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 Z życia parafii  

Dnia 21 października nasza parafia wzbogaciła się o nowych ministrantów.Uroczysta Msza 
Św. odbyła się o godzinie 11:30. Nowo ustanowionym ministrantom życzymy wiele 

wytrwałości w sumiennym wypełnianiu nowych obowiązków. Ks. Marcin pragnie 
przypomnied, że chętni chłopcy, którzy pragną dołączyd do grona ministrantów, proszeni 
są o zgłaszanie się po każdej Mszy Św. do zakrystii.   

 

 

     Strona internetowa      

Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, którą prowadzi  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 10/ listopad 2012 

Witamy wszystkich Paostwa serdecznie i zapraszamy do lektury 
listopadowego numeru gazetki. To już dziesiąty numer echo Szczypiorna. 
Od bieżącego numeru zwiększa się dostępnośd gazetki, w związku z 
zamontowaniem półek na naszych osiedlowych tablicach. 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.  

 
 

    Remont budynku jeszcze w tym roku!  

Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont 
budynku znajdującego się przy ul. 
Wrocławskiej 189. Prezydent Miasta Kalisza 
dr inż. J. Pęcherz doceniając inicjatywę 
Stowarzyszenia Szczypiorniak zapewnił o 
przekazaniu użytkowania budynku na stałą 
ekspozycję dot. historii Szczypiorna, w 
szczególności obozu Legionistów Józefa 

Piłsudskiego. Remont obejmie zainstalowanie ogrzewania gazowego, 
naprawę dachu, wymianę rynien oraz drzwi.  
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 Ćwiczenia na terenie osiedla  

W dniu 18 października br., przedstawiciel Rzecznika 

Praw Obywatelskich, był obserwatorem zgrywających 

dwiczeo ochronnych służb mundurowych Służby 
Więziennej, Policji, Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbyły 
się na naszym osiedlu głównie w budynkach 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby  Więziennej oraz 

przy ulicy 29 Pułku Piechoty. Głównym celem dwiczeo 
było doskonalenie umiejętności dowodzenia 

działaniami ochronnymi oraz sprawdzenie skuteczności praktycznego działania w/w służb 
w nadzwyczajnych sytuacjach. Ćwiczenia odbyły się po raz pierwszy przy wspólnym 

działaniu funkcjonariuszy COSSW w Kaliszu, Zakładu Karnego w Kaliszu oraz Grupy 
Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Poznaniu. Założenia dwiczeo zostały 
zrealizowane, a wszystkie uwagi i  wnioski omówione w czasie podsumowania dwiczeo  
Źródło http://cossw.pl 

 Pozostałe informacje  

- Dnia 5 grudnia 2012 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie Rady Osiedla 

Szczypiorno z mieszkaocami. Podsumowany zostanie rok działalności Rady, oraz 
omówione będą założenia na przyszły rok. Stowarzyszenie Szczypiorniak opowie o 
pozyskaniu budynku znajdującego się przy ul. Wrocławskiej 189. Informacja dotycząca 
spotkania pojawi się jeszcze na tablicach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej. 
Szczegóły wkrótce. 

- Rozpoczęto budowę placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstwowej nr 21. Do tej 
pory zniwelowano tamtejszy teren. Jeśli  pogoda pozwoli, prace będą kontynuowane 
jeszcze w tym roku. (zdjęcie na stronie obok) 

- Rada Osiedla Szczypiorna wraz z Radą Parafialną oczyściła teren znajdujący się przy 
parkingu kościelnym, ze względu na planowane posadzenie tam choinek. Prace 
kontynuowane będą w najbliższym czasie. 

- Stowarzyszenie Szczypiorniak złożyło pismo na ręcę prezydenta Kalisza w sprawie 
ogrodzenia boiska znajdującego się w parku w ramach inicjatywy lokalnej. Czekamy na 
odpowiedź.  

 

Oczyszczanie terenu przy kościele  Niwelacja terenu przyszłego placu zabaw 

 

 II edycja Żonkilowych Pól Nadziei  

W przededniu Światowego Dnia Hospicjum i 
Opieki Paliatywnej, 4 października br. odbyła 

się II edycja Żonkilowych Pól Nadziei. W 
imieniu komendant Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu płk 
Danuty Kalaman, zaproszonych gości powitał 

ppłk Krzysztof Jędrzejak, zastępca 
komendanta.  

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem 
sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, który w liście do komendant ośrodka, płk Danuty 
Kalaman, skierował słowa uznania i  zadowolenia z dalszych edycji  zakładania Żonkilowych 

Pól Nadziei na ziemi kaliskiej. Podziękował za piękną inicjatywę, jaką pod przewodnictwem 
Pani komendant, podjął Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. 


