
2. Do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęła skarga jednej z mieszkanek, w związku z 
zagrożeniem, które powodują na ulicach Potulnej i Gościnnej, jeżdżące z nadmierną 
prędkością samochody. Zwrócono się do Rady Osiedla o opinię w tej materii. W pełni 
podtrzymaliśmy argumenty ze skargi. Reakcją Urzędu Miasta – Zarządu Dróg 
Miejskich było ustawienie znaków ostrzegawczych o ruchu pieszym na ulicy 
Gościnnej oraz położenie tzw. spowalniaczy na ulicy Gościnnej i Potulnej (w 
najbliższym czasie).  
3. Na prośbę mieszkaoców wnioskowaliśmy do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i 
Gospodarki Komunalnej, o wykoszenie pasa zieleni przy ulicy Potulnej. Prośbę 
rozpatrzono pozytywnie, prace te zostały wykonane. 
4. Złożyliśmy do Kancelarii Rady Miejskiej, w statutowym czasie wnioski o ujęcie w 
planie budżetu na 2012 rok wydatków związanych z inwestycjami oraz z realizacją 
zadao własnych Rady. 
 

     Z naszej Parafii      
Pięknie odsłonił się kościół po wyburzeniu budynku przy ulicy Wrocławskiej. 

 

Parafię prowadzi Proboszcz 
Ksiądz Kanonik mgr Stanisław Stasiak 
Diecezjalny duszpasterz policji 
 

Adres parafii:  

ul. Wrocławska 209 

62–800 Kalisz 

tel. 062 768 71 05 
 

 
Kancelaria parafialna czynna: 

poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-17.30; wtorki i czwartki 7.30-8.00 
Ważne wydarzenia w najbliższym czasie:  

Odpust parafialny KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 18.09.2011 r., 
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ – 19.10.2011 r. 
 

     Kontakt z dzielnicowym      
 

Bezpieczeostwem mieszkaoców zajmuje się dzielnicowy asp. sztab. Przemysław 
Cieślak, Komenda Policji ul. Kordeckiego 36, pokój nr 9, Tel. 62 7655473 

 

     Strona internetowa      
 

Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, którą prowadzi członek Rady Osiedla – 
Tomasz Chajduk. Adres do strony: www.szczypiorno.prv.pl  

Fotografie i teksty: Iwona Michniewicz 

 

 

                  miesięcznik Rady Osiedla                                         numer 1 / sierpień 2011 

 
Przekazujemy w Paostwa ręce pierwszy numer naszego miesięcznika, który 
jest finansowany ze środków Rady Osiedla (z diety w kwocie 200 zł. 
miesięcznie /600 zł. kwartalnie/ – dla całego składu Rady). 
 

     Rada Osiedla Szczypiorno      
Chcemy tą drogą informowad wszystkich mieszkaoców Osiedla Szczypiorno 
o sprawach bieżących i podejmowanych działaniach. Jednocześnie 
zapraszamy do współredagowania naszej gazetki, do zgłaszania propozycji, 
wskazywania tematów i problemów, z którymi się Paostwo borykają.   
Z satysfakcją informujemy, że Rada Osiedla Szczypiorno została 
ustanowiona głosami mieszkaoców, w maju 2011 r. Kadencja Rady Osiedla 
trwa cztery lata. Skład obecnego grona radnych osiedlowych 
ukonstytuował się w następujący sposób: 
Iwona Michniewicz – Przewodnicząca Rady Osiedla 
Robert Kleśta – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla  
Andrzej Rysiowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Paweł Leki – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
Tomasz Kozłowski – Sekretarz zarządu 
                           Iwona Michniewicz 

Pozostali członkowie Rady Osiedla  
Dorota Adamek, Danuta Cap, Tomasz Chajduk, Aneta Domżał, Stanisław 
Kasprzak, Krzysztof Łuczak, Daniel Olszyna, Stanisław Owczarek, Edward 
Prus, Zdzisława Sroczyoska. 
Układ echa Szczypiorna zawierad będzie kilka działów. Chcemy 
prezentowad informacje: ogólne, parafialne, dotyczące życia szkoły i 
bezpieczeostwa na osiedlu.  
Już dzisiaj zachęcamy Paostwa do zatrzymania naszej gazetki, gdyż 
planujemy ogłosid konkurs dla tych, którzy zgromadzą zbiór wszystkich  
egzemplarzy „echa”.  

Życzymy miłej lektury 
 

Rada Osiedla Szczypiorno 

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


     Porządki na boisku      
Jak z pewnością Paostwo zauważyli, na boisku piłkarskim w sąsiedztwie 

parku (na płycie i wokół niej), rozpoczęły się intensywne prace porządkowe.  
Zadania tego podjął się nieodpłatnie członek Rady Osiedla – pan Edward Prus. 
Pan Marcin Pawłowski dokonał oprysku roślin – w zasadzie chwastów – na 
głównej płycie boiska. Cały obszar został ogrodzony i oznakowany, by nikomu 
nie stała się krzywda (dzieciom, zwierzętom). W Dalszej kolejności teren ten 
zostanie zaorany i przygotowany do zasiania nowej trawy. Oczyszczono też 
cały teren wokół boiska. Przez dwa dni po kilkanaście godzin koszona była 
trawa, chwasty i samosiejki krzewów i drzew, które tworzyły dziki, 
zaśmiecony gąszcz. Po wykonaniu tych prac i zwiezieniu części skoszonej 
trawy, odsłoniła się nam piękna przestrzeo, prezentując uroki tego 
zaniedbanego terenu. Wydział Środowiska Urzędu Miasta został 
poinformowany o przeprowadzonych pracach i pozostała częśd skoszonego 
suszu zostanie uprzątnięta przez firmę zewnętrzną. 

 
Foto: Pan Edward Prus po pracy 

Pan Edward, kilka tygodni wcześniej wykonał inną ogromną pracę – wyciął 
chwasty i uporządkował przejście od strony ulicy Wrocławskiej do stacji 
kolejowej w Szczypiornie. 

 

     Nowa Pani Dyrektor      
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Kaliszu, w skład którego wchodzi Szkoła 

Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego oraz Publiczne Przedszkole 
nr 22 od września 2011 roku będą miały nową Dyrektor. Funkcję tę pełnid 
będzie Pani Grażyna Stępniewska – wyłoniona w drodze konkursu. 

 

Łącznie w obu placówkach, uczy się i 
znajduje opiekę 125 dzieci i młodzieży. 
Naukę w klasie pierwszej rozpocznie w 
naszej szkole dziewięcioro uczniów.  
Szkoła zatrudnia 20 nauczycieli.  
 
Foto:  
Grażyna Stępniewska – nowa dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w 
Kaliszu 
 

Inauguracja  roku szkolnego – 1 września 2011 r., rozpocznie się o godz. 9.00, 
mszą świętą w pobliskim Kościele, w Parafii pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego. O godz. 10.00 odbędą się dalsze uroczystości – już na terenie 
szkoły. Pani Dyrektor zaprasza na ten podniosły moment zarówno dzieci, 
młodzież jak i rodziców.  
Adres Szkoły i Przedszkola: 
    ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 
    62-800 Kalisz 
    tel. 768 71 19 
 

     Reakcje na prośby mieszkaoców      
1. Przyjęliśmy ustną skargę grupy mieszkaoców ulicy 29 Pułku Piechoty i 25 
Dywizji, z której wynikało, że odwiedzający skazanych w Oddziale Zewnętrznym 
kaliskiego Zakładu Karnego, zanieczyszczają teren przy ich posesjach – między 
innymi  załatwiając potrzeby fizjologiczne. Napisaliśmy w tej sprawie pismo do 
dyrektora Zakładu.  
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że osoby oczekujące na widzenia mają do 
dyspozycji toalety na terenie zakładu. Przekonująco wyjaśniono nam także, iż 
zakład dokłada wszelkich starao, aby zapewnid komfort zarówno swoim 
gościom jak i mieszkaocom, co ma byd widoczne m.in. w postaci 
uporządkowania terenu wokół murów zakładu. 

Adres ten jest także siedzibą Rady 

Osiedla Szczypiorno 


