
     Bezpłatna zbiórka odpadów problemowych     
W związku planowaną bezpłatną zbiórką niebezpiecznych i problemowych odpadów 
komunalnych w dniu 22.10.2011 r. (sobota) w godz. od 9.00 do 14.00 na parkingu 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 stał będzie 
specjalistyczny samochód przystosowany do zbiórki tychże odpadów.  Można do niego 
wyrzucid m.in.: zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe i samochodowe, 
świetlówki i inne światła, farby, oleje spożywcze i przemysłowe, farby, lakiery, 
termometry, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, zaprawy budowlane, gips, 
cement, przeterminowane środki ochrony roślin, chemii gospodarczej, lekarstwa i 
opakowania po wszystkich wymienionych odpadach. 
 

     W naszej Parafii      
Parafia żyła ostatnio NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ, które 
nastąpiło 19.10.2011 r. Piękne wydarzenie w pięknej oprawie, wzmacniające wiarę, 
krzepiące serca i wzbogacające codzienne życie Parafian. 
 

     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 

 

     Praca Rady Osiedla      
Dnia 12 września o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 21 odbyło się zebranie 
robocze Rady. Omówiliśmy sprawy bieżące. Wysłuchaliśmy przybyłych gości, 
określiliśmy działania na kolejny okres. Nie udało się powoład do życia organizacji 
pozarządowej – jak planowaliśmy. Niestety mieszkaocy nie zainteresowali się tym 
wątkiem. Wrócimy jeszcze do tej kwestii.  
 

     Pięknieje boisko     
Niezmordowany Pan Edward Prus, prowadzi sprawy boiska – jak najlepszy gospodarz. W 
ostatnim czasie teren płyty boiska został przez niego skoszony i zaorany. Teraz czas na 
kolejne prace przygotowujące do zasiania trawy. Problemem okazuje się jednak jej cena. 
Na tak dużym obszarze, koszt zakupu ziarna trawy to kwota ok. 2.000 zł. Napisaliśmy w 
tej materii pismo (prośbę) do Urzędu Miasta o wsparcie tego działania. Czekamy na 
odpowiedź.   

     Strona internetowa      
Polecamy stronę internetową o Szczypiornie, prowadzoną przez członka Rady Osiedla 
– Tomasza Chajduka. Adres do strony: www.szczypiorno.prv.pl  

 
Opracowanie: Iwona Michniewicz 

 

 

 

                  miesięcznik Rady Osiedla                                              numer 3 / październik 2011 

 
Witamy wszystkich Paostwa i zapraszamy do lektury jesiennego numeru naszej 

osiedlowej gazetki. 
Rada Osiedla Szczypiorno 

 

     Urząd Miasta przeprasza za utrudnienia      
W związku z budową odgałęzieo od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej, Opłotki, 
Promiennej, Piechurów, Szczypiornickiej, Wrocławskiej i 29 Pułku Piechoty – na naszym 
osiedlu, informujemy Szanownych Mieszkaoców o ewentualnych utrudnieniach 
związanych z prowadzoną przez Miasto inwestycją. Prosimy (w imieniu Inwestora i 
własnym) o wyrozumiałośd i przyjęcie wyprzedzających przeprosin, za związane z tym 
niedogodności.               
 

     Wspomnienie Festynu w COSSW      
Dnia 18.09.2011 roku Pracownicy  Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej we 
współpracy z Radą Osiedla Sczypiorno zorganizowali wspaniałą imprezę, na której wielu 
mieszkaoców naszego osiedla (i nie tylko) doskonale się bawiło. Szczególne 
podziękowania należą się „Gospodyni” Festynu – nowej Pani Komendant szczypiornickiej 
placówki – płk Danucie Kalaman, która była dobrym duchem całej inicjatywy. 
Dynamiczne i wdzięczne prowadzenie zapewniła kpt Joanna Kempa. Atrakcji było tak 
wiele, że trudno je wszystkie wymienid, wpomnied jednak należy: cały szereg zabaw i 
konkursów z nagrodami, występy dzieci – uczniów naszej szkoły i przedszkolaczków, 
malowanie dziecięcych twarzy, show zespołu muzycznego The Stons z Ostrowa Wlkp, 
pokaz Paostwowej Straży Pożarnej, znakowanie rowerów przez Straż Miejską, loterię 
fantową, kiermasz książki, porady specjalistów, pyszną grochówkę, kiełbaski z grilla i 
doskonałe wypieki (zapewnione przez rodziców dzieci ze szkoły).  Zabawa była naprawdę 
rewelacyjna: DZIĘKUJEMY! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


     Akt lokalnego Patriotyzmu      
Grupa młodych ludzi – wśród nich członek Rady Osiedla – Tomasz Chajduk –  wykonała 
ogromną pracę przy bunkrach w parku. We wrześniu oba bunkry zostały przez nich 
oczyszczone, wejścia odkopane, całośd zmierzona i zaprezentowana na stronie 
internetowej, prowadzonej przez Pana Tomasza. Ogromna ilośd śmieci zalegających w 
obu budowlach nie pozwalała na odkrycie uroku tych historycznych obiektów. Teraz 
można zobaczyd wnętrza, wejśd do środka i poczud dreszcz wojennych emocji.  
Szczere i serdeczne gratulacje. Kawał dobrej, pożytecznej roboty Panowie!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 

            Fot. Bunkier 1                                                   Fot. Bunkier 2 
 

  Akt bezmyślnego wandalizmu   

            Plac zabaw      
Jest szansa, że jeszcze w tym roku powstanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Kaliszu – plac zabaw. Mieścid się on będzie przy boisku przyszkolnym. Dostęp do 
niego będą mied uczniowie szkoły i przedszkola, jak i również mieszkaocy osiedla 
ponieważ będzie on otwarty w godzinach pozalekcyjnych także w soboty i niedziele. 
Poniższe ryciny prezentują wizualizację przyszłego placu zabaw. 
 
 
 
 
 
 
 

     Przetarg na budowę drogi     
Najpóźniej do dnia 15.12.2011 roku, mają zostad wykonane prace związane z 
przebudową ulicy 25 Pułku Artylerii. W ramach remontu początkowy odcinek od ulicy 
Wrocławskiej posiadad będzie dywan asfaltowo-mineralny, natomiast dalszy odcinek 
posiadad będzie nawierzchnię z płyt betonowych. Ulica jest przede wszystkim jedynym 
dojazdem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a obecnie również do nowego bloku 
komunalnego. 

     Żonkile … nadziei     
Ponad 300 sztuk żonkili posadzono w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pola nadziei" 
przed Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Na naszym terenie  
to pierwsza tego typu akcja. Żonkil - jest międzynarodowym symbolem nadziei, od lat 
propagowany na świecie i w Polsce. Od tego roku przenosimy tę szczytną akcję na grunt 
kaliskiej służby więziennej – mówi komendant Ośrodka – płk Danuta Kalaman.  
Kampania „Pola nadziei" pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer 
Care z Edynburga, pomagająca nieuleczalnie chorym na raka, a pierwsza polska akcja 
żonkilowa odbyła się w Krakowie w 1998 roku.  

 

 

 
 
 
 

                                                                                   Fot.2. Słuchacze COSSW w czasie akcji 
 
Fot.1. Od lewej: doktor Wiesław Majewicz – dyrektor hospicjum w Rożdżałach, kpt. Joanna 
Kepma – wydająca cebulki, płk Danuta Kalaman – komendant COSSW i pomysłodawczyni akcji 

 

     A w szkole …      
Nowy rok szkolny, nowe postanowienia, nowe marzenia, nowa dyrektor… Wiele 
nowego w naszej placówce. Do zapoznania się z bogatą ofertą zajęd pozalekcyjnych w 
szkole zaprasza grono pedagogiczne i dyrekcja. 
W ostatnim tygodniu, w całej Polsce świętowano Dzieo Edukacji Narodowej. W 
Szczypiornie rozpoczął się on uroczystą akademią a zakooczył spotkaniem czynnych 
nauczycieli, emerytów i innych pracowników, zaproszonych gości oraz Dyrektorki 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – przy kawie i pysznych ciasteczkach.  
Pani Dyrektor, zgodnie z tradycją panującą w większości szkół, wykorzystała tę okazję 
do wręczenia pracownikom (nauczycielom) nagród za wyróżniającą pracę i szczególne 
osiągnięcia. 

Mniej więcej w tym samym czasie, nieopodal – w 
sąsiedztwie parku, inny KTOŚ – bezmyślny WANDAL, 
ściął kilka drzew. Widad, że po prostu „bawił się” piłą 
mechaniczną, bo drzewa zostały okaleczone na 
wysokości ok. 1 m.  
Kikuty pni i porozrzucane gałęzie wyglądają 
przygnębiająco i świadczą o zwykłej, ludzkiej głupocie. 
                                           Na fotografii zniszczone drzewa 
 

 


