
ZAPROSZENIE 
 

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

– na spektakl „Nikaj”, Zbigniewa Rokity w wykonaniu Teatru Zagłębia w dniu 08.10.2022. 

(sobota) godz. 18:00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

A gdyby tak… Śląsk w Zagłębiu! Czas najwyższy, by spojrzeć na trwające od dekad antagonizmy, dzielące 

mieszkańców i mieszkanki obu stron Brynicy, z przymrużeniem oka. Po raz pierwszy w historii zespoły 

aktorskie Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego łączą siły we wspólnym spektaklu – na scenie tego pierwszego, 

w reżyserii dyrektora tego drugiego. Czy może wyjść z tego coś innego niż GZM (Górnośląsko-Zagłębiowski 

Miszmasz)? Przekonajmy się raz na zawsze! . 

Koszt biletu: 70,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 16 szt. - zapisy do 19.09.2022r. 

 - Komisja dopłaca do zakupu biletu wg grup dochodowości odpowiednio: 

Grupa Dofinansowanie Dopłata uczestnika 

G1 50,00 zł 20,00 zł 

G2 40,00 zł 30,00 zł 

G3 32,50 zł 37,50 zł 

G4 25,00 zł 45,00 zł 

 

- na koncert artysty – Maleńczuk – „Klauzula sumienia”  w dniu 21.10.2022r.  

(piątek) o godz. 19.00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

Niektórych artystów można opisać krótko i w kilku zdaniach. Maciej Maleńczuk zdecydowanie do nich nie 

należy, a szybki opis jego działalności jest absolutnie niemożliwy. Z pewnością można powiedzieć, że to 

jeden z najważniejszych, najbardziej charyzmatycznych, a przy tym kontrowersyjnych artystów ostatnich 

czterech dekad.  

Koszt biletu: 130,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 18 szt. - zapisy do 19.09.2022r. 

 - Komisja dopłaca do zakupu biletu wg grup dochodowości odpowiednio: 

Grupa Dofinansowanie Dopłata uczestnika 

G1 100,00 zł 30,00 zł 

G2 80,00 zł 50,00 zł 

G3 65,00 zł 65,00 zł 

G4 50,00 zł 80,00 zł 

Pracownik może zakupić po jednym bilecie dla osób uprawnionych, zgodnie z regulaminem ZFŚS. Zapisy osób chętnych 

do nabycia biletów przyjmowane będą w siedzibie OPA-ROW u Pani Joanny Machnik tel.  

32 739 8843. 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 – Joanna Łobacz  tel. nr 32 739 8806 

Dyrektor OPA-ROW sp. z o.o. 
           Komisja  ZFŚS 

 

 


