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Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy
dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej

informuje, że
od września w ramach umowy z NFZ

rozpoczęła działalność Poradnia Reha-
bilitacyjna przy Szpitalu. Godziny otwar-
cia we wtorek 7.30 - 12.30 w czwartek
14.00 - 19.00. Rejestracja pod nr
65 520 34 95. Szpital rozszerzył rów-
nież działalność o opiekę rehabilitacyjno
- leczniczą dla dorosłych w zakresie sta-
cjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Zapraszamy!

BUDOWA DOMÓW
REMONTY, KLINKIER,

DOCIEPLENIA I REGIPSY,
SZPACHLOWANIE
TEL. 665-832-392

Do udziału w konkursie o za-
sięgu wojewódzkim wytypowano
22 schroniska. „Morena” dzięki za-
jęciu tak wysokiej pozycji została
zakwalifikowana do konkurencji
ogólnopolskiej. Tym razem ogło-
szenie wyników odbyło się w
Szczecinie. W rankingu ogólnopol-
skim Młodzieżowe Schronisko
Młodzieżowe „Morena” w Osiecz-
nej zajęło trzecie miejsce. Te suk-
cesy cieszą tym bardziej, że
przypadły akurat w roku 100-lecia
Światowego Ruchu Schronisk Mło-
dzieżowych.

Prekursorem idei schronisk
młodzieżowych w sierpniu 1909
roku był niemiecki nauczyciel Ri-
chard Schirmann. Wybrał się on w
podróż. W miejscowości, w której
się zatrzymał miał problem ze zna-
lezieniem noclegu. Udało mu się
przenocować u gospodarza. Nau-

czycielowi geografii okolica bardzo
się spodobała chciał zostać tam na
dłużej, ale gospodarz nie pozwolił
na to. Ponieważ w pobliżu znajdo-
wała się szkoła – pusta podczas
wakacji Schirmann wpadł na po-
mysł, by pusty obiekt wykorzystać
jako miejsce noclegowe. Tak też w
sierpniu 1909 roku zrodziła się
idea schronisk. Pierwsze schroni-
sko młodzieżowe – Altena Castle
powstało więc właśnie w Nie-
mczech w miejscowości Altena w
1912 roku. Później ruchy schronisk
rodziły się w kolejnych krajach.
Stowarzyszenie Polskich Schro-
nisk Młodzieżowych powstało w
1926 roku. Idea utworzenia sieci
schronisk w Polsce zrodziła się po
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Myśl ta zainicjowana zos-
tała przez nauczycieli Ziemi
Krakowskiej i przeistoczyła się w
inicjatywę budowy pierwszego w
Polsce młodzieżowego domu wy-
cieczkowego, który otwiera swe
podwoje w 1931 roku „na Olean-
drach”. Wcześniej miejsca nocle-
gowe dla wycieczek szkolnych i
obozów wędrownych były zapew-
niane przez „punkty wsparcia”.
Dziś Międzynarodowa Federacja
Schronisk Młodzieżowych zrzesza
76 państw świata, w których działa
5.600 schronisk młodzieżowych.
W Osiecznej schronisko ma już
swoją 27-letnią tradycję.

Schronisko młodzieżowe w Osiecznej jest jednym z najlep-
szych schronisk w Polsce. Podczas trwającego w Koninie
Wielkopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk
Młodzieżowych dyrektor osieckiej placówki otrzymał puchar
i gratulacje za zajęcie II miejsca. A to nie koniec sukcesów.

Nagrodzone schronisko

Koło Emerytów Rencis-
tów i Inwalidów w Osiecznej
świętowało 30-lecie istnie-
nia.

Z tej okazji dla seniorów za-
śpiewał chór „Lutnia” a uczniowie
Zespołu Szkół w Osiecznej przy-
gotowali występ artystyczny, atmo-
sfera zrobiła się wesoła, na tyle, że
dzieci poderwały do tańca władze
gminy i emerytów. W tej sielskiej
atmosferze zaproszeni goście zło-
żyli życzenia wielu lat pomyślnej
działalności Koła.

Koło w Osiecznej powstało 27
września 1979 roku. Założycielem
był Ryszard Grabarczyk z Leszna.
W skład pierwszego Zarządu Koła
wchodzili: przewodniczący – Ed-

ward Antoniak, sekretarz - Stani-
sława Tokarska, skarbnik – Janina
Kasprzycka. W następnej kadencji
przewodniczącą została Włady-
sława Dolata z Leszna a od 1987
do 2007 roku Eugenia Para-
dowska. Od dwóch lat przewodni-
czącym jest Wiesław
Andrzejewski.

Obecnie Koło liczy 73 człon-
ków. Funkcję sekretarza piastuje
Zofia Szymlet, a skarbnika Urszula
Szkalska. Członkowie organizują
wycieczki, wyjazdy do kina, do
operetki, na koncerty, spotkania z
okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Seniora, spotkania opłatkowe,
biorą udział w festynach i pikni-
kach.

Jubileusz 30-leciaKoła Emerytów


