
ZAPROSZENIE 
Komisja  ZFŚS  OPA-ROW sp. z o.o.  w miesiącu listopadzie zaprasza do Teatru Ziemi Rybnickiej   

(Rybnik, ul. Plac Teatralny 1) na: 

– na spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie „I LOVE YOU”, a teraz się zmień”  

 w dniu 06.11.2022. (niedziela) godz. 16:00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

I LOVE YOU to komedia dla singli i żonatych. Dla pozostających w nieformalnych związkach i rozwodników. Dla wszystkich, 

którzy byli, są lub będą w parze. Dla tych, którzy chcieliby być i dla tych, którzy nigdy więcej, za żadne skarby nie chcą się już 

zakochać! 

I LOVE YOU to spektakl, który wyjaśnia co pcha nas do bycia w związku. Jak wiele jesteśmy w stanie zrobić by powiedzieć            

i usłyszeć te dwa magiczne słowa: KOCHAM CIĘ! 

I LOVE YOU to wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe dialogi i przebojowe piosenki 

zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie! 

I LOVE YOU to gwiazdorska obsada: Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska, Rafał Królikowski i Robert Rozmus. 

Koszt biletu: 110,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 20 szt. - zapisy do 19.09.2022r. 

 - 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 koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – „A to Polska właśnie” dedykowany obchodom Roku 

Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do  Polski w dniu 13.11.2022. (niedziela) godz. 17:00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” pojawi się na scenie w pełnej krasie ludowych kostiumów, w repertuarze najpiękniejszych pieśni i 

tańców ludowo-narodowych oraz pieśni z okresu Powstań Śląskich.    Przeważającą część programu stanowią kompozycje lub 

opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – współzałożycieli Zespołu „Śląsk”. 

W repertuarze przygotowanym specjalnie dla publiczności w Rybniku, Zespół zebrał kolekcję pieśni i tańców, które od blisko 70 

lat tworzą międzynarodową, artystyczną markę „Śląska”. W programie znajdą się najpiękniejsze i najbardziej znane kompozycje 

Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara oraz choreografie Elwiry Kamińskiej czy Juraja Kubanki. 

Koszt biletu: 70,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 20 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 zespołu „Czerwone Gitary” w dniu 25.11.2022. (piątek) godz. 19:00 
więcej na: www.teatrziemirybnickiej.pl 

 

Czerwone Gitary ponownie w Rybniku! Platynowy koncert Czerwonych Gitar jest podsumowaniem 55 letniej działalności 

zespołu. W blisko dwugodzinnym programie, usłyszycie Państwo największe przeboje z początkowego okresu działalności grupy, 

nowe propozycje zespołu i zobaczycie historię zespołu w przekazie multimedialnym. Od parunastu lat Czerwone Gitary tworzą: 

Jerzy Skrzypczyk - perkusja, śpiew, Mieczysław Wądołowski, - gitara akustyczna, śpiew, Dariusz Olszewski - gitara solowa, 

śpiew oraz Arkadiusz Wiśniewski - gitara basowa, śpiew, aranżacje.  
Koszt biletu: 100,00 zł od osoby – ilość biletów ograniczona, tj. 14 szt. - zapisy do 19.09.2022r. 

- Komisja dopłaca do zakupu biletu wg grup dochodowości odpowiednio: 

Grupa Dofinansowanie Dopłata uczestnika 

G1 80,00 zł 20,00 zł 

G2 64,00 zł 36,00 zł 

G3 52,00 zł 48,00 zł 

G4 40,00 zł 60,00 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 

 


