
 

 

 Propozycje zadao do planu inwestycyjnego w 2013 roku.  

1. Wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni na ul. Gościnnej na odcinku 
od działek do ul. Domowej (budowa dróg osiedlowych); 

2. Wykonanie chodników wzdłuż ulicy 29 Pułku Piechoty; 
3. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dostosowującej park w 

Szczypiornie do celów rekreacyjnych (ławki, kosze na śmieci itp.) ; 
4. Odnowienie nawierzchni ulic Starowiejskiej i Szczypiornickiej wraz z 

chodnikami; 
5. Wykonanie bezpiecznych przejśd dla dzieci do szkoły przez ulicę 

Wrocławską; 
6. Przygotowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na ul. Radosnej 
7. Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci na terenie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego. 
 

 Propozycje do planu wydatków Rady Osiedla   
 

Lp. Nazwa Zadania Kwota 

1 Współpraca ze Szkołą Podstawową – zakup pomocy naukowych 500zł 

2 Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dnia Seniora (organizacja 
imprez kulturalnych) 

1200zł 

3 Utrzymanie terenów zielonych w odrębie osiedla 2000zł 

 

     Strona internetowa      

Pojawił się nowy adres strony internetowej prowadzonej przez członka 
Rady Osiedla – Tomasza Chajduka. 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: 601846767 
 

 
 

 
 

  miesięcznik Rady Osiedla                       numer 8 / wrzesień 2012 

 
Witamy wszystkich Paostwa serdecznie i zapraszamy do lektury 
wrześniowego numeru naszej osiedlowej gazetki. Mija ponad rok od 
wydania pierwszego numeru „Echa”. Po wielu pozytywnych 
komentarzach ze strony mieszkaoców naszego osiedla okazało się, że jest 
zapotrzebowanie na takiego typu kontakt Rady z mieszkaocami. 
Pragniemy także przypomnied, iż każdy może współredagowad naszą 
gazetkę. Ze swojej strony obiecujemy, że będziemy się starad wydawad 
systematycznie naszą gazetkę. 

Rada Osiedla Szczypiorno 
 

    Ulica Wrocławska będzie remontowana!  

Miastu udało się pozyskad 
dofinansowanie na modernizację 
ulicy Wrocławskiej. Poza 
nawierzchnią przebudowie 
zostanie poddana także 
infrastruktura towarzysząca to 
znaczy chodniki, ścieżki 
rowerowe, zatoki autobusowe, 
lewoskręty. Inwestycję wpisano 
do Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, jako zadanie o charakterze priorytetowym. 
Status ten daje gwarancję zabezpieczenia środków na modernizację. 
Droga pozostanie czteropasmowa. Nareszcie główna ulica naszego osiedla 
będzie remontowana. O terminie rozpoczęcia, oraz zakooczenia prac 
powiadomimy w najbliższym czasie.  

http://www.szczypiorno.info/


 

 

     Początek roku szkolnego    

Dnia 3 września 2012r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/ 2013.  
Porządek uroczystości: 

8.00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Kaliszu – Szczypiornie; 

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na terenie szkoły. 
Więcej informacji o liście podręczników na rok szkolny 2012/2013, czy też 
o pomocy finansowej na zakup książek znajdą paostwo na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej http://szkola-szczypiorno.pl  
 
 

     Stowarzyszenie Szczypiorniak    

W dniu 16 sierpnia złożone zostało kolejne pismo na  ręce Prezydenta 
Kalisza w sprawie pozyskania budynku zlokalizowanego przy ul 
Wrocławskiej 189. Według założeo będzie się tam mieścid Izba Pamięci 
Szczypiorna, w szczególności uwzględniając Legiony Józefa Piłsudskiego. 
Oprócz tego w budynku odbywad się będzie wiele inicjatyw na rzecz 
lokalnej społeczności. Jak zawsze czekamny na rozwój sytuacji  i 
pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.  
 

 Pozostałe informacje  

1. W dniu 20.10.2012 roku odbędzie się zbiórka niebezpiecznych i 
problemowych opadów komunalnych na naszym osiedlu. 
Miejscem zbiórki będzie tradycyjnie parking przy Szkole 
Podstawowowej nr 21.  

2. Na naszym osiedlu pojawiły się znaki informujące o zakazie 
wyrzucania śmieci, oraz wprowadzania psów na teren Szkoły 
Podstawowej. Prosimy o stosowanie się do powyższych 
informacji.  

3. Utwardzono teren znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 177-179 
poprzez ułożonie kostki brukowej wokół budynku.  

     XIII Bieg Świętojaoski      

W nocy z dnia 29 na 30 czerwca odbył się 8 Bieg Świętojaoski od 

Zmierzchu do Świtu. W zawodach uczestniczyło 84 maratooczyków. Jacek 

Będkowski z Holandii wygrał bieg, niemal wyrównując rekord trasy. 

Niewiele gorzej wypadli Adam Prokopczuk ze Szczecina i Dariusz 

Kondracki z Częstochowy. Wśród pao triumfowała Katarzyna May-

Adamek z Rakowni, przed Moniką Ciesielską z Czerwonaka oraz Barbarą 

Gil z Sierpca i Aliną Bubel z Wrocławia. Organizatorem biegu było Kaliskie 

Towarzystwo Sportowe Super Maraton przy współpracy Rady Osiedla 

Szczypiorno. Trasa wiodła po 3-kilometrowej pętli. Biuro zawodów 

mieściło się przy ul. Promiennej 1. 

 

http://szkola-szczypiorno.pl/

