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500 plus
atrakcyjne
także
dla rodzin
z Ukrainy
Wzrasta liczba cudzoziemców,
którzy przyjeżdżają na Opolszczyznę
całymi rodzinami ze względu na to, że
mogą otrzymać świadczenie „500 plus”.
Ta liczba może się zwiększyć dodatkowo
po 1 lipca, kiedy w życie wchodzą nowe
regulacje – więcej s. 4

MAJA
OSTASZEWSKA W
„JA TERAZ KŁAMIĘ”.
PREMIERA
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Prawica przed Marszem Równości

KONTRMANIFESTACJA
►5
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Spacer po Opolu

Sylwetka

Śladami
Grotowskiego

Nowa
pełnomocniczka

Dr Agnieszka Wójtowicz napisała
książkę o Opolu Jerzego Grotowskiego. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak żył,
z kim się przyjaźnił i gdzie pił wódkę,
teraz może to łatwo zrobić

Kim jest pełnomocniczka prezydenta
Opola, która ma się zajmować w ratuszu równym traktowaniem?
Krótka sylwetka
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Plusy i minusy
tygodnia

Kordon ochronny

N

arodowcy chcą otoczyć kordonem opolską katedrę,
żeby chronić ją przed Marszem Równości. Na marszu nikt wprawdzie katedry atakować nie zamierza,
ale kontrmanifestacja skrajnej prawicy też w sumie
nikogo nie zdziwiła. To środowisko od lat obraża społeczność
LGBT, odmawiając jej nawet prawa do mówienia o tolerancji
w miejscach publicznych, walki o własne prawa, a ostatnio
także do… chodzenia pod kościołami. To smutne, tragiczne,
momentami może nawet śmieszne. Smutniejszy i bardziej

Dziś opolska kuria stoi na stanowisku,
że wybryków narodowców nie komentuje,
bo inicjatywa kordonu to nie jest
inicjatywa kościelna
zastanawiający jest jednak brak komentarza opolskiej kurii,
która katedrę oddaje, niczym porzuconego zakładnika. Nie
reaguje, kiedy pedoﬁlia jest przez skrajną prawicę zrównywana z homoseksualnością, nie reaguje, kiedy narodowcy postanawiają bronić katedry, nie reaguje, kiedy uczestnicy marszu
przyznają, że część z nich to osoby wierzące i chciałaby się
czuć częścią kościoła. Dziś opolska kuria stoi na stanowisku,
że wybryków narodowców nie komentuje, bo inicjatywa
kordonu to nie jest inicjatywa kościelna. Kiedyś dotrze do
momentu, w którym już nikogo ten komentarz nie będzie
interesował. Szkoda. +
Więcej o Marszu równości s.5.

Referat
ds. integracji
społecznej
W ratuszu powołany
został referat ds. integracji społecznej. To ukłon
w stronę obcokrajowców
i to oni są zachęcani do
ubiegania się o stanowiska kierownika i pracowników nowej jednostki.
Z danych Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu,
który nadzoruje miasto
i powiat opolski, wynika, że w zeszłym roku
utworzono dla cudzoziemców prawie 12 tys.
miejsc pracy, a do urzędu
zgłosiło się ponad 40 tys.
Ukraińców.

W liczbach
Jak mieszkać w Opolu?

795 128
nowych mieszkań
• Tyle oddano w Opolu
w 2018 roku. To największa
liczba w historii Opola.

Przy ul. Fabrycznej i Sikorskiego w Kluczborku
ścięto ok. 130 drzew. Wycinka była spowodowana
planowaną inwestycją
– budową trasy pieszo-rowerowej, która została
sﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej.
Cel inwestycji? Walka ze
smogiem.

tysięcy
• Tyle osób mieszkało w Opolu
w 2018 roku. Miasto miało też
dodatni przyrost naturalny
na poziomie +267 osób.

Sylwetka

Dorota
Piechowicz-Witoń
Została właśnie pełnomocniczką prezydenta ds.
równego traktowania.

T
Wycinka
drzew
w
Kluczborku

Ta rzeźba symbolizuje kobietę.
Kobietę twórczą, wyzwoloną,
mancypowaną
i taką, która się nie boi
wyzwań.
A ponieważ miejsce
– Galeria Solaris – jest dedykowane
kobietom, chciałam, by ta rzeźba
w jakiś sposób kobietę symbolizowała
i przywodziła na myśl”

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

o jej dodatkowy obowiązek,
bo wróciła właśnie do ratusza na stanowisko naczelniczki
Centrum Dialogu Obywatelskiego po urlopie macierzyńskim. Przedtem poświęcała się
głównie pracy akademickiej i w
organizacjach społecznych. Jest
doktorem pedagogiki, trenerką
pracy z niepełnosprawnymi
i animatorką ekonomii społecznej. Kontrowersje w środowisku
NGO wywołała przed laty jej decyzja o starcie w wyborach z list
PO. Część środowiska uznała, że
liderka organizacji społecznej
nie powinna się wdawać w spory
polityczne i nie może łączyć jed-

nej działalności z drugą. Potem,
kiedy już Piechowicz-Witoń
pracowała w opolskim ratuszu,
wiele komentarzy wzbudziła jej
aktywność w internecie. Naczelniczka wrzuciła do sieci kalendarz z gołymi panami (stworzony w ramach akcji charytatywnej
w Trójmieście) i dopytywała:
„Mamy takie ciała w Opolu?”.
Jako pełnomocniczka ds.
równego traktowania ma się
zająć przede wszystkim dyskryminacją ze względu na płeć. Na
konferencji prasowej pełnomocniczka zapewniła, że przeanalizowała pod kątem równego
traktowania kobiet i mężczyzn
opolski ratusz. Podobno wypadł
bardzo dobrze. +

KINGA NOWAK
autorka rzeźby na placu Kopernika

MATERIAŁY PRASOWE

W SOBOTĘ
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Obcokrajowcy

Miejsca

Rodziny przyjeżdżają
dla „500 plus”?

Indyjski klimat

Wzrasta liczba cudzoziemców, którzy przyjeżdżają na
Opolszczyznę całymi rodzinami ze względu na to, że mogą
otrzymać świadczenie „500 plus”.
Anna Pawlak
– Dzieci, które przyjeżdżają do
Polski z rodzicami, są objęte
programem „500 plus”, otrzymują też 300 zł [to świadczenie przysługuje raz w roku na
dziecko uczące się w szkole do
ukończenia 20. roku życia lub
24. roku w przypadku dzieci niepełnosprawnych – przyp. red.].
Stąd też znacznie wzrosła liczba
cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas z całymi rodzinami,
ponieważ wiedzą, że mogą liczyć
na pomoc – mówi Bożena Kalecińska, dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim
w Opolu.
Zgodnie z przepisami, żeby cudzoziemcy mogli otrzymać świadczenie „500 plus”, dzieci muszą
mieszkać w Polsce.
Prób wyłudzeń nie było Czasami trudno ustalić, czy dzieci faktycznie w Polsce są. W sytuacji,

kiedy są w wieku szkolnym, problem jest mniejszy ze względu na
obowiązek nauki, przy dzieciach
młodszych to większy problem.
– Jeśli mamy wątpliwość, czy
dziecko mieszka w Polsce, wysyłamy wywiad z MOPR-u. Do tej

Czasami trudno ustalić,
czy dzieci faktycznie w
Polsce są. W sytuacji,
kiedy są w wieku
szkolnym, kłopot jest
mniejszy ze względu na
obowiązek nauki, przy
dzieciach młodszych to
większy problem

pory nie zdarzyła nam się taka sytuacja, nie mieliśmy przypadków
wyłudzenia pieniędzy – mówi
Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, która wylicza, że z programu
„500 plus” w Opolu korzysta kilkadziesiąt ukraińskich rodzin
na 7 tys. rodzin pobierających
to świadczenie.
Liczba cudzoziemców może się
zwiększyć od 1 lipca, gdy w życie
wchodzą nowe regulacje. Chodzi
zarówno o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, jak
i fakt, że drugi z rodziców nie musi
mieszkać w Polsce.

Coraz więcej seniorów
Z danych wojewody wynika także, że oprócz dzieci coraz częściej
mieszkające w regionie małżeństwa ukraińskie ściągają tutaj
seniorów. – Jeżeli taka osoba posiada polską narodowość, może
zwrócić się do premiera o przyznanie na warunkach szczególnych emerytury. Ponieważ nie
ma w tej kwestii podpisanej umowy pomiędzy Polską a Ukrainą,
lata pracy nie są zaliczane do
okresu składkowego – zaznacza
Bożena Kalecińska. +

STAROSTA OPOLSKI

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wraz z jednostkami policji z Czech i Polski w latach
2019 – 2021, będzie realizowała projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy
w walce z cyberprzestępczością” na łączną kwotę 3 064 440,62 EUR, z czego dla KWP
w Opolu przypada kwota 490 493,00 EUR. Projekt będzie realizowany w partnerstwie,
po stronie polskiej:
– KWP w Katowicach,
– KWP we Wrocławiu
oraz po stronie czeskiej:
– KWP w Libercu
– KWP w Ołomuńcu
– KWP w Pardubicach
– KWP w Ostravie
– KWP w Hradec Kralove oraz
– Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.
Projekt zakłada dwa podstawowe cele:
– opracowanie wspólnej sieci komunikacyjnej na obszarze wsparcia
– pogłębienie współpracy z opinią publiczną poprzez działania prewencyjne i poradnię
on-line.
Wspólna sieć komunikacyjna połączy uniwersytet ze wszystkimi regionalnymi i lokalnymi
siłami policyjnymi zajmującymi się cyberprzestępczością. Wykorzystanie sieci
komunikacyjnej stanie się okazją do powstania systemowej współpracy i umożliwi
szybkie przekazywanie danych i informacji poza granice państwa. Zostaną wykorzystane
już istniejące wspólne czesko-polskie policyjne punkty kontaktowe w Kudowie-Słone
i Chotěbuzi, jak również powstaną bezpośrednie kanały komunikacji pomiędzy
konkretnymi osobami zajmującymi się przypadkami cyberataków.
Tworząc wspólną sieć i łącząc mocne strony wszystkich partnerów, cyberprzestępczość
będzie rozwiązywana skuteczniej i bardziej wszechstronnie. Oznacza to nie tylko
zwiększanie skuteczności w walce z cyberprzestępczością, ale także zmniejszanie liczby
ofiar. Do tego przyczyni się również duża liczba działań profilaktycznych
przeprowadzanych w szkołach na całym pograniczu i rozszerzenie poradni on-line.
W ramach działań profilaktycznych w szkołach i w czasie innych imprez plenerowych,
podejmowana będzie ścisła współpraca z ogółem społeczeństwa, która w znacznej
mierze przyczyni się do zidentyfikowania problemów mieszkańców związanych
z cyberprzestępczością.

Mateusz Majnusz
Knajpa zastąpiła funkcjonujący w Opolu od 1902 roku kultowy sklep mięsno-wędliniarski
U Wotzki albo Pod Kafelkami.
Mieścił się w kamienicy przy
ul. Krakowskiej, która została wybudowana w XIX wieku.
Był własnością masarza Fritza
Wotzki i to dlatego na szczycie
kamienicy umieszczono wielką,
kamienną literę „W”, będącą reklamą sklepu.
Mięsny tuż przy Małym Rynku, choć w świadomości wielu
opolan funkcjonował jako sklep
z alkoholem, to jednak jego
główna funkcja nie zmieniła się
przez ponad sto lat. Podobnie jak
przed wojną można było w lokalu kupić wędliny czy mięso. Sklep
funkcjonował do 30 września
ubiegłego roku.
– Właściciele kamienicy podjęli decyzję, że nie chcą w tym

miejscu sklepu z jego dotychczasową działalnością. Umożliwiło
nam to stworzenie w samym
sercu miasta indyjskiej kuchni
z prawdziwego zdarzenia – wyjaśnia Ali, menedżer Shanti.
– Współwłaścicielem restauracji i szefem kuchni jest Hindus, co gwarantuje autentyczną
kuchnię indyjską – podkreśla
menedżer. W kuchni używane
są też przyprawy sprowadzone
prosto z odległych Indii. – Nasze
ceny są konkurencyjne w stosunku do innych lokali kuchni indyjskiej w Polsce – dodaje Ali.
Za indyjskie chlebki wypiekane w tradycyjnym piecu zapłacimy 12-14 zł. Do wyboru jest
wersja ze szpinakiem, pomidorami i pieczarkami. Za indyjskie pierożki zwane „momos”,
które nadziewane są warzywami i tofu, kurczakiem i warzywami lub wołowiną zapłacimy 18 zł. Dania główne, czyli
kawałki kurczaka w różnych
kombinacjach, to koszt 16-18 zł.
W Shanti zjedzą także wegetarianie, którzy w menu znajdą
dania z groszkiem i ciecierzycą.
Koszt to ok. 16 zł. Z kolei cena
serwowanych ręcznie robionych napojów na bazie jogurtu
i mango to 8 zł. +
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BEZBÓLOWE LECZENIE HEMOROIDÓW
METODĄ SKLEROTERAPII
dr n. med. Marcin Skuła
tel. 608391813, www.chirurg-skula.pl

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019
Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
cz 2.
w czwartek

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

POLSKA
ATLAS SAMOCHO'2:<

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy
w walce z cyberprzestępczością”,
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

W KAŻDYWTOREK
Z „WYBORCZĄ”

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
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Skala 1:300 000

Informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej:
http://www.opolska.policja.gov.pl/op/kwp-opole/fundusze-unijne/usprawnienie-czesko-pol

REKLAMA 33926722

Nowa indyjska restauracja
w samym centrum Opola.
W Shanti przy ulicy Krakowskiej 25 wypijesz ręcznie
robioną lemoniadę i zjesz
indyjskie pierożki lub pikantnego kurczaka. Nie brakuje
także dań wegetariańskich.

6NDOD

W ramach projektu planowany jest zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz
oprogramowania, organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy, szereg
działań profilaktycznych na pograniczu, utworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej oraz
poradni on-line – oferującej bezpłatną natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu
problemów ofiar cyberprzestępczości.

informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Opolu przy ul. 1 go Maja 29, Placu
Wolności 7/8, na stronie internetowej Powiatu
Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz na stronie
podmiotowej Wojewody Opolskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz
nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do
zbycia w drodze zamiany ozn. jako działka nr 79/3
o pow. 0.0200 ha, z ark.m.1- na nieruchomość ozn.
nr działki 78/3 o pow.0.0200 ha, stanowiącą własność
osób fizycznych, położone w obrębie GÓRA, gmina
Niemodlin. Informacje o nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu,
Plac Wolności 7/8, II piętro, pok. 236 lub 227 tel.:
(77) 4412343, 4412339.

• Wnętrze zmieniło się nie do poznania FOT. MATERIAŁY PRASOWE

cz 1.
w środę

POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY
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Marsz Równości

Prawica przed marszem
Skrajna prawica
szykuje kontrmanifestację dla
Marszu Równości.
Chce otoczyć „kordonem ochronnym”
katedrę, żąda kar dla
dyrekcji miejskiej
biblioteki. W internecie zaczął się
też rytualny hejt,
nawet nie anonimowy. Wśród hejterów m.in. policjant
z Opola i znany społecznik.

• Rok temu narodowcy
zorganizowali
pikietę
i przychodzili
na Marsz
Równości
robić zdjęcia
jego uczestnikom
FOT. PATRYCJA WANOT
/ AGENCJA GAZETA

Mateusz Majnusz

arodowcy chcą zacząć
kontrmanifestację na
pl. Jana Pawła II na
dwie godziny przed
Marszem Równości,
a potem iść pod katedrę, by otoczyć ją kordonem i w ten sposób
„chronić przed profanacją”. Opolska kuria nie skomentowała tego
planu. – To nie jest inicjatywa kościelna, nie będziemy tego komentować – mówi ks. Joachim Kobienia z kurii opolskiej.
Organizatorom kontrmanifestacji nie podoba się też, że Miejska Biblioteka Publiczna zgodziła
się na organizację Żywej Biblioteki
(to impreza edukacyjna przeciwdziałająca dyskryminacji). Żądają
„kary dla dyrekcji” za „propagowanie ideologii LGBT”, treści Żywej Biblioteki uznali natomiast za
„niebezpieczne dla dzieci”, nawet
zanim wydarzenie się odbyło. Organizatorów II Marszu Równości
narodowcy określili natomiast
jako propagatorów „marksizmu
kulturowego i frankfurckiej szkoły marksizmu”.
W międzyczasie swój udział
w Żywej Bibliotece odwołał też o.
Grzegorz Kramer, proboszcz paraﬁi przy ul. Czaplaka. – Idea Żywej
Biblioteki jest naprawdę fajna, to
okazja spotkania się z człowiekiem, który reprezentuje grupę
społeczną, która z jakichś względów dla niektórych jest niezrozumiała. Ja miałem być książką:
ksiądz. Byłaby to dla tych, którzy
z księżmi mają na bakier, okazja do
porozmawiania, poznania świata
Kościoła – napisał jezuita, dodając,
że jego udział w inicjatywie stał się
powodem, dla którego część internautów uznała, że popiera Marsz
Równości. Zrezygnował, żeby „nie
być powodem zamieszania”.

N
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Plan na Marsz
Równości
• Uczestnicy wyruszą
z placu Jana Pawła II,
a następnie przejdą ulicami:
Ozimską, przez rondo Ofiar
Ludobójstwa na Wołyniu na
pl. Wolności i ul. Zamkową
do ul. Piastowskiej. Dalej
trasa będzie przebiegać ul.
Katedralną, Książąt Opolskich, Sądową, Sienkiewicza, Oleską, Żeromskiego,
Reymonta i Kościuszki.
Przemarsz zakończy się na
pl. Daszyńskiego. Początek
w sobotę o godz. 14, wcześniej organizatorzy zapraszają na brunch do Kofeiny
2.0, gdzie będzie można
m.in. pomalować sobie
twarz i wziąć transparent.

Jednocześnie z mobilizacją środowisk narodowych, katolickich
i kibicowskich (to one zostały zaproszone do udziału w kontrmanifestacji) w internecie ruszył rytualny hejt, w którym organizatorom
i uczestnikom Marszu Równości

odmawia się prawa do publicznego występowania, działalności
społecznej, otwartego mówienia
o swojej orientacji, walki o własne prawa, a nawet przebywania
w określonych miejscach. I nie był
to nawet hejt anonimowy.

Hejterzy nasi
codzienni
Swoimi homofobicznymi przekonaniami pod imieniem i nazwiskiem podzielił się m.in. policjant
z Opola czy społecznik znany ze
swoich spektakularnych akcji charytatywnych.
Tomasz Wójcik, policjant,
na swoim profilu na Facebooku
chwali się zdjęciem w mundurze,
zrobionym na tle policyjnego
radiowozu. Nie brakuje również
zdjęć z imprez zakrapianych alkoholem, fotografii z raperami
czy Januszem Korwin-Mikkem.
Młody policjant z Opola nie kryje bowiem swojej sympatii do
środowisk prawicowych. W dniu
wyborów prezydenckich w 2015
r. zamieścił nawet zdjęcie karty
wyborczej z zakreślonym kandydatem prawicy i zachęcał do
głosowania na Korwin-Mikkego.
Z kolei 25-letni Robert Ćwikliński najbardziej znany jest z organizacji kibicowskiej wyprawy
rowerem przez Polskę, podczas

której zbierał pieniądze dla potrzebujących. W ciągu trzech lat
udało mu się zdobyć ponad 100
tys. zł, które zostały przekazane
m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu czy
Opolskiego Hospicjum „Betania”. Sam również nie kryje swojej sympatii do środowisk narodowych i kibicowskich.
Pierwszy pomysł organizacji
Marszu Równości skwitował komentarzem: „dewiacja umysłowa”.
Z kolei drugi stwierdził, że uczestnicy marszu to podopieczni szpitali psychiatrycznych w Branicach
i Toszku.
Policji zajęło ponad dobę ustalenie, czy Wójcik w ogóle jest policjantem. A kiedy okazało się,
że owszem, to teraz sprawdza,
czy proﬁl na Facebooku jest jego.
Główny problem? Aktualnie policjant przebywa na L4. Policja nie
zgodziła się na komentarz odnośnie do wpisów swojego funkcjonariusza, a on sam nie odpowiedział na prośbę o rozmowę.
Z kolei słowami Ćwiklińskiego
przejął się Kazimierz Jednoróg,
szef fundacji działającej na rzecz
dzieci z porażeniem mózgowym,
z którą społecznik kilkukrotnie
w ostatnich latach współpracował.
– Nie chciałbym, aby to negatywnie rzutowało na reputację naszej
fundacji. Ludzie znają naszą dzia-

łalność i to, jaki mamy stosunek
do wszystkich ludzi i całego społeczeństwa. Staramy się promować
ideę, że każda jednostka powinna
być traktowana z szacunkiem
– podkreśla Jednoróg.

To tylko ironia?
Sam Ćwikliński przekonuje dziś,
że pisanie o uczestnikach Marszu
Równości, że to podopieczni szpitali psychiatrycznych, to tylko niewinna ironia. – Każdemu należy
dawać szansę, gdyż życie i akcje,
które przeprowadzam, wiele mnie
nauczyły. Jestem też zwolennikiem wolności słowa, wypowiedzi
i manifestacji – tłumaczy.
Maciej Kruszka z zarządu
stowarzyszenia Tęczowe Opole,
które organizuje w sobotę marsz,
zwraca uwagę, że odkąd PiS objął
w Polsce władzę, sytuacja osób
LGBT w kraju jest coraz gorsza.
– Jestem przerażony skalą hejtu.
To bolesne, gdy osoby na publicznych stanowiskach włączają się
w tę machinę nienawiści. Jest to
również deprymujące, że osoba,
która pomaga osobom niepełnosprawnym, publicznie przyznaje,
że bycie osobą z niepełnosprawnością umysłową to coś gorszego.
Neguje tym samym swoją dotychczasową działalność i sam zostawia o sobie świadectwo – mówi
Kruszka. +

TygodnikOpole

6

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

Śladami legendy

Gdzie Grotowski pił wódkę?
– W książce napisałam nie tylko o teatrze, ale też i o przyjaźniach, jakie się zawiązały. Wskazałam, gdzie Grotowski i ludzie teatru spędzali wolny czas, gdzie pili wódkę i w jakiej kawiarni przesiadywali najchętniej. Wydaje mi się, że dzięki temu udało mi się pokazać interesującą historię z różnych perspektyw – mówi dr Agnieszka
Wójtowicz, autorka książki „Grotowski. Bedeker opolski”.
PIOTR ZAPOTOCZNY: Na którą
półkę z książkami powinna trafić ta publikacja: przewodniki
turystyczne, biografie, a może
o historii teatru?

AGNIESZKA WÓJTOWICZ*: To
będzie zależało od osoby, która
książkę nabędzie. Nie jest to na
pewno książka naukowa, bo nie
o to nam chodziło. Z drugiej strony

„Wsparcie innowacyjności dla MŚP
z województwa opolskiego”

Powiat Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje
projekt skierowany do przedsiębiorców z województwa opolskiego.

Projekt skierowany do ﬁrm MŚP:
• Działających na rynku powyżej 24 miesięcy
• Prowadzących działalność w branży:
- Budowlanej

- Paliwowo - energetycznej

- Chemicznej

- Rolno - spożywczej

- Drzewno - papierniczej w tym przemysł meblarski

- Transportowo - logistycznej

- Maszynowej i elektromaszynowej

- Usługi medyczne i rehabilitacyjne

- Metalowej i metalurgicznej

- Usługi turystyczne

to nie jest też stricte przewodnik,
ponieważ rozrósł się nam i ma aż
144 strony. Nie miałam też ambicji tworzyć kompendium wiedzy
na temat pobytu Grotowskiego
w Opolu. To jest książka popularna i mam nadzieję, że nie znudzi czytelnika.
Zależało nam na tym, by
w zwięzły, anegdotyczny sposób
przekazać ważne treści o Grotowskim. Nie myślę tu tylko o teatrze,
ale również o jednym z najbardziej
znanych twórców polskiej kultury
i o tym, w jaki sposób był związany
z naszym miastem.
Kto wpadł na pomysł, by miejsca
związane z Jerzym Grotowskim
i jego zespołem uczynić jedną
z atrakcji turystycznych miasta?
– Od wielu lat prywatnie oprowadzam osoby związane z teatrem
– zarówno z Polski, jak i zagranicy
– śladami Grotowskiego i jego zespołu, teatru. Kilka lat temu pomyślałam o tym, że byłoby dobrze
stworzyć coś w rodzaju przewodnika. Jak się okazało, zupełnie niezależnie podobny pomysł powstał
w Galerii Sztuki Współczesnej.
Stały za nim dyrektorka Anna Potocka, Agnieszka Dela-Kropiowska i Magdalena Wolnicka. Połączyłyśmy siły i udało nam się to
zamierzenie zrealizować. Bardzo

nam zależało, by pokazać, jaką rolę odegrał Jerzy Grotowski w Opolu, bo cała rewolucja teatralna
odbyła się tu, w naszym małym
mieście, a wówczas jeszcze mniejszym. Mam nadzieję, że to będzie
ciekawa lektura dla mieszkańców
i turystów.
Do jakich miejsc w Opolu zaprowadzi nas książka?
– Prowadzimy naszego czytelnika śladami Grotowskiego, pokazując teatr w kontekście artystycznym, ale też informując, jak ten
teatr był zależny od władzy. Pokazujemy poprzez artystów – miejsca, w których mieszkali, ale też
działania Grotowskiego w Opolu,
np. odczyty czy obecność na estradach publicystycznych. Pokazujemy też miejsca związane z władzą,
np. Komitet Wojewódzki PZPR
czy urząd cenzury. Treść przekazujemy jednak w sposób anegdotyczny, by zaciekawić czytelnika
czy turystę. Drugim pomysłem
na książkę było zestawienie tych
miejsc z ich współczesnym wyglądem i funkcją, jaką pełnią. Zależało nam też na tym, by w miarę
możliwości pokazać, jak zmieniło
się Opole. Mamy w książce zdjęcia
m.in. pl. Wolności, nieistniejącego Klubu Książki i Prasy i funkcjonujących wówczas kawiarni.
Myślę, że to będzie interesujące
dla odbiorcy – wiedza o tym, gdzie
może dotknąć ówczesnego Opola.
Towarzyszy temu też odpowiednia
narracja. Dowiadujemy się wiele
o Grotowskim i jego aktorach, ale
z perspektywy lat 60. Na marginesie dodam, że w książce znajduje
się m.in. list protestacyjny ówczesnych aktorów w sprawie warunków, w jakich wówczas mieszkali.
Zderzamy to z tym, jak Dom Akto-

• Agnieszka
Wójtowicz
wielokrotnie
zabierała
gości
na spacery
śladami
Jerzego
Grotowskiego
FOT. ARCHIWUM

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
• Coaching biznesowy i mentoring skierowany do kadry zarządzającej
• Usługi doradcze: księgowe, kadrowo-placowe oraz prawne
• Eventy networkingowe
• Doradztwo w zakresie PR, brandingu i e-marketingu
• Doradztwo z zakresu psychologii w biznesie dla kadry zarządzającej

Zapraszamy do kontaktu z Punktem lnformacyjnym
w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22 ( I piętro); 46 - 200 Kluczbork
punktinformacyjny.inkubator@gmail.com
www.inkubatorkluczbork.pl
Tel. 77 456 32 60 wew.101
(czynny w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00)

Doﬁnansowanie projektu z UE: 638 987,50 PLN
Projekt „ Wsparcie innowacyjności dla MŚP w województwa opolskiego współﬁnansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020.
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Jerzy Grotowski

ra wygląda dzisiaj. Konstatacja jest
taka, że mało się od tych czasów
zmieniło, mimo iż samo Opole
wypiękniało.
Grono żyjących osób związanych blisko z Grotowskim podczas jego pobytu w Opolu staje
się coraz mniejsze. Jesienią ub.r.
zmarł Edward Pochroń, który
ściągnął reżysera do Opola. Czy
w książce udało się utrwalić
ich wspomnienia?
– W mojej pierwszej książce
o Teatrze 13 Rzędów opublikowałam rozmowy z aktorami i miałam
to szczęście, że udało mi się porozmawiać ze wszystkimi żyjącymi
wówczas osobami związanymi
z Grotowskim, także z Edwardem
Pochroniem. Ostatnią rozmowę odbyłam z nim jeszcze w lipcu ub.r. To
dla mnie największa wartość – spotkania z ludźmi związanymi z Grotowskim. Tymi, którzy naprawdę
mieli coś do powiedzenia, jak pan
Edward, szef ówczesnego Klubu
Związków Twórczych, czy Ewa Lubowiecka, długoletnia dziennikarka
opolskiej rozgłośni Polskiego Radia
i aktorka Teatru 13 Rzędów. W naszym przewodniku wykorzystałam
te rozmowy, ponieważ starałam się
opowiedzieć o teatrze i Grotowskim
także poprzez relacje osób związanych z tym teatrem. Osób, które
wówczas uczestniczyły w życiu teatralnym i towarzyskim Opola.
Jak Jerzy Grotowski czuł się podczas swojego pobytu w Opolu?
– Wydaje mi się, że na początku
to było idealne miejsce pracy, by
stworzyć Laboratorium. Aktorzy
nie mieli wówczas wielu pokus,
nie było np. telewizji, więc mogli
skupić się na pracy. Z czasem było
jednak coraz gorzej, bo ludzie nie

• Reżyser, teoretyk
teatru, pedagog, twórca metody aktorskiej.
Urodził się 11 sierpnia
1933 roku w Rzeszowie, zmarł 14 stycznia
1999 roku w Pontederze. Jeden z największych reformatorów
teatru XX wieku.
Założony przez niego
w 1959 eksperymentalny Teatr Trzynastu
Rzędów (później: Teatr
Laboratorium) działał
najpierw w Opolu,
potem we Wrocła-

wiu. Literackim
punktem wyjścia
do jego poszukiwań były romantyzm polski
i europejski („Faust”
czy „Dziady”), a także
m.in. Wyspiański
(„Studium o Hamlecie”, „Akropolis”). Dla
wielu ludzi zainteresowanych teatrem
na całym świecie do
dziś słowo „Polska”
kojarzy się przede
wszystkim z nazwiskiem „Grotowski”.

rozumieli Grotowskiego. Szefem
wydziału kultury był Jerzy Kazimierczak, podobno były tramwajarz z Łodzi. Zrozumienia dla takiej
sztuki, jaką prezentował Grotowski, nie było. Miało to swoje dobre
strony – cenzura nie była w stanie
zrozumieć, o czym są przedstawienia, ale z drugiej strony była też taka „mizeria”. Opole było, jest miastem specyﬁcznym. Było tu trudno
o publiczność, o wyrobionego widza. Proszę pamiętać, że ludzie teatru przyszli tu z Krakowa. Ludzie
wybitni, oczytani, znający najnowsze prądy intelektualne, czytający
Carla Junga, Jeana-Paula Sartre’a.
A w Opolu było różnie. Ci ludzie
zupełnie inaczej się też ubierali
i zachowywali, a przede wszystkim reprezentowali zupełnie inne
poziomy umysłowy i intelektualny.
W mojej poprzedniej książce pisałam, że nawet cenzura wyraziła
żal, gdy teatr Grotowskiego wyjechał z Opola, ponieważ ten ferment, który wnosili, był ważny dla
ospałego miasta. Dlatego w książce napisałam nie tylko o teatrze,
ale też i o przyjaźniach, jakie się
wówczas zawiązały. Wskazałam,
gdzie spędzali razem wolny czas,
gdzie pili wódkę i w jakiej kawiarni
przesiadywali najchętniej. Wydaje mi się, że dzięki temu udało mi
się pokazać interesującą historię
z różnych perspektyw.

I jego manifestem „Ku
teatrowi ubogiemu”.
Rok 2009 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Jerzego Grotowskiego, natomiast
w tym roku minęło
pięćdziesiąt lat od
premiery „Apocalipsis
cum figuris”, ostatniego scenicznego spektaklu Grotowskiego.

Czy publikacja rozstrzyga deﬁnitywnie, dlaczego Grotowski przeniósł swój teatr do Wrocławia?
– Nie, ale mogę zdradzić, że rozstrzygam ten wątek w mojej książce
habilitacyjnej, którą już napisałam.
To nie jest temat na lekką książkę,
bo sprawa jest bardzo poważna i polityczna. Grotowski został wyrzucony z Opola i na razie nic więcej nie
mogę powiedzieć. +
Rozmawiał Piotr Zapotoczny
* Dr Agnieszka Wójtowicz – doktorka nauk humanistycznych,
bibliolożka, specjalistka z zakresu
historii i teorii teatru oraz literaturoznawstwa; pracowniczka Instytutu
Polonistyki i Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Opolskiego; autorka
książki poświęconej opolskiemu
okresowi działalności Jerzego
Grotowskiego „Od »Orfeusza” do
»Studium o Hamlecie«. Teatr 13
Rzędów w Opolu (1959-1964)”;
współtwórczyni filmu dokumentalnego poświęconego Jerzemu
Grotowskiemu „Gra z pamięcią.
Jerzy Grotowski w Opolu”.
Wydawcą książki „Grotowski.
Bedeker opolski” jest Galeria Sztuki
Współczesnej. Publikacja w założeniu ma być źródłem informacji
o działalności Teatru 13 Rzędów
w latach 1959-64, a także o Opolu
czasów Jerzego Grotowskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kietrz, dnia 21.06.2019 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014,
poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LV/496/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Długiej 16, oznaczonej działką nr 2059/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 191.A.2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Długiej 16, oznaczonej działką nr 2059/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 208.A.2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu
przy ul. Długiej 16, oznaczonej działką nr 2059/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 125.A.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu oznaczonej działką nr 2059/1 stanowiącej
własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:

ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie
nieruchomości

Pow. w
ha

Numer
nieruchomości

działka
nr 2059/1

0,1428

Kietrz
ulica Długa 16

k.m. 10
KW Nr
OP1G/00023427/3

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym po byłym publicznym przedszkolu pochodzący z roku 1925, przeznaczonym do remontu. Budynek
stanowi obiekt piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony w całości, o dachu dwuspadowym i konstrukcji drewnianej, krytym płytami azbestowocementowymi. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic) wynosi 679,24 m2. Budynek od roku 2018 nie jest użytkowany. Teren nieruchomości jest ogrodzony.
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, w centrum miasta Kietrza przy drodze wojewódzkiej nr 416.
Działka ma kształt trapezu zamkniętego pomiędzy ulicą Długą od strony zachodniej, ulicą Żeromskiego od południa, rzeką Troją od północy i prywatną posesją
od wschodu. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, linię telefoniczną, instalację wodną, instalację
centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni węglowej, kanalizację podłączoną do wybieralnego szamba, instalację odgromową. Sieć instalacji gazowej
znajduje się w drodze – ulicy Długiej.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 15 lutego 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
II przetarg zorganizowany 5 kwietnia 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
III przetarg zorganizowany 11 czerwca 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak
uczestników.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00
w małej sali konferencyjnej (pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
I.
1.

2.

1 OP

Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące
złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 31 lipca 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy
Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia
wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony
do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wpłacone wadium:
a) zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
b) zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
c) ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

REKLAMA 33927058

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Kietrz

Opis nieruchomości

II.
1.

2.
3.

4.

Uczestnictwo w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
a) wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
b) legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
c) złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę
na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne
nabycie nieruchomości.
W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest
on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia
nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego
(przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia
umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).

III. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której
zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem

2.
3.

IV.
1.

2.
3.

4.
5.

40 – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych,
SOKB – strefa ochrony konserwatorskiej „B”
SZP100 – granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego
zagrożenia powodzią P=1%.
SZP500 – granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego
zagrożenia powodzią P=0,2%.
Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte są w tekście uchwały
o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz

Cena wywoławcza
nieruchomości
320 000,00 zł
(słownie: trzysta
dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100)

umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001
Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu,
w odrębnym zawiadomieniu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
Dodatkowe informacje:
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej
pokrywa nabywca nieruchomości.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest
z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.

Opole
KINO

Ja teraz kłamię

1

W „Ja teraz kłamię” trzy gwiazdy biorą udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane
przez prowadzącą, która porusza niewygodne tematy i
nie daje się tak łatwo zbyć, ujawniają wstydliwe sekrety
ze swojego życia. W kinach od piątku.
Naprzeciwko siedzi publiczność. To od niej zależy los
uczestników. Czy Celia, Mat i Yvonne będą potraﬁli
wzbudzić zaufanie albo przynajmniej współczucie?
Czy wypadną na tyle przekonująco, że uwierzymy w ich
historie? Zdzieramy więc kolejne warstwy opowieści
o przebiegu feralnych wydarzeń, jakie nastąpiły po
udziale bohaterów w programie, ukazanej kolejno
z perspektywy każdego z nich. Pozwala to zobaczyć
pewne sytuacje w szerszym kadrze. Powracanie do tych
samych scen może być nieco męczące w odbiorze, ale
ten konsekwentnie stosowany zabieg powtórzeń ma
konkretny cel. Gdy wydaje się nam, że rozpoznaliśmy
już właściwie intencje postaci, ujawniony kontekst
rzuca na całą sprawę nowe światło, przekreślając
dotychczasowy osąd. Podążamy za bohaterami w głąb
króliczej nory, droga wiedzie futurystycznymi korytarzami. Czy w erze autokreacji i postprawdy powinniśmy ufać naszej percepcji? +
FOT. OLAF TRYZNA/KINO ŚWIAT

MEDUZA

KONCERT

Petra

2

Tytułowa bohaterka, Petra,
nigdy nie poznała
swego ojca. Dopiero po śmierci
matki dziewczyna postanawia
uzupełnić tę lukę
w swojej historii.
Gdy traﬁa do
pracowni sławnego artysty, musi
zmierzyć się nie
tylko z potencjalną prawdą, lecz
także ze skomplikowanymi
relacjami rodzinnymi.
Film można
obejrzeć w kinie
Meduza. Wstęp
10-13 zł. +

Siesta
na tarasie

K I N A
Opole
HELIOS
Pl. Mikołaja Kopernika 17, tel. 774566655

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 12.15,
17.15;Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.50;
czw. 12.40;Anna (118) pt.-śr. 14.30, 17.30,
20.15; czw. 14.30, 17.30, 20.30;Faworyta
(120) pon. 18;Filmowe Poranki: Krecik
i Panda, cz. 2 niedz. 10.30;Godzilla

3

MATERIAŁY PRASOWE

II: Król potworów (132) pt.-niedz., wt.śr. 20; pon. 20.15; czw. 20.45; dubbing
codz. 16;Ja teraz kłamię (107) pt. 16, 19,
21.30; sob.-wt. 15.40, 19, 21.30; śr. 15.40,
18.45, 21.30; czw. 15.30, 19, 21.30;Kultura
Dostępna: Ciemno, prawie noc (114)
czw. 13, 18;Laleczka (120) pt.-śr. 19.30,
21.45; czw. 20.15;Maraton strachu
pt. 23;Men in Black: International
(120) pt. 20.50; sob.-wt. 20.45; śr.
21.15;Paskudy. Uglydolls (95) dubbing
pt.-śr. 10.45; czw. 10.30;Pokémon:

Detektyw Pikachu (104) dubbing pt.
18.30; sob.-niedz., wt. 18.15;Polaroid
(88) codz. 13.50, 18.45, 21;Sekretne
życie zwierzaków domowych 2 (92)
dubbing pt.-sob., wt. 10.30, 11, 11.30,
12.40, 13.10, 13.40, 14.50, 15.20, 15.50,
17, 18; niedz. 11, 11.30, 12.40, 13.10, 13.40,
14.50, 15.20, 15.50, 17, 18; pon. 10.30, 11,
11.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.50, 15.20,
15.50, 17, 18.15; śr. 10, 10.30, 11, 11.30,
12.40, 13.10, 13.40, 14.50, 15.20, 15.50, 17,
18; czw. 10.30, 11, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50,
15.20, 15.50, 17, 18;Spider Man: Daleko
od domu (135) czw. 19.30;Wymarzony
(115) śr. 19;X Men: Mroczna Phoenix
(120) dubbing codz. 11.15;

I siesta idealna na taką pogodę, i taras niczego sobie. W opolskim amﬁteatrze odbywają
się nie tylko wielkie, obliczone na masowa
publikę koncerty, ale też bardziej kameralne
wydarzenia. „Siesta na tarasie” to właśnie
jedno z nich, cykl wakacyjnych koncertów, gdzie w dobrym tonie jest przyjść ze
znajomymi, rozsiąść się na leżaku albo po
prostu posłuchać. W środę, na pierwszym
koncercie serii zagra Kamp! Muzyka zespołu
została doceniona nie tylko na rodzimym
podwórku, ale też za granicą. Zespół ma za
sobą m.in. trasy po USA i Wielkiej Brytanii
oraz występy na prestiżowych festiwalach
muzycznych, takich jak SXSW w Austin
w Teksasie czy The Great Escape w Brighton.
Jak będzie w Opolu?
Środa godz. 18, wstęp wolny. +

Kędzierzyn
-Koźle
HELIOS
Al. Armii Krajowej 38, tel. 775458336

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr. 11,
13.15; wt. 13.15; czw. 10.45;Anna (118) pt.śr. 17.30, 20.15; czw. 17.30, 20.30;Dumbo
(115) dubbing wt. 10;Filmowe
Poranki: Krecik i Panda, cz. 2 niedz.
10.30;Godzilla II: Król potworów
(132) pt.-śr. 20; dubbing codz. 15.30;Ja
teraz kłamię (107) pt.-wt. 14.30, 18.30,
21; śr.-czw. 14.30, 19, 20.45;Kultura

Dostępna: Ciemno, prawie noc
(114) czw. 13, 18;Laleczka (120) pt.-wt.
19, 21.15; śr. 21.30; czw. 21.45;Maraton
strachu pt. 23;Paskudy. Uglydolls
(95) dubbing pt.-sob., pon.-wt., czw. 10;
śr. 12.30;Pokémon: Detektyw Pikachu
(104) dubbing pt.-wt., czw. 12, 15; śr.
10.10, 15;Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob.,
pon.-wt. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18; niedz. 10, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18; śr. 10.15, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18; czw. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50,
17, 18.30;Spider Man: Daleko od domu
(135) czw. 20.15;Tajemnice Joan (110)
śr. 18.30;
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