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  Kilka słów o mnie  
Czas najwyższy się przedstawid! Nazywam się Tomasz Chajduk i jestem redaktorem 
miesięcznika Echo Szczypiorna. Gazetkę „Echo” prowadzę od 2012 roku, łącznie 
zredagowałem 19 numerów!  Z racji, że tutaj się wychowałem oraz mieszkam od wielu lat 
interesuję się naszym osiedlem oraz jego historią. Stronę internetową dotyczącą Szczypiorna 
prowadzę od 9 lat. Od 2009 roku jestem radnym Osiedla Szczypiorno. Od 2013 roku jestem 
prezesem Stowarzyszenia Szczypiorniak. W 2013 roku byłem jednym z współzałożycieli 
Stowarzyszenia „Wspólny Kalisz”. Jest to inicjatywa mieszkaoców Kalisza, której celem jest 
dbałośd o rozwój gospodarczy, kulturalny, oświatowy i sportowy naszego miasta.  
W bieżącym numerze dołączam wizytówkę. Mam nadzieję, że ułatwi ona każdemu 
mieszkaocowi kontakt ze mną. 

 Dzień kobiet  
W niedzielę, 9 marca w Muzeum Historii 

Szczypiorna świętowaliśmy Dzieo Kobiet. W 

spotkaniu uczestniczyło ponad 25 miłych Pao. 

Każda kobieta, która tego dnia odwiedziła 

Muzeum obdarowana została kwiatkiem. Nasze 

Panie przy kawie i słodkim poczęstunku miło 

spędziły czas rozmawiając i śmiejąc się. Idea 

spotkao w muzeum bardzo spodobała się 

szczypiornickim niewiastom, zgodnie 

oświadczyły, iż nie mogą się doczekad kolejnych. 

Inicjatorem zorganizowania dnia kobiet jest przewodniczący Rada Osiedla Szczypiorno Edward 

Prus.  

 Fundusz Obywatelski  
Rada Osiedla Szczypiorno zaprasza serdecznie na spotkanie w Muzeum Historii Szczypiorna 23 

kwietnia 2014 roku przy ulicy Wrocławskiej 189 o godzinie 18:00. Tematem spotkania będzie 

fundusz obywatelski. Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie 

wydzielona kwota z budżetu naszego miasta (5 mln zł), o wydaniu której zadecydujemy 

bezpośrednio my – mieszkaocy i mieszkanki Kalisza. Będziemy mieli możliwośd przygotowania 

i zgłoszenia propozycji zadao, a następnie wskazania w powszechnym głosowaniu tych 

pomysłów, które zostaną zrealizowane w roku 2015.  

Ze swojej strony uważam, że dla Szczypiorna najważniejszą kwestią jest budowa 
kompleksowego placu zabaw w samym sercu naszego osiedla, przy boiskach sportowych w 
parku, przy ulicy Gościnnej. Koszt takiego placu zabaw to ok 150 tys. zł.   

 
                                                                                                   Opracowanie: Tomasz Chajduk 

Strona internetowa: http://szczypiorno.info  
http://fb.com/szczypiorno 
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miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak     

                 numer 3 (22)/ marzec-kwiecień 2014 

Wielkanocny numer! Bardzo mi miło przywitad Paostwa w kolejnym numerze naszej 

osiedlowej gazetki! W numerze tym dowiecie się miedzy innymi o ogłoszeniu przetargu na 

remont ulicy Wrocławskiej, o Dniu Kobiet w muzeum oraz o organizacji Turnieju Szczypiorno 

Cup. Dodatkowo poznacie autora Echo Szczypiorna – Tomasza Chajduka.  

Tomasz Chajduk - redaktor naczelny 

  Ogłoszono przetarg na remont ulicy Wrocławskiej  
  

Ogłoszono przetarg na remont ul. Wrocławskiej. Remont 

rozpocznie się w połowie maja. Wyremontowany zostanie 

odcinek od Al. Wojska Polskiego do granic miasta z Nowymi 

Skalmierzycami. 

Szerokość pasa ruchu zaplanowano na 3,5 metra. Chodniki będą 

miały szerokość od 1 do 1,5 metra. Ścieżka rowerowa będzie 

miała szerokość ponad 2 metrów. Lampy oświetleniowe będą z 

jednej strony – po tej samej stronie co obecne oświetlenie. 

Wszystkie przejścia dla pieszych będą miały azyle 

bezpieczeństwa z zamontowanym dodatkowo oświetleniem 

ledowym. Lewoskręty będą prowadzić do ulicy Sąsiedzkiej, 

Starowiejskiej oraz Gościnnej. 

 

 

 Festyn na boisku przy parku w Szczypiornie  
Zapraszamy serdecznie na wiosenny festyn, który odbędzie się przy boisku w parku w 

Szczypiornie dnia 26 kwietnia 2014 roku o godzinie 15:00. Wśród atrakcji nie zabraknie 

tradycyjnej grochówki oraz wycieczki po schronach Kaliskiej Linii Maginota. Swoje przybycie 

potwierdzili cykliści z Kalisza oraz grupa rekonstrukcyjna z Zawodzia. 
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 Szczypiorno Cup  
W czwartek 10 kwietnia 

odbyła się pierwsza konferencja 

prasowa poświęcona I Turniejowi 

w piłkę ręczną mężczyzn 

Szczypiorno Cup. Spotkanie 

organizatorów z dziennikarzami 

odbyło się w Muzeum Historii 

Szczypiorna przy ul. 

Wrocławskiej, na którym 

poinformowano między innymi o 

cenach i terminie sprzedaży 

biletów. 

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Otwarte w listopadzie zeszłego roku 

muzeum nawiązuje bowiem do historycznych czasów związanych z obozem legionistów w 

Szczypiornie, gdzie narodziła się piłka ręczna. – Naszym celem jest uczczenie pamięci tych, 

którzy oddali zdrowie i życie, aby odzyskad niepodległośd, za co zostali internowani w 

obozie w Szczypiornie i w tym miejscu zaczęli grad w szmaciankę, zwaną dzisiaj piłką ręczną, 

a potocznie szczypiorniakiem – tłumaczy Edward Prus, przewodniczący Rady Osiedla 

Szczypiorno i członek komitetu organizacyjnego turnieju. 

Bazę logistyczną dla uczestników i organizatorów stanowid będzie Centralny 

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Tam też planowane są imprezy 

towarzyszące i integracyjne, między innymi wspólny grill.  

Za organizację turnieju odpowiadają Stowarzyszenie Szczypiorniak oraz komitet 

organizacyjny w składzie Edward Prus, Krzysztof Walczak i Daniel Pawlak. Patronat 

honorowy nad turniejem „Szczypiorno Cup” objęli prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

Andrzej Kraśnicki i prezydent miasta Kalisza Janusz Pęcherz.  

Zaplanowane zostały 4 pojedynki. Pierwszego dnia odbędą się mecze półfinałowe. 

Górnik Zabrze zmierzy się z Gaz-System Pogonią Szczecin, a następnie Füchse Berlin zagra z 

Azotami Puławy. Przegrani spotkają się drugiego dnia w meczu o 3 miejsce, a zwycięzcy w 

finale. Organizatorzy planują też rozegranie spotkania pomiędzy drużynami oldbojów z 

Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Nowe pamiątki w Muzeum  
26 marca 2014 roku przedstawiciele 

Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci  

przekazali do muzeum w Szczypiornie na 

ręce Tomasza Chajduka bluzę 

mundurową (replikę) podporucznika w 

barwach 27 pułku ułanów. Pułk ten 

został sformowany w 1920 r. w Kaliszu. 

Dzieo później jeden z naszych 

sympatyków przekazał do Muzeum 

Historii Szczypiorna odznakę pamiątkową "Styr - Horyo - Słucz 1919" nadawana za męstwo w 

czasie wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920 na terenie województwa wołyoskiego II RP. 

 Remont Kaplicy Św. Barbary  
Miasto Kalisz przeznaczyło 65 tys. zł na remont Kaplicy Św. Barbary w 

2014 roku. Etap II obejmowad będzie między innymi wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

 

 

 

 

 Przekazanie zdjęć do wirtualnego muzeum  

Fotografie przedstawiające budynki dawnej 

komory celnej, I wojnę światową w tym 

zdjęcia Legionistów internowanych w 

Szczypiornie oraz ukazujące okupację 

hitlerowską na terenie Szczypiorna można 

oglądad na stronie 

www.MuzeumFotografiiKalisza.pl 

 

Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia 

Szczypiorniak Tomasza Chajduka oraz 

Tomasza Chlebby członka TOnZ Oddział w 

Kaliszu Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu oraz Stowarzyszenie 

Szczypiorniak nawiązało oficjalną współpracę. Pretekstem do jej sformalizowania była 

propozycja udostępnienia niezwykle bogatych zbiorów Tomasza Chajduka, zdjęd 

przedstawiających dawne Szczypiorno. Zostały one umieszczone na stronie 

www.MuzeumFotografiiKalisza.pl.  Ilośd przekazanych zdjęd przekracza 750! 


