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  Nowa strona internetowa osiedla   
 

Dotychczasowa strona internetowa naszego osiedla nabrała nowego wyglądu,  została 

unowocześniona. Jej adres internetowy nie uległ zmianie i  nadal brzmi 
www.szczypiorno.info. Znajdziecie tam Paostwo informacje o Radzie Osiedla, 
Stowarzyszeniu Szczypiorniak, najważniejszych wydarzeniach ze Szczypiorna oraz 
bogatej historii  naszej małej ojczyzny. Liczba zdjęd historycznych dostępnych na 

stronie przekracza 510, natomiast aktualnych jest ok 700! Wszystkie dotyczą 
Szczypiorna. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin serwisu. Wszystkie chętne osoby, 
które chciałyby pomóc w rozwoju strony proszone są o kontakt z redaktorem 
Tomaszem Chajdukiem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Plan Rekolekcji Wielkopostnych  

 Sobota 9 marca 2013r. - Godz. 18:00 Msza Św. i  rozpoczęcie rekolekcji  

 Niedziela 10 III 2013r. - Msze Św.  z naukami rekolekcyjnymi 7:30,  9:15,  11:15 

Gorzkie Żale i  Msza Św.). 16:00 - z udziałem młodzieży Bierzmowanej  
 Poniedziałek 11 III 2013 -Spowiedź Św. od godz. 8,45, od 11. 00 dla dzieci, od 

godz. 17.15 do 18.15, Msze z naukami rekolekcyjnym 9.15, (11.30 dla dzieci) 
18.00 

 Środa 13 III 2013 – 9:15 wyjazd do chorych z Panem Jezusem, 11:30  Msza Św. 

dla dzieci, 17:30  Nabożeostwo Fatimskie 
 

Opracowanie: Tomasz Chajduk 
Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com 

 Tel: 601 846 767 

 
 

 
 
 

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla         

                  numer 2 (13)/ luty-marzec2012 

Witamy w marcowym wydaniu naszej osiedlowej gazetki. Idzie wiosna, 
a wraz z nią wkrótce kontynuowane będą prace przy boisku w parku oraz 
przystąpimy do drugiego etapu remontu budynku Stowarzyszenia, w 
którym już niebawem planujemy otwarcie IZBY PAMIĘCI SZCZYPIORNA. W 
numerze tym dowiecie się miedzy innymi o nowej stronie internetowej, 
zamontowaniu tablic informacyjnych o Szczypiornie, jak i przeczytacie o 
Dniu Seniora na naszym osiedlu. Tradycyjnie 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 w sklepie „ODiDO” przy ul Wrocławskiej 203, na stronie internetowej 
http://szczypiorno.info jak i profilowym koncie na facebooku.  
 
 

  Tablice informujące o Szczypiornie   

 
Miło nam zakomunikowad, że na naszym 

osiedlu postawione zostały tablice 

informujące o osiedlu Szczypiorno. Znajdują 

się one przy ulicy Wrocławskiej w pobliżu 

skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego oraz 

przy granicy z Nowymi Skalmierzycami. Teraz 

już  każdy będzie wiedział, że znajduje się na 

osiedlu Szczypiorno. 

http://www.szczypiorno.info/
mailto:tomaszchajduk@gmail.com
http://szczypiorno.info/
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  Dzieo seniora  
Dnia 25 stycznia odbył się dzieo seniora zorganizowany przez Radę Osiedla Szczypiorno 

oraz Stowarzyszenie Szczypiorniak. Wydarzenie to, odbyło się w restauracji  „Pod Karocą” 

przy ul. Wrocławskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok 40 osób. O godzinie 16 

przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno Pan Edward Prus otworzył spotkanie życząc 

zgromadzonym przede-wszystkim dużo zdrowia. Następnie zgromadzeni podziękowali za 

zorganizowane „Dnia Seniora”. Poczęstunek przygotowany przez Radę Osiedla oraz 

Stowarzyszenie obejmował początkowo owoce, ciasto, kawę i herbatę. Następnie 

przygotowano dla uczestników pizzę. W drugiej części spotkania zaprezentowano 

prezentacje multimedialną, która obejmowała stare zdjęcia dotyczące naszego osiedla 

wyświetlone na rzutniku multimedialnym. Wszystkim zgromadzonym, ta częśd programu 

bardzo się podobała i  chyba każdy uczestnik odnalazł się na przynajmniej jednym zdjęciu. 

Pod koniec spotkania Pani Zofia Ozimek zaśpiewała piosenkę, która wymyślona została 

przed wojną, kiedy to w Szczypiornie była drużyna harcerska „Czarna Jedynka”. O godzinie 

20 spotkanie się zakooczyło, zadowoleni zgromadzeni wyrazil i  nadzieje na powtórne 

spotkanie w przyszłym roku w jeszcze większym gronie. Poniżej prezentujemy kilka zdjęd 

ze spotkania, jednocześnie informując, że na stronie internetowej osiedla znajduje się ok 

60 zdjęd z tego spotkania oraz 2 fi lmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Drzwi otwarte w przedszkolu oraz szkole podst.  
Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Publiczne 

Przedszkole nr 22 serdecznie zapraszają na 
drzwi otwarte, które odbędą się 14 marca 
2013 roku. Dla przedszkola będzie to 
godzina 9:30 do 12:00 natomiast wszystkich 

zainteresowanych szkołą podstawową 
zapraszamy o godzinie 17:00. W ramach 
„drzwi otwartych” będzie możliwośd 

zwiedzenia placówki oraz zapoznania się z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.  
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu, 
informuje o zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 

2013/2014. 
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w terminie od 1.03. do 
29.03.2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.30. 

 
Wymagane dokumenty: 
 

 zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową z podpisem rodzica 

/ opiekuna złożone w sekretariacie szkoły, 
 kwestionariusz ucznia, 

 kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka, 

 2 zdjęcia legitymacyjne. 

 

 Nasyp kolejowy posprzątany  
Nasyp kolejowy na naszym osiedlu został 

oczyszczony. Wiązało się to z bezpieczeostwem 
podróżnych. Prace odbywały się na całym odcinku 
linii  kolejowej. Wszelkie krzewy, które porastały 
nasyp zostały wycięte. Mamy tylko nadzieję że 

prace będą kontunowane, a co za tym idzie 
pozostałości wycinki zostaną uprzątnietę i  
wywiezione.  
 


