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  94 rocznica Powstania Wielkopolskiego   
W czwartek 27 grudnia, a więc w przypadającą tego dnia 94 rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego Stowarzyszenie Szczypiorniak spotkało się o 
godzinie 10 pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie na symboliczne  
zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów. Tablica znajduje się przy ul. 
Wrocławskiej (przy skrzyżowaniu z ul. 29 Pułku Piechoty). Natomiast o 
godzinie 12:00 przy tablicy odbyła się oficjalna uroczystośd przedstawicieli 
władz miasta, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Służby Więziennej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 

  Strona internetowa   
Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, którą prowadzi  prezes stowarzyszenia 
Szczypiorniak oraz 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 12/ styczeń2012 

Minął kolejny rok. Na naszym osiedlu przez ten czas dużo się zmieniło – 
na lepsze! Zaczynając od boiska przy ul. Gościnnej, które wypiękniało, 
schronów Kaliskiej Linii Maginota, które zostały posprzątane a na 
pozyskaniu przez Stowarzyszenie budynku przy ul. Wrocławskiej 189 
koocząc. Zostało jednak wiele do wykonania. Miejmy nadzieję że rok 2013 
przyniesie dużo radości na naszym osiedlu.  Od niedawna zwiększyła 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.  
 
 

  Spotkanie Rady Osiedla z mieszkaocami   
Dnia 5 grudnia 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu (Szkoła 

Podstawowa nr 21) odbyło się zebranie Rady Osiedla Szczypiorno oraz 

Stowarzyszenia Szczypiorniak z mieszkaocami. Na zebraniu pojawiło się ok. 30 

osób, w tym 9 osób z Rady Osiedla Szczypiorno oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta 

Kalisza. Obszerna relacja z tego spotkania na kolejnej stronie. 
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  Spotkanie Rady Osiedla z mieszkaocami – relacja  
Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno Pan Edward Prus. Na 

początku poinformował mieszkaoców, że na osiedlu niema dzikich wysypisk śmieci – jest 

czysto. Oznajmił również, że teren rekreacyjny boiska znajdującego się przy parku jest 

posprzątany oraz że pojawiła się na nim trawa. Jako przewodniczący poinformował, że jak 

do tej pory nie został ustalony sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci. Następnie 

wystąpił p. Mariusz Wałęsa ze straży miejskiej, który zakomunikował, że do dnia 23 

grudnia ma się wyjaśnid kto jest odpowiedzialny za oczyszczalnie ścieków znajdującą się z 

tyłu Agromy (obok przystanku PKP). Oprócz tego zorganizował pracę interwencyjne 

polegające na uprzątnięciu śmieci wielkogabarytowych znajdujących się na terenie z tyłu 

zakładu Tontor. Zaniedbania sięgały kilkunastu lat. Następnie omówiono problem dróg 

osiedlowych. Ulica Gościnna w środkowej części przebiegająca przez park nie została 

skooczona, ponieważ podlega  dozorowi konserwatorskiemu i nie można położyd w tym 

miejscu asfaltu. Droga ta musi byd wyłożona kostką granitową, na którą obecnie nie ma 

pieniędzy. Przy ul. 29 Pułku Piechoty zostanie położony chodnik. Termin  realizacji  nie jest 

jeszcze znany ze względu na zamrożenie środków pieniężnych na budowę dróg lokalnych 

do czasu sprzedaży mienia ciepłowniczego. Również kwota 1,2 mln zł przeznaczona na 

inwestycje wskazane przez rady osiedla została zamrożona. Poinformował zgromadzonych 

p. Radosław Kołacioski Radny Rady Miejskiej w Kaliszu.  W swoim wystąpieniu powiadomił 

również o remoncie ul. Wrocławskiej. Rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę 2013 

roku, a zakooczenie na 2014 rok.  Nowa droga będzie miała 2 pasy ruc hu w każdą stronę 

(czyli  jak dotychczas). Oprócz tego obok pasa ruchu wybudowana zostanie ścieżka 

rowerowa wzdłuż całej długości ulicy. Pojawią się również chodniki z prawdziwego 

zdarzenia - w pewnych miejscach mogą  byd węższe niż przewidziane w ustawie, z racji  

bliskiego położenia domów mieszkalnych. Rowy melioracyjne pozostaną, natomiast nie 

będzie kanalizacji deszczowej z uwagi na zróżnicowanie powierzchni ul. Wrocławskiej, a co 

za tym idzie zbyt wysokie koszty wybudowania przepompowni.   

W 2013 roku rozpocznie się remont Kaplicy Św. Barbary znajdującej się przy ul. 

Szczypiornickiej 70. Wniosek Rady Parafialnej został pozytywnie zaopiniowany i sięga 85 

tys. zł. Jest to pierwszy etap ,  w którym wymieniony zostanie dach oraz częściowa 

rozbiórka przybudówki. Parafia ze swojej strony zapewniła dofinansowanie rzędu 17 tys. zł 

(z 85tys). Na koniec Pan Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za przybycie 

oraz zakooczył spotkanie.  

Rada Osiedla Szczypiorna:  
 Danuta Cap 

 Tomasz Chajduk 

 Stanisław Kasprzak, 

 Robert Kleśta  

 Tomasz Kozłowski  

 

 

 
 Stanisław Owczarek  

 Edward Prus 

 Andrzej Rysiowski  

 Zdzisława 

Sroczyoska  

 

Rada Miasta Kalisza: 

Radosław Kołacioski  

Barbara Wrzesioska 

 

 
  Gratulacje dla chorążych   

W podniosłej i  bożonarodzeniowej 
atmosferze, 20 grudnia, zakooczyło się 
szkolenie zawodowe na pierwszy stopieo 

chorążego Służby Więziennej dla 
specjalizacji  ochronnej, 
kwatermistrzowskiej, finansowej, 

ewidencyjnej i  służby zdrowia. Spośród 
wszystkich 347 absolwentów szkolenia, 
którzy złożyli  egzamin koocowy z 
wynikiem pozytywnym, 120 

funkcjonariuszom, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, nadał 
stopieo młodszego chorążego Służby Więziennej. Zebranych przywitała płk. Danuta 
Kalaman, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej  w Kaliszu. 
Serdeczne gratulacje otrzymał prymus szkolenia zawodowego na pierwszy stopieo 

chorążego, a także ci absolwenci, którzy w sposób szczególny wyróżnili  się swoją 
postawą i zachowaniem. Płk Danuta Kalaman podziękowała zarówno słuchaczom, jak i  
kadrze dydaktycznej oraz wszystkim zaangażowanym w działalnośd ośrodka za trud 

włożony w proces nauczania i  wsparcie, bez którego nie byłoby możliwe szkolenie na 
tak wysokim poziomie. Słowa uznania skierowała do absolwentów, l icznie 
wspierających  i  angażujących się w akcje charytatywne, których celem było niesienie 
pomocy potrzebującym. Zaproszeni na uroczystośd goście mieli  okazję zapoznad się z 

historią Więziennictwa Polskiego oraz szkolenia w Szczypiornie, zwiedzając Izbę 
Tradycji  w Centralnym Ośrodku Szkol enia Służby Więziennej w Kaliszu. Minister wpisał 
się do księgi pamiątkowej. Źródło.www.cossw.pl 

 


