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Tradycyjnie ju¿, tu¿ przed �wiê-
tami Bo¿ego Narodzenia, w Specjal-
nym O�rodku Szkolno � Wychowaw-
czym w Le�nicy ma miejsce spotka-
nie op³atkowe. Przygotowania do te-
gorocznego spotkania trwa³y ju¿ od
pocz¹tku grudnia. Uczniowie æwiczyli
swoje role w przedstawieniu bo¿ona-
rodzeniowym, przygotowywali pre-
zenty dla zaproszonych go�ci, trwa-
³y wielkie zakupy produktów, z któ-
rych ugotowane zosta³y potrawy na
wigilijny stó³. Pozosta³o jeszcze od-
�wiêtne udekorowanie szkolnej sto-
³ówki i piêkne nakrycie sto³ów. I ju¿
mo¿na �wiêtowaæ.

21 grudnia przed godzin¹ 10. sto-
³ówka zaczê³a siê wype³niaæ ucznia-
mi, nauczycielami, wychowawcami,
pracownikami administracji i obs³ugi
SOSW w Le�nicy oraz go�æmi, w�ród
których byli dyrektorzy zaprzyja�-
nionych placówek kulturalnych i

SPOTKANIE OP£ATKOWE
W SOSW W LE�NICY

18. grudnia 2007 r. m³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich przygotowa³a wie-
czerzê wigilijn¹ dla dzieci ze �wietli-
cy socjoterapeutycznej Arka i �ró-
de³ko. Przygotowane przez siebie po-
trawy regionalne serwowa³a klasa IV
technikum organizacji us³ug gastrono-
micznych. By³y to tradycyjne ma-
kówki, kapusta z grzybami, barszcz
z krokietem, pierogi z kapust¹ i grzy-
bami, ryba sma¿ona z sa³atk¹
¿ydowsk¹ oraz kompot z suszonych
owoców. Przed kolacj¹ dzieci z³o¿y-
³y sobie i zaproszonym go�ciom
¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne.
Nie zabrak³o równie¿ prezentów, z
których dzieci bardzo siê cieszy³y.
Oprawê artystyczn¹ spotkania wigi-
lijnego przygotowali równie¿ ucznio-
wie naszej szko³y: IIb, IIIa techni-

o�wiatowych, stra¿acy, przedstawi-
ciele okolicznych zak³adów pracy
oraz sponsorzy, bez których niemo¿-
liwe by³oby spotkanie siê przy
wspólnym stole, obejrzenie przedsta-
wienia bo¿onarodzeniowego pt.
�Spotkanie�, prze³amanie siê op³at-
kiem i z³o¿enie sobie ¿yczeñ, spró-
bowanie pysznej zupy grzybowej i
wy�mienitych makówek, wspólne
�piewanie kolêd.

Uczniowie SOSW w Le�nicy po-
chodz¹ z ró¿nych �rodowisk, czasem
w ich domach brakuje �wi¹tecznej at-
mosfery. Dla nich szkolna wigilia jest
bardzo wa¿na. Chocia¿ przez chwilê
mog¹ poczuæ magiê �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i ogrzaæ siê ich ciep³em.
Podczas tego spotkania wszyscy
czuj¹ siê jedn¹ wielka rodzin¹, a w
dzisiejszych czasach ta blisko�æ jest
szczególnie potrzebna.

Danuta Kolender

Wigilia Arki i �róde³ka

Prze³om starego i nowego roku
zawsze i wszystkim wydaje siê wy-
j¹tkowy. Koñczymy stare sprawy.
Zaczynamy nowy okres z wielkimi
nadziejami i marzeniami. Najwiêksze
na pewno maj¹ ci, którym urodzi³o
siê wówczas dziecko.
- Pod wzglêdem ilo�ci urodzeñ nie
by³a to jaka� wyj¹tkowa noc: bywaj¹
takie, w których jest ich wiêcej. W
naszym szpitalu noc¹ na prze³omie
2007 i 2008 roku przysz³o na �wiat
czworo dzieci: dwie dziewczynki i
dwóch ch³opców � mówi Katarzyna
Buratowska, po³o¿na. � Pierwszym
noworodkiem w roku 2008 by³a
dziewczynka, mieszkanka Niezdro-
wic. Urodzi³a siê o godzinie 2.02,
wa¿y³a 3,740 g, mia³a 55 cm d³ugo-
�ci; otrzyma³a 10 punktów w skali
Apgar. Dwie godziny pó�niej � o 4.17
� przyszed³ na �wiat nowy mieszka-
niec Kad³uba: wa¿y³ dok³adnie tyle

Witamy na �wiecie

samo, ile starsza kole¿anka: 3.740 g, ale � jak to mê¿czyzna � by³ o 1 cm
d³u¿szy; otrzyma³ równie¿ 10 pkt w skali Apgar.

To jeden z dwóch czytników kart
czipowych, jakie ju¿ pojawi³y siê
przy recepcji w starostwie. Przezna-
czone s¹ nie dla klientów, ale dla pra-
cowników. Jeszcze w styczniu bêd¹
testowane, a w lutym ich u¿ywanie
stanie siê ju¿ obowi¹zkowe.

Urz¹d jak fabryka? Dlaczego
wprowadzane s¹ takie rozwi¹zania?
� z tymi pytaniami zwróci³am siê do
starosty Józefa Swaczyny.
- Zastosowanie kart czipowych re-
jestruj¹cych czas pracy jest coraz po-

Czipowe karty od lutego

wszechniejsze, nie ogranicza siê tyl-
ko, jak dawniej, do du¿ych przedsiê-
biorstw, w których �od zawsze� obo-
wi¹zywa³y karty zegarowe. Staro-
stwo nie jest oczywi�cie zak³adem
produkcyjnym, ale �cis³a rejestracja
czasu pracy jest po¿¹dana. I dyscy-
plinuj¹ca.

Nie chcê oczywi�cie powiedzieæ,
¿e mamy do czynienia z jakim�
ogromnym rozprê¿eniem, z nieprze-
strzeganiem obowi¹zków, ale pewne
rygory musimy jednak wprowadziæ.

W tej chwili mamy trzy zeszyty:
wyj�æ s³u¿bowych, wyj�æ prywat-
nych i rejestruj¹cych czas odrabiany
przez pracowników.

Karty czipowe zast¹pi¹ zeszy-
ty i skoñczy siê niezupe³nie �cis³e po-
dej�cie do rozliczania z czasu po�wiê-
conego s³u¿bowym obowi¹zkom.

Rozumem pewne obawy pra-
cowników, ale przecie¿ zawsze to co
nowe, budzi takie odczucia � dodaje
starosta Swaczyna.

mg.

kum ekonomicznego, II liceum socjalnego, II technikum elektrycznego pod
opiek¹ p. Edyty Bem i ks. Sylwestra Pruskiego.

Ma³gorzata Tacica

Jak zwykle tradycyjnie dzielili�my siê op³atkiem

Byli�my jedna rodzin¹

�piewali�my kolêdy


