
ZAPROSZENIE 
 

Komisja  ZFŚS  OPA-ROW sp. z o.o. zaprasza do Teatru Ziemi Rybnickiej  (Rybnik, ul. Plac Teatralny 1) na: 

- na spektakl „Pomoc domowa” Marca Camolettiego w dniu 15.05.2022r. (niedziela) o 

godz. 19.00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

Twórcy „Mayday 2” i „Szalonych Nożyczek” zapraszają na spektakl: 
„POMOC DOMOWA” – to znakomita sztuka, która zawładnęła scenami całego świata. 

Znakomita interpretacja i przekład Bartosza Wierzbięty znanego z takich przekładów jak „SHREK”, 
„ASTERIX I OBELIX”, „RYBKI Z FERAJNY” czy „MADAGASCAR” gwarantuje doskonałą zabawę ! 

Z zapartym tchem podąża się za losami męża, żony, kochanki i kochanka szczególnie gdy łączy ich jedyna, 
błyskotliwa, urzekająca, spostrzegawcza i pełna uroku Nadia czyli POMOC DOMOWA. 

Pod jej okiem rozgrywają się sytuacje gorące, szybkie i zawiłe! Nadia staje się sternikiem miłosnego 
labiryntu i to ona pociągając za sznureczki jako jedyna zna odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. 

Czy uda się dochować tajemnicy i znaleźć wyjście z tej miłosnej spirali? 

Koszt biletu: 110,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 20 szt. - zapisy do 06.05.2022r. 

 - Komisja dopłaca do zakupu biletu wg grup dochodowości odpowiednio: 

Grupa Dofinansowanie Dopłata uczestnika 

G1 80,00 zł 30,00 zł 

G2 64,00 zł 46,00 zł 

G3 52,00 zł 58,00 zł 

G4 40,00 zł 70,00 zł 

- na spektakl „Szalone nożyczki”  w dniu 12.06.2022r. (niedziela) o godz. 19.00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

Kultowy i uwielbiany scenariusz Szalonych nożyczek cieszy się powodzeniem w 
najlepszych teatrach  świata już od ponad 50-ciu lat! 

Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon w lokalu wynajęty od Pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur 
zajmuje się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu - właścicielka lokalu umiera! Detektywi 

mają nie lada wyzwanie, by rozwiązać kryminalną zagadkę... 

Kto zabił?! Wszyscy obecni w salonie mieli motyw, jednak nikt nie przyznaje się do zbrodni. Wtedy do akcji 
wkracza widz! Jaki będzie finał? Wszystko pozostaje w rękach publiczności. Ten spektakl nigdy nie kończy 

się tak samo! Jest magnetyczny, elektryzujący i budzący podziw publiki całego świata! 

- na koncert Stare Dobre Małżeństwo w dniu 24.06.2022r. (piątek) o godz. 19.00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej 
w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego - charyzmatycznego 
pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie. Występy tej legendarnej formacji stanowią 
atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie zapełnia największe i 
najbardziej prestiżowe sale koncertowe w kraju. Publiczność zespołu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego 
śladem, co stanowi wartość najwyższą z możliwych. 

 

Koszt biletu na spektakl  i koncert po 110,00 zł od osoby za każdy  – ilość biletów 20 szt. - zapisy 

do 15.05.2022r. 

Pracownik może zakupić po jednym bilecie dla osób uprawnionych (na każdą z w/w) zgodnie z regulaminem 

ZFŚS. Zapisy osób chętnych do nabycia biletów przyjmowane będą w siedzibie OPA-ROW pod numerem 

telefonu tel. 32 73 98843. W przypadku większej ilości chętnych, bilety będą rezerwowane na bieżąco w miarę 

wolnych biletów w kasie TZR. Zamawiając bilety należy wpłacić 100% wartości zamawianych biletów 

(odliczona gotówka). Informacje dodatkowe - tel. nr  32 73 98843 lub 32 73 98848. 

         

 


