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 W skórcie  

 Zakooczono prace przy budowie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 
21. Plac ten prezentuje się naprawdę efektownie oraz spełnia wszystkie wymogi 
bezpieczeostwa. Przeznaczony dla dzieci  z przedszkola, szkoły podstawowej jak i  

najmłodszych mieszkaoców Szczypiorna  
 Przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego posadzone zostało 120 małych 

choinek, które upiekszą wschodnią stronę wjazdu na parking przykościelny. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili  się do posadzenia tych pięknych tuj. 

 Na boisku w parku wykonane zostały kolejne prace. Wykoszono wszelkie chwasty 

oraz samosiejki, które wyrosły przez okres wakacyjny. O szczegółach w 

nastepnym numerze. 
 W 2013 roku rozpocznie się długo oczekiwana rewitalizacja Kaplicy Św. Barbary 

znajdująca się przy ul. Szczypiornickiej 70. W etapie pierwszym naprawiony 
zostanie dach. 

 Tegoroczny Adwent rozpoczyna się 2 grudnia, czyli  w pierwszą niedzielę miesiąca  

 Niestety nie udało się pozyskad Stowarzyszeniu Szczypiorniak pieniędzy na 

ogrodzenie boiska znajdującego się w parku. Projekt został odrzucony ze 

względów proceduralnych. Będziemy odwoływad się od tej decyzji. 

 Podziękowania  

Chcielibyśmy gorąco podziękowad Panu Pawłowi Pawlak za przekazanie starodawnych a 
zarazem cennych zdjęd dotyczących Kaplicy Św. Barbary. Tym samym zachęcam 
mieszkaoców do przeszukania swoich własnych dokumentów – zdjęd, które wzbogacą 

dotychczasową historyczną kolekcję Szczypiorna . Fotografie, które mi Paostwo przekażecie 
zostaną zeskanowane i natychmiast oddane.  

     Strona internetowa      
Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, którą prowadzi  prezes stowarzyszenia 
Szczypiorniak oraz 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 Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla         

                  numer 11/ grudzień 2012 

Małymi krokami zbliża się okres świąt oraz powitania Nowego Roku. 
Przedstawiamy ostatni, tegoroczny numer naszego miesięcznika.  Od 
poprzedniego numeru zwiększyła się dostępnośd gazetki, w związku z 
zamontowaniem półek na naszych osiedlowych tablicach. Jedna z nich, 
znajdująca się przy sklepie „ODIDO” ZOSTAŁA urwana już w pierwszą noc 
po zainstalowaniu! Mamy nadzieje, że był to jednorazowy incydent. Półka 
została już przywrócona na swoje miejsce. 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 na stronie internetowej http://szczypiorno.info jak i profilowym 
koncie na facebooku.  
 

    Przejęliśmy budynek przy ul. Wrocławskiej 189  

Dnia 7 listopada przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Szczypiorniak” w 
składzie Tomasz Chajduk oraz Edward 
Prus w obecności dyrektora Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych Pana 
Wojciecha Bachora podpisali dokument 
przejęcia budynku o którym 
informowaliśmy Paostwa w poprzednim 
numerze. Więcej informacji oraz zdjęcia 

na kolejnej stronie. 
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 Ślubowanie klasy pierwszej  
 

W dniu 29 lispada 2012 roku odbyło się uroczyste przyjęcie do braci uczniowskiej 

pierwszoklasistów. Nowi uczniowie musieli  wykazad się wiedzą z różnych dziedzin. Po 
sprawdzeniu ich umiejętności prezydent Janusz Pęcherz i  wiceprezydent Dariusz 
Grodzioski w towarzystwie Grażyny Stępniewskiej, dyrektor szkoły, dokonali uroczystego 
pasowania na ucznia. Tego dnia wręczono także statuetki „Przyjaciel Szkoły Podstawowej 

nr 21”. Wyróżnienia te otrzymali prezydent Janusz Pęcherz, Grzegorz Sapioski – 
przewodniczący Rady Miejskiej, wiceprezydent Dariusz Grodzioski, radny Radosław 
Kołacioski i  Mariusz Witczak – naczelnik Wydziału Edukacji. Tytułami tymi uhonorowano 
także płk. Danutę Kalaman – komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 

i  Edwarda Prusa – przewodniczącego Rady Osiedla Szczypiorno.  Po części oficjalnej dla 
dzieci i  wszystkich zgromadzonych gości czekał poczęstunek. 
Tekst: Juliusz Kowalczyk 
Fot: Szkoła Podstawowa nr 21 
 

 

 Stowarzyszenie Szczypiorniak  

Można już powiedzied oficjalnie, że przejęliśmy budynek, który znajduje się przy ul. 

Wrocławskiej 189 po ponad pół rocznych negocjacjach z miastem.  Budynek ten ma 120 

m
2
 i  datowany jest na 1905-1907 rok. Początkowo znajdowała się w nim łaźnia.  W latach 

70-tych przemianowano łaźnie na „Klub środowiskowy w Szczypiornie”, w którym 
znajdowała się biblioteka z TV.  Następnie mieściła się tam piwiarnia, później budynek 
przejęła Rada Osiedla Szczypiorno. W 2002 roku w budynku przez 8 lat funkcjonował pub-
piwiarnia „Trójkąt”.  

Prace przy budynku rozpoczęły się 17  l istopada br. i  kontynuowane były w 2 kolejne 
soboty. Z obiektu wywieziono 6 przyczep starych niepotrzebnych rzeczy, gruzu oraz l iści 
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynku. Podłączony został prąd co znacznie 
ułatwiło prace 1 grudnia. Młotem pneumatycznym skuta została podłoga w części 

budynku. W budynku tym, chcemy stworzyd izbę pamięci Szczypiorna w szczególności 
znajdujący się tutaj obóz Legionistów Józefa Piłsudskiego z 1917 roku. Oprócz tego 
znajdowad się będzie historia Kaliskiej Linii  Maginota, Cmentarza Ukraioskiego oraz 
Komory Celnej znajdującej się w Szczypiornie. 

Miasto Kalisz postanowiło dołączyd się do tego przedsięwzięcia i  w ramach tego projektu 

w grudniu zainstalowane zostanie ogrzewanie gazowe. Do dnia 5 stycznia wymieniony 
zostanie dach. Reszta prac wykonywana będzie w ramach wolontariatu. Otwarcie 
planowane jest na czerwiec 2013 roku. Izba otwarta by była w co drugą sobotę miesiąca 
oraz w każdy dzieo tygodnia po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

 


