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Zespół Śląsk uświetni galę Laurów Umiejętności i
Kompetencji
12 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej Opole przy ul. Oleskiej 70 (dawny „Okrąglak”)
odbędzie się uroczysta gala wieńcząca XXVII edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji.
Uroczystość uświetni koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Początek o godz. 18:00. Są jeszcze bilety! Podczas gali po raz pierwszy w Opolu zostaną wręczone
dwie nagrody, które wcześniej przyznawane były w Katowicach: najwyższe wyróżnienie Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Kryształowy Laur z Diamentem.
<p>W trakcie uroczystości nagrodzeni zostaną menedżerowie firm, którzy wprowadzają
skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a
także niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, którzy poprzez swoją działalność
wspierają procesy zmian w naszym regionie i kraju oraz przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego wizerunki Polski w świecie. </p> <p><br /> </p> <p>Diamentowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji uhonorowany zostanie rzemieślnik i przedsiębiorca, znany z
działalności charytatywnej, samorządowiec, wydawca i felietonista tygodnika „Strzelec Opolski”,
członek Trybunału Stanu, radny IV kadencji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich – Karol Cebula.
Kryształowy Laur z Diamentem otrzyma ks. prałat Zygmunt Lubieniecki, sędzia Sądu Biskupiego
w Opolu, proboszcz Parafii św. Józefa w Opolu, przewodniczący Kapłańskiej Kapituły Odnowy
Katedry Opolskiej. Poza tym przyznanych zostanie 5 Laurów Platynowych, 11 Złotych i 37
Srebrne. Przyznana zostanie także nagroda specjalna „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego". <br
/> </p> <p><br /> </p> <p> </p> <p><img class="image borderefx1 left" style="
width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/2017-12-14_151326116210.jpg" alt="Galę Laurów
Umiejętności i Kompetencji 12 stycznia w Opolu uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny [fot. materiały organizatora]" title="Galę Laurów Umiejętności i
Kompetencji 12 stycznia w Opolu uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny [fot. materiały organizatora]" />Podczas gali wystąpi jeden z największych polskich
zespołów folklorystycznych , założony w 1953 roku - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny. Zespół rzadko prezentuje swoje umiejętności na galowych koncertach, zatem warto
skorzystać z nadarzającej się możliwości obejrzenia występu na żywo. </p> <p> </p> <p> </p>
<p><br /> </p> <p><br /> </p> <p>Zaproszenia na uroczystość można zakupić w kasie
Filharmonii Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24 w Opolu. Kasa jest czynna od wtorku do piątku, w
godzinach od 9:00 do 19:30. W dni wolne od pracy, w niedziele i święta na godzinę przed
koncertem.</p> <p> </p> <p><br /> </p> <p>Organizatorem wydarzenia jest Opolska Izba
Gospodarcza. Radio Opole uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji objęło
patronatem medialnym.</p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/QxMvb5Vsb2o"
gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen="" width="854" height="480"
frameborder="0"></iframe>

