
 

 

     Boisko pięknieje      
Miło nam zakomunikowad, iż dobiegają kooca porządki na boisku w parku. Po 
uprzątnięciu terenu od stronu parku, ul. Potulnej oraz firmy Tontor zabrano się za 
teren od strony stawu przy ul. Gościnnej. Wykarczowano samosiejki oraz zebrano 
stertę śmieci (podsumowanie akcji w kolejnym numerze miesięcznika). 
W tym miesiącu na ternie boiska sadzona będzie trawa, dlatego też prosimy o 
niewchodzenie na teren posianych boisk do połowy sierpnia. Dotyczy to również 
quadów które pojawiły się i rozjeżdzają teren boiska! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     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 
 

 

     Strona internetowa      
Pojawił się nowy adres strony internetowej prowadzonej przez członka Rady Osiedla – 
Tomasza Chajduka. Adres do strony: www.szczypiorno.info. Na stronie dostępne są 
również archiwalne numery gazetki „Echo Szczypiorna”. Ponadto zapraszamy do 
odwiedzin fan-page na Facebooku. 
 

Opracowanie: Tomasz Chajduk 
Kontakt:tomaszchajduk@gmail.com 

Tel: 601846767 
 

 

 

                  miesięcznik Rady Osiedla                                              numer 6 / kwiecień 2012 

 
Witamy wszystkich Paostwa i zapraszamy do lektury kwietniowego numeru naszej 

osiedlowej gazetki. 
Rada Osiedla Szczypiorno 

 

     Wiosenny dodatek!       

W bieżącym numerze miesięcznika „Echo Szczypiorna” postanowiliśmy dołączyd 
specjalny dodatek. Jest to zbiór wszystkich firm działających na terenie osiedla. Firmy 
zostały uszeregowane według ulic naszego osiedla. Dokładny spis odbył się we wrześniu 
ubiegłego roku. 

     Będzie parking      
Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych ogłosił przetarg na 
utwardzenie terenu posesji przy ul. 
Wrocławskiej 177-179. (obok nowo 
wybudowanego bloku komunalnego). 
Zakres prac obejmuje wykonanie 
drogi dojazdowej, chodników z kostki 
brukowej oraz budowę parkingów z 
płyt ażurowych. Zakooczenie 
inwestycji planowane jest na 16 maja 
2012 roku. 

 

 

 

 

 

http://www.szczypiorno.info/


 

 

 Wypadek na ul. Wrocławskiej     

W dniu 27 marca 2012 roku około godz. 7.40 przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z 25 

Pułku Artylerii doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleo policji wynika, że kierująca 

renault clio 36-letnia kobieta jadąc ulicą Wrocławską w kierunku centrum miasta 

zamierzała skręcid w lewo w ulicę 25 Pułku Artylerii. Wówczas na tył jej auta najechała 

dacia prowadzona przez 21-letniego mieszkaoca powiatu ostrowskiego. Wśród 

uczestników wypadku była jadąca w samochodzie Renault trójka dzieci. Dwójce 

ośmioletnich dziewczynek udzielono pierwszej pomocy a następnie zostały z 

obrażeniami ciała zabrane do szpitala. 

  

     Mamy talent     
Izabela Krot - mieszkanka naszego 

osiedla zajęła  piąte miejsce na 

Międzywojewódzkich 

Mistrzostwach Młodzików w 

Biegach Przełajowych na 

dystansie 1500 metrów. Iza od 

prawie 3 lat trenuje w klubie UKS 

12 Kalisz. Dzięki halowym 

Mistrzostwom Wielkopolski 

młodzików, w których zajęła 2 

miejsce zakwalifikowała się do kadry wojewódzkiej na dystansie 600 metrów. Obecnie 

przygotowuje się do Szkolnych Mistrzostw LZS Wielkopolska w biegach przełajowych, 

które odbędą się w Żerkowie na dystansie 1500m.  Życzymy wielu sukcesów! 

 

 
 
 
 
 

 

     Krótka opowieść o czyszczeniu schronu  
Dnia 14 kwietnia br. 

Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami w Kaliszu wraz z 

Radą Osiedla Szczypiorno 

oczyściło schron przy ulicy 

Pogodnej 2 w Szczypiornie. 

Na powyższe 

przedsięwzięcie 

uzyskaliśmy zgodę MZBM-

u. Poranek zapowiadał się 

zimno i ponuro. O godzinie 

10-ej przybyliśmy na teren 

prac. Schron Przedmościa Kalisz, na mapie bunkrów kaliskich oznaczony numerem 9, 

przedstawiał równie ponury obraz co pogoda. Był brudny, zasypany ziemią, węglem i 

śmieciami. Wejście do niego zasłaniały młode drzewka. 

Pracę wykonywaliśmy w pięd osób : Tomasz Chajduk, Tomasz Dalinkiewicz, Artur 

Kaleta, Paweł Kaleta i Andrzej Matusiak. Najpierw zaczęliśmy odkopywad wejście. Na 

przeszkodzie stanęły młode, aczkolwiek już sporawe drzewka. Znalazła się siekiera. 

Wspólnymi siłami oczyściliśmy wejście. Potem wzięliśmy się za wnętrze. Zapach ze 

środka niemiłosierny. Kto wrażliwy, odpadał. Worki na odpady zapełniały się. Taczka była 

używana wielokrotnie. Wywieśd trzeba było nawet starą wersalkę. Z biegiem czasu 

zaświeciło słooce, co widocznie odbiło się na nastrojach pracujących. Zainteresowanie 

nami zaczęli wykazywad mieszkaocy okolicznych domostw. Nie obyło się bez znalezisk. Z 

wnętrza schronu wydobyliśmy stare żelazko. Kopiąc wejście do schronu, natknęliśmy się 

na coś metalowego i dużego. Czyżby niewypał? Na szczęście nie. Prawdopodobnie był to 

kolejowy reflektor... Na koniec prac - niespodzianka: przywieziono replikę ckm-u wz.30. 

Nastąpiło wykonywanie obowiązkowych zdjęd. Prace zakooczyliśmy około 15.30. 

Zmęczeni ale zadowoleni z siebie, oglądaliśmy efekt swych prac. Wreszcie schludnie! 

Następnym razem dokooczymy oczyszczanie terenu zewnętrznego. 


