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1. Organizatorem konkursu jest Za-
rz¹d Powiatu Strzeleckiego.
2. Celem konkursu jest promocja
powiatu oraz integracja w³adz samo-
rz¹dowych z mieszkañcami powiatu
w szczególnej atmosferze �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia.
3. Konkurs bêdzie trwa³ od momen-
tu og³oszenia do 12 grudnia 2008
roku. Og³oszenie o konkursie zosta-
nie opublikowane w dwutygodniku
�Powiat Strzelecki� i na stronie inter-
netowej Powiatu Strzeleckiego.
4. Uczestnikiem konkursu mo¿e
zostaæ ka¿dy mieszkaniec powiatu
strzeleckiego, z wy³¹czeniem osób z
punktu 4a, który w ww. terminie do-
starczy do Wydzia³u Edukacji, Kul-
tury, Kultury Fizycznej, Turystyki i
Promocji � pokój 310 - w³asnorêcz-
nie wykonan¹ ozdobê choinkow¹ lub
rêcznie zdobion¹ bombkê. Do ozdo-
by nale¿y za³¹czyæ informacjê o da-
nych osobowych uczestnika konkur-
su (imiê i nazwisko, adres, nr telefo-
nu) oraz opatrzon¹ w³asnorêcznym
podpisem klauzulê: �Wyra¿am zgo-
dê na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora w celu
przeprowadzenia niniejszego konkur-
su, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierp-
nia 1997r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z pó�n. zm.)�.
a) w konkursie nie mog¹ braæ udzia³u
pracownicy Starostwa Powiatowego

Regulamin konkursu na najpiêkniejsz¹
ozdobê Powiatowej Choinki 2008

W dniu15 listopada referat Sportu i Rekreacji Urzêdu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich zorganizowa³ Otwarty Szachowy Turniej dla Dzieci.
W zawodach udzia³ wziê³o 25 uczestników z siedmiu miejscowo�ci. W klasy-
fikacji ogólnej bezapelacyjnie zwyciê¿y³ Szymon Strzelczyk, który zdoby³ 6
punktów na sze�æ mo¿liwych. Drugi by³ Krzysztof Kalmuk z dorobkiem 5
punktów, a trzeci Daniel Urbañczyk 4,5 pkt.

Puchary i medale przyznano w kilku kategoriach wiekowych, poni¿ej
wyniki szczegó³owe.
Ch³opcy rocznik 1999 i m³odsi:
1. Micha³ Doros � Strzelce Opolskie - 4pkt.
2. Dominik Charczenko � Le�nica � 3 pkt.
3. Mateusz Hasterok � Grodzisko � 3 pkt.
Dziewczêta r. 1999 i m³odsi:
1. Dorota Panek ze Strzelec Opolskich � 2 pkt.
Ch³opcy roczniki 1998-1996:
1. Krzysztof Kalmuk � Kêdzierzyn-Ko�le � 5 pkt.
2. Daniel Urbañczyk � Le�nica � 4,5 pkt.
3. Damian Czempiel � Strzelce Op. - 3,5 pkt
Dziewczêta 1998-96:
1. �wierc Natalia z ¯êdowic � 2 pkt.
Ch³opcy r. 1995-93 (gimnazjum):
1. Szymon Strzelczyk � Le�nica �   6 pkt.
2. Eliasz Skoroszewski � Le�nica �   4 pkt.
3. Dawid Æwirko � Le�nica �   4 pkt.
Dziewczyny r. 1995-93:
1. Katarzyna Kroczek � Kielcza � 4 pkt.
2. Daria Czempiel � Strzelce Op. � 3,5 pkt.
3. Martina Lissok � Le�nica �   3 pkt.

Turniej by³ okazj¹ do ustalenia zasad tegorocznej Powiatowej Ligi Szacho-
wej. W bie¿¹cym sezonie rozgrywki rozpoczn¹ siê w styczniu. Zapraszamy
do udzia³u dru¿yny � 4 uczniów, w tym co najmniej jedna dziewczyna �
reprezentuj¹ce szko³y, domy kultury, �wietlice wiejskie lub nawet grupê kum-
pli. Zg³oszenia przyjmuje Kazimierz Przyby³ek tel. 508309162. Ubieg³orocz-
na Liga Powiatowa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. W piêciu dru¿yno-
wych turniejach uczestniczy³o 10 zespo³ów, a ligê wygra³a dru¿yna LOKiR
Le�nica.

Z kolei ka¿dego, kogo interesuj¹ szachy i chcia³by podnie�æ swoje umiejêt-
no�ci, klub �Strzelec� w Strzelcach Opolskich zaprasza do szkó³ki szachowej.
Zajêcia odbywaj¹ siê co �rodê w godzinach 16.00-18.00 w strzeleckim Domu
Kultury.

Szachowy turniej dla dzieci

w Strzelcach Opolskich.
5. Technika wykonania ozdoby i
materia³y, jakie zostan¹ u¿yte s¹ do-
wolne.
6. Wszystkie zg³oszone do konkur-
su ozdoby musz¹ byæ przygotowa-
ne w sposób umo¿liwiaj¹cy ich za-
wieszenie na choince (tzn. posiadaæ
zawieszkê � nie dotyczy ³añcuchów).
7. Nie przewiduje siê mo¿liwo�ci
zg³oszenia pracy grupowej, w kon-
kursie mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie
uczestnicy indywidualni.
8. Jeden uczestnik mo¿e dostarczyæ
nie wiêcej ni¿ 3 prace.
9. Organizator zastrzega, ¿e z
chwil¹ przekazania pracy bior¹cej
udzia³ w konkursie, jej wykonawca
zrzeka siê prawa do niej i przechodzi
ona na w³asno�æ powiatu.
10. Oceny z³o¿onych prac dokona
specjalnie w tym celu powo³ana za-
rz¹dzeniem starosty komisja, w sk³ad
której wejd¹:
- przedstawiciel Rady Powiatu

Strzeleckiego,
- 2 przedstawicieli Wydzia³u Edu-

kacji, Kultury, Kultury Fizycz-
nej, Turystyki i Promocji,

- pracownik jednostki organizacyj-
nej powiatu strzeleckiego z do-
�wiadczeniem plastycznym.

11. Posiedzenie komisji odbêdzie siê
w dniu 15 grudnia br.
12. Kryteria oceny s¹ nastêpuj¹ce:
- ogólne wra¿enie artystyczne,

- oryginalno�æ techniki wykonania
ozdoby,
- staranno�æ wykonania i nak³ad
pracy,
- ró¿norodno�æ zastosowanych
elementów dekoracyjnych.
13. Pula �rodków przewidzianych na
organizacjê konkursu wynosi 1800 z³,
z czego 1200 z³ to pula przeznaczo-
na na nagrody. Pierwsza nagroda to
400 z³, druga 300 z³, trzecia 200 z³,
ponadto zostan¹ przyznane trzy
równorzêdne wyró¿nienia po 100 z³
ka¿de i dodatkowo wszyscy uczest-
nicy konkursu dostan¹ drobny upo-
minek.
      Ka¿da z nagrodzonych i wyró¿-
nionych osób otrzyma czek i sama
zdecyduje, na jak¹ nagrodê rzeczow¹
przeznaczy pieni¹dze, a rozliczenie
nast¹pi po przedstawieniu przez ni¹
faktury wystawionej na Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, NIP 756-17-50-
877.
14.Uroczyste podsumowanie kon-
kursu i og³oszenie wyników odbêdzie
siê w sali narad Starostwa Powiato-
wego w tygodniu poprzedzaj¹cym
�wiêta Bo¿ego Narodzenia w trakcie
dekoracji Powiatowej Choinki.
15. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do przerwania b¹d� odwo³ania
konkursu w przypadku zaistnienia
przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych jego
przeprowadzenie.

Polski Zwi¹zek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów Oddzia³ Rejonowy w
Strzelcach Opolskich zorganizowa³ w
roku bie¿¹cym dwa festyny promuj¹ce
wielokulturowo�æ. Dofinansowanie na
organizacjê niniejszych imprez otrzy-
ma³ z Powiatu Strzeleckiego. Projekt
nosi³ nazwê Tradycje nie znaj¹ granic �
poznanie wielokulturowo�ci powiatu
strzeleckiego. Podczas festynów pro-
mowano chêtne zespo³y artystyczne z
terenu powiatu oraz orkiestry. Na pierw-
szym festynie w Izbicku wyst¹pi³y m.in.
zespó³ Sen oraz zespó³ Centavia.

Zespó³ Wokalny S E N utworzy³
siê w 1999 roku przy Oddzia³owej Sek-
cji Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego, z grupy eme-
rytowanych nauczycielek.

Od samego pocz¹tku, spontanicz-
nie powsta³ zespó³ dwug³osowy ¿eñski.
Za zgod¹ w³adz samorz¹dowych odby-
wa³ próby w Domu Kultury. Repertuar
dobierano wspólnie uwzglêdniaj¹c pio-
senki z lat 60- 70- 80. Pocz¹tkowo
zespó³ spotyka³ siê jako kole¿eñska
grupa, lubi¹ca �piew i wspólne spêdza-
nie czasu. Niebawem przerodzi³ siê w
coraz ³adniej �piewaj¹cy, zauwa¿any w
�rodowisku i zapraszany na wystêpy. Do
zespo³u do³¹czy³ akordeonista Józef
Sroka.  Pierwszy wystêp dla publiczno-
�ci mia³ miejsce w pa�dzierniku 2000
roku na uroczystym spotkaniu z okazji
95 rocznicy powstania Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego. Od tej pory
datuje siê oficjalna dzia³alno�æ Zespo-
³u, który przyj¹³ nazwê S E N (od pierw-
szych liter Senior). Kierownictwo i opie-
kê nad Zespo³em objê³a przewodnicz¹-
ca Sekcji E i R Emilia- Kazimiera Ko-
walczyk.

Od 2003 roku obowi¹zki przygo-
towania muzycznego, opracowania pio-
senek ,przedstawiania propozycji reper-
tuarowych przejê³a kol. Anna Tokarz.

W latach 2000- 2003 Zespó³ wy-
stêpowa³ 42 razy na ró¿nych uroczy-
sto�ciach gminnych i gmin o�ciennych.
Poszerzono repertuar o pie�ni religij-
ne, patriotyczne, kolêdy i pastora³ki
oraz piosenki ludowe i biesiadne.
S E N otrzymywa³ coraz wiêcej zapro-
szeñ na wystêpy z ró¿nych okazji. Kon-
certowa³ przeciêtnie 12-15 razy w roku.

Tradycje nie znaj¹ granic
� nasz piêkny wielokulturowy powiat

W 2003 roku po raz pierwszy wzi¹³
udzia³ w VIII edycji Wojewódzkiego
Festiwalu Pie�ni Patriotycznej � Tobie
Polsko� w Olszance, zdobywaj¹c wy-
ró¿nienie i nagrodê Departamentu Kul-
tury przy Urzêdzie Marsza³kowskim w
Opolu.

W latach2004-2006 Zespó³ Wo-
kalny S E N oprócz wystêpów na Zie-
mi Strzeleckiej , bywa³ w ró¿nych miej-
scowo�ciach w kraju m. in. dwukrotnie
uczestniczy³ w Ogólnopolskim Przegl¹-
dzie Chórów Nauczycielskich w Ostro-
wie Wielkopolskim, koncertowa³ na
Ziemi K³odzkiej, w ko�ciele w �winouj-
�ciu, na Wojewódzkim Festiwalu Pie�ni
Kresowej w £osiowie.

W roku 2007 Zespó³ mia³ 24 wy-
stêpy, do najwa¿niejszych zalicza:
- XV Opolskie �wiêto Pie�ni Ludowej
Gogolin 2007 w Kamieniu �l.
- Koncerty w Dusznikach i Polanicy
- wystêp w Ty�mienicy na Ukrainie
W roku 2007 by³ nominowany do pre-
sti¿owej nagrody regionalnej �Laur Zie-
mi Strzeleckiej�

19 kwietnia 2008 roku otrzyma³
�Laur�- Statuetkê Strzelca - za dzia³al-
no�æ kulturaln¹.

Dotychczasowe nagrody i wy-
ró¿nienia:
1. 2003 rok- wyró¿nienie i nagroda
Depart. Kult. przy Urzêdzie Marsza³-
kowskim
2. 2004 i 2006 rok- pami¹tkowy pu-
char za udzia³ w Ogólnopolskim Prze-
gl¹dzie Chórów Nauczycielskich
3. 2005 rok - wyró¿nienie na X Fe-
stiwalu Pie�ni patriotycznej �Tobie
Polsko� w Olszance
4. 2005 rok �medal 100 � lecia ZNP
5. 2006 rok-III miejsce, puchar i na-
groda na Festiwalu Pie�ni Kresowej w
£osiowie
6. 2006 rok-II miejsce na Wojewódz-
kim Festiwalu Pie�ni Patriotycznej w
Olszance
7. 2007 rok- III miejsce puchar i na-
groda na �wiêcie Pie�ni Ludowej Gogo-
lin 2007
8. 2007 rok � nominacja do nagrody
�Laur Ziemi Strzeleckiej�
9. 2008-rok- nagroda �Laur Ziemi
Strzeleckiej� za dzia³alno�æ kulturaln¹

Aktualny sk³ad Zespo³u
Wokalnego S E N :

1. Emilia- Kazimiera Kowalczyk �
kierownik
2. Anna Tokarz � dyrygent
3. Danuta Rurañska � Kamiñska -
skarbnik
4. Alfreda Majchrowicz
5. Janina Wójcik
6. Krystyna Kotyrba
7. Wielis³awa Niemczyk
8. Maria Nowakowska
9. El¿bieta Poloczek � solistka
10. Alicja Dymarek
11. Zofia Duda
12. Danuta Kêdzierska � solistka
13. Jadwiga Gomo³a
14. Wies³awa Pilawska
15. Danuta Cie�lak
16. Józef Sroka

Obecnie Zespó³ dzia³a pod patro-
natem Strzeleckiego O�rodka Kultury.
Jest otwarty na zwiêkszenie liczebno-
�ci. Zapraszamy wiêc chêtnych maj¹-
cych predyspozycje, lubi¹cych �piew i
przebywanie w grupie, najchêtniej na-
uczycieli.

Zespó³ �Centavia� powsta³ w
2003r. i nieprzerwanie pracuje. Aktyw-
nie pracuje w ¿yciu kulturalnym Cen-
tawy i Gminy Jemielnica.

Repertuar artystyczny jest ró¿no-
rodny i systematycznie wzbogacany.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem dla ze-
spo³u jest zajêcie III miejsca na Woje-
wódzkim Konkursie Pie�ni Patriotycz-
nej w Olszance w 2006 r.

Zespó³ jest wspó³organizatorem
Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek w parafii
Centawa.

Motto zespo³u: Bogu na chwa-
³ê,Ludziom ku rado�ci

Zespó³ Centavia do stycznia 2008
r. nazywa³ siê Centawianki, bo �piewa-
³y w nim same kobiety. W roku bie¿¹-
cym do zespo³u wst¹pi³o 4 mê¿czyzn.
Kierownikiem zespo³u jest Danuta Kê-
dzierska. Zespó³ promuje swoj¹ gminê
Jemielnica w ca³ym województwie oraz
poza jego granicami. �piewa pie�ni i
bawi s³uchaczy weso³ymi ¿artami. Ze-
spól �piewa po polski, �l¹sku, niemiec-
ku oraz czesku.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W STRZELCACH OPOLSKICH

informuje,
¿e zosta³a wyd³u¿ona procedura rekrutacyjna w grudniu 2008r.:

w terminie:  - 22 grudnia 2008 r.,
jednocze�nie og³asza

Rozpoczêcie procedury rekrutacyjnej dla kandydat  do s³uzby
w policji w województwie opolskim na rok 2009

w terminach:
- 26 lutego 2009 r., - 29 kwietnia 2009 r., - 02 lipca 2009 r. ,

- 31 sierpnia 2009 r. - 26 pa�dziernika 2009 r.
***

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W STRZELCACH OP.
og³asza

Rozpoczêcie procedury rekrutacyjnej dla osób, które odby³y s³u¿bê
kandydack¹ w oddzia³ach prewencji Policji na rok 2009

w terminach:
� 17 marca 2009 r., � 09 lipca 2009 r., � 28 wrze�nia 2009 r., � 30 listopada
2009

Przewiduje siê przyjêcie do s³u¿by w policji po odbyciu s³u¿by kandy-
dackiej na terenie ca³ego kraju 800 osób.

***
Formularz kwestionariusza osobowego mo¿na pobraæ w ka¿dej komen-

dzie wojewódzkiej /sto³ecznej, powiatowej/miejskiej policji oraz ze strony
internetowej: www.opolska.policja.gov.pl
Informacje dotycz¹ce procedury kwalifikacyjnej mo¿na znale�æ:
na stronie internetowej Komendy G³ównej Policji oraz Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Opolu: www.policja.pl, www.opolska.policja.gov.pl,

Dodatkowe informacje o rekrutacji do policji mo¿na uzyskaæ w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Op. nr 210, b¹d� telefonicz-
nie pod nr tel. 077 462 19 37


