
     Nowa ulica na osiedlu  

Na naszym osiedlu przybędzie nowa ulica. Jej nazwa to ulica Radosna. Pierwotnie miała 

nosid nazwę Podwornej, jednak na wniosek mieszkaoców została ona zmieniona. Ulica ta 

mieścid się będzie niedaleko remizy strażackiej oraz kaplicy Św. Barbary. 

 

     W naszej Parafii      
Już od jakiegoś czasu działa strona internetowa naszej Parafii. Znajduje się tam wiele 
praktycznych informacji np. komunikaty duszpasterskie, zdjęcia kościoła, godziny mszy 
świętych oraz intencje mszalne. Serdecznie zapraszamy: 
www.parafia-podwyzszeniakrzyza.pl 
 
 

     Nasi dzielnicowi      
Policja: Dzielnicowy asp. sztab. Przemysław Cieślak, Komenda Policji ul. Kordeckiego 
36, pokój nr 9, Tel. 62 7655473 
Straż Miejska: Dzielnicowy aplikant Mariusz Wałęsa (numer służbowy 020), ul. Krótka 
5-7, bezpłatny numer telefonu 986 

 

     Praca Rady Osiedla      
Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie Rady Osiedla które odbędzie się w dniu 7 
marca 2012 roku. W dniu 11.01.2012 roku odbyło się zebranie Rady Osiedla 
Szczypiorno. W zebraniu uczestniczyli: Cap Danuta, Adamek Dorota, Rysiowski 
Andrzej, Owczarek Stanisław, Kozłowski Tomek, Kasprzak Stanisław, Sroczyoska 
Zdzisława, Łuczak Krzysztof, Leki Paweł oraz Prus Edward. 
 

     Prace  przy boisku    
W niedługim czasie odbędą się kolejne prace przy boisku. Tym razem wycinane będą 
drzewa (samosiejki), a następnie teren ten zostanie wybronowany. Z Urzędu Miejskiego 
otrzymano kwotę 1100zł na zakup i obsianie trawy boisk sportowych. Planuje się 
urządzenie boiska do piłki nożnej, do siatkówki oraz koszykówki. Należy nadmienid iż 
umorzono zaległośd podatkową od nieruchomości (teren boiska) za 2011 rok w kwocie 
3102 zł. 

 

     Strona internetowa      
Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, prowadzoną przez członka Rady Osiedla 

– Tomasza Chajduka. Adres do strony: www.szczypiorno.prv.pl. Zapraszamy również 

na fan-page na Facebooku.  
 

Opracowanie: Tomasz Chajduk 

 
 

 

 miesięcznik Rady Osiedla                                              numer 4 / luty 2012 

 
Witamy wszystkich Paostwa i zapraszamy do lektury zimowego numeru naszej 

osiedlowej gazetki. 
Rada Osiedla Szczypiorno 

 

     Mamy nowego Przewodniczącego      

Został nim Edward Prus. Wybory odbyły się 14 listopada 2011 roku. Niestety p. Iwona 

Michniewicz zmieniła miejsce zamieszkania (inne osiedle miasta) i nie mogła 

kontynuowad swojej pracy w Radzie Osiedla. Po wyborach p. Michniewicz pogratulowała 

wygranej nowemu Przewodniczącemu, podziękowała za współpracę oraz przekazała 

wszystkie dokumenty i i pieczęcie.  

     Budowa odgałęzieo      

W związku z budową odgałęzieo od sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wesołej, Opłotki, 

Promiennej, Piechurów, Szczypiornickiej, Wrocławskiej i 29 Pułku Piechoty – na naszym 

osiedlu, informujemy Szanownych Mieszkaoców o ewentualnych utrudnieniach 

związanych z prowadzoną przez Miasto inwestycją. Prosimy (w imieniu Inwestora i 

własnym) o wyrozumiałośd i przyjęcie wyprzedzających przeprosin, za związane z tym 

niedogodności.               

     Oddano blok komunalny      
Zakooczyła się budowa bloku komunalnego 

przy ul. 25 Pułku Artylerii. Przypominamy, iż 

rozpoczęła się ona w grudniu 2010 roku, 

natomiast odbiór mieszkao miał miejsce 

dokładnie rok później. Koszt inwestycji to 

2,6mln zł. W budynku znajduje się 24 

mieszkao, parking wraz z  oświetleniem oraz 

mały plac zabaw dla dzieci. Fot: Mariusz Kruszcz 

http://www.szczypiorno.prv.pl/


     Nie będzie placu zabaw przy SP 21      

Niestety nie będzie zapowiadanego w ostatnim numerze Echa placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 21. Firma, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, nie podjęła 

się zadania w wyznaczonym terminie. Ponieważ wykonawca nie pojawił się na placu 

budowy, miasto rozwiązało z nim umowę. Przygotowywany jest pozew z żądaniem 

zapłaty kar umownych oraz odszkodowania. Z powodu zaistniałej sytuacji, miasto nie 

było w stanie ogłosid kolejnego przetargu. Ponieważ zadania nie zrealizowano, 

ministerialna dotacja przepadła. Place zabaw miały powstad w ramach ministerialnego 

programu „Radosna Szkoła”. Poniżej przedstawiamy wizualizacje placu zabaw. Wielka 

szkoda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Dwie ulice zostały przebudowane     
Przebudowano dwie drogi na naszym osiedlu. Pierwsza z nich to 25 Pułku Artylerii 
która prowadzi bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 21.  Początkowy jej fragment 
zyskał nawierzchnię bitumiczną, natomiast dalszy jej fragment składa się z płyt 
drogowych typu YOMB. Oczywiście ramach inwestycji przebudowano chodnik 
prowadzący do szkoły. Druga ulica to 25 Dywizji. W tym przypadku cała ulica składa się 
z płyt drogowych typu YOMB. 

 
 
 
 

     Muzeum w Szczypiornie?      
Wystosowano wniosek o bezpłatne 
przekazanie budynku przy ul. 
Wrocławskiej 189 (dawna siedziba Klubu 
Środowiskowego w Szczypiornie). W 
budynku oprócz siedziby Rady Osiedla 
miałaby się znajdowad stała ekspozycja 
poświęcona historii Szczypiorna, a w 
szczególności legionistów Piłsudskiego 
internowanych w Szczypiornie oraz 
upamiętnienia narodzin „szczypiorniaka”. 

 

     W skrócie      
 

 Rada osiedla Szczypiorno zajęła 6 miejsce w VIII Strzeleckich Mistrzostwach 
Rad Osiedlowych  Miasta Kalisza o Puchar Prezydenta Miasta; 

 Do 30 kwietnia 2012 roku wykonane zostaną odgałęzienia od sieci kanalizacji 
sanitarnej (do granicy posesji) w ulicy Wrocławskiej;  

 Przypominamy, że mieszkaocy ulic Wesołej, Opłotki, Promiennej, Piechurów, 
Szczypiornickiej, 29 Pułku Piechoty mają możliwośd podłączenia się do 
kanalizacji; 

 Ponad 20 osób uczestniczyło w Dniu Seniora zorganizowanym przez Radę 
Osiedla Szczypiorno.  Miejscem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 21; 

 W styczniu br. Zarząd Dróg Miejskich postawił znak drogowy dotyczący zakazu 
wjazdu samochodów o dopuszczalnej wadze 3,5 ton. Znak ten nie dotyczy ruchu 
lokalnego oraz służb miejskich; 

 
 

     Finanse      
 

 Przekazno kwotę 391 zł na zakup ławek korytarzowych dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21); 

 Przekazano kwotę 500 zł na rzecz wszystkich dzieci z przedszkola na prezenty 
w postaci upominków (pamiątkowe kubki i talerzyki); 

 Przekazano kwotę 1500 zł na organizacje Dnia Seniora; 

 Przekazano kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej na zakup książek dla dzieci; 

 Rada Osiedla otrzymała w 2012 roku z budżetu miasta kwotę w wysokości 
3705 zł. 


