
Zakres remontu obejmował remont 
sal lekcyjnych, schodów oraz 

balustrad. W szkole jak i  w 
najbliższym otoczeniu budynku 
pojawił się monitoring. Należy 

nadmienid, że wandale w miesiącu 
wrzesiu zniczyli  2 kamery. Salka 
sportowa otrzymała wykładzinę 
sportową co zwiększa 

bezpieczeostwo na zajęciach wychowania fizycznego. Zakup tablicy multimedialnej  sprawił 
wielką frajdę uczniom wykazując na zajęciach większa aktywnośd. Pani dyrektor Grażyna 
Stępniewska  pragnie serdecznie podziękowad Bogdanowi  oraz Przemysławowi 
Kaczmarczyk za wsparcie szkoły poprzez 

wykonanie balustrad. 
(http://www.metaloplastyka.kalisz.pl/) 
 W przedszkolu zainstalowano system kontroli  

dostępu, oznacza to że każda osoba która 
wchodzi oraz wychodzi z przedszkola jest 
rejestrowana w systemie, co zwiększa 
bezpieczeostwo dzieci w przedszkolu.  

Plac budowy pod przyszły plac zabaw został 
przekazany przez szkołę firmie która wygrała 
przetarg. Mamy nadzieję że firma wywiąże się 

ze swoich zobowiązao i  solidnie wykona plac 
zabaw który ucieszy wszystkie dzieci. W 
przyszłości w bibliotece planuje się pracownie 
multimedialną z nowymi komputerami.   

W dniu 12 października (niedziela) odbędzie 
się uroczysta akademia oraz spotkanie z 
nauczycielami – emerytami z okazji  Dnia 
Edukacji  Narodowej. Natomiast w dniu 29 

października odbędzie się uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy pierwszej przy 
udziale prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza. 

 VI Bieg Kościuszki za nami   

Tradycyjnie na początku września w niedzielny poranek reprezentacja naszej szkoły 
stanęła do rywalizacji  w „VI Biegu Kościuszki” zorganizowanym przez II Liceum 

Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki, Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” 
przy II LO w Kaliszu oraz Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Szkołę Podstawową nr 21 
reprezentowało 5 uczniów, którzy dzielnie walczyli  do samego kooca. Byli  to: Dominika 
Kowalska, Karolina Wosiak, Adam Kowalski , Klaudia Krzyżanek oraz Julia Kowalska (źródło: 
http://szkola-szczypiorno.pl) 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w biegu dziękujemy i jeszcze raz Gratulujemy! 

 

 Sprzątanie Świata w SP 21  

Dnia 14 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21  wraz z wychowawcami włączyli  

się po raz kolejny do organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” i  Fundację „Sprzątanie 
Świata – Polska” ogólnopolskiej akcji  sprzątanie świata. Hasło tegorocznej edycji  to: 

„kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę”. 

Przed przystąpieniem do akcji  
uczniowie uświadomieni zostali, iż 

celem tej kampanii ekologicznej jest 
nie tylko doraźne usunięcie śmieci z 
naszego otoczenia, lecz 

zainspirowanie społeczeostwa do 
działao zmierzających do poprawy 
środowiska naturalnego. 

Najmłodsi uczniowie klas I – III po 
otrzymaniu worków i rękawic 

sprzątali  najbliższe otoczenie szkoły, starsi z klas IV – VI zbierali  śmieci wzdłuż ulicy 
Wrocławskiej. Zebrane odpady segregowane były do odpowiednich worków.  Z 
perspektywy kilku ubiegłych lat można stwierdzid, że coroczna akcja przynosi efekty. 
(źródło: http://szkola-szczypiorno.pl) 
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