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Plażowe rytmy, ciekawe historie i bestsellerowa powieść –
zobacz, co szykujemy w wakacyjnej ramówce
Wakacje z Radiem Opole to przede wszystkim obfitość letnich przebojów sprzed lat, najlepsze
klubowe „dziewięćdziesiątki” i złote imprezowe „osiemdziesiątki” oraz niezawodne na plażach i
basenach rytmy latynoskie. To wszystko doprawione świeżym tropikalnym housem, a w pasmach
autorskich dużo dobrego chilloutu.
Ale radio to nie tylko muzyka. Już od 3 lipca zaczynamy emisję <a href="437,0,444"
target="_blank" rel=""><span style="font-weight: bold;">44 odcinków powieści „444” Macieja
Siembiedy</span></a>. To niezwykłe połączenie powieści sensacyjnej i historycznej z wątkami
opolskimi. Przepowiednia ukryta w obrazie Jana Matejki może odmienić losy świata i doprowadzić
do zjednoczenia chrześcijaństwa i islamu. Nie każdy jednak dąży do tej zgody. „Chrzest
Warneńczyka” to najczęściej kradzione polskie płótno. Pasjonującą rozgrywkę o obraz toczą:
hitlerowski grabieżca, żydowski antykwariusz, islamscy skrytobójcy oraz prokurator IPN. Emisje:
od poniedziałku do piątku o <span style="font-weight: bold;">19:20</span> /powtórka o <span
style="font-weight: bold;">9:40</span>/. Czyta Leszek Malec. <br /> <br /> <a
href="435,0,radio-opole-u-ciebie" target="_blank" rel=""><span style="font-weight:
bold;">Radio Opole u Ciebie</span></a> to nasz sztandarowy letni cykl w codziennym (od
poniedziałku do piątku) paśmie <a href="17,76,ona-i-on" target="_blank" rel="">Ona i On</a>
prowadzonym przez red. Agnieszkę Wawer-Krajewską i red. Wiesława Kolbusza (godz.
09.00-12.00). Audycje są dedykowane 65-leciu Radia Opole. Nasi reporterzy rozjadą się po
regionie, aby wysłuchać niezwykłych historii naszych wieloletnich słuchaczy. A oni opowiedzą
nam o tym, jak Radio Opole towarzyszy im w życiu, doradza, uczy, bawi, pomaga, łączy w pary, a
czasem nawet… ratuje.<br /> <br /> Nasz wakacyjny cykl <a href="17,202,pokolenie-graczy"
target="_blank" rel=""><span style="font-weight: bold;">Pokolenie graczy</span></a> to
oferta głównie dla fanów gier komputerowych, ale nawet ci, którzy grają tylko w Toto Lotka
powinni być nią zaciekawieni. Czego nas uczą gry komputerowe? Ile się da na nich zarobić? Jaka
jest ich przyszłość? Czy można być za starym lub za młodym na grę na komputerze? Autorem
cyklu jest Tomasz Turba, nasz redakcyjny geniusz komputerowy, teraz debiutujący w roli
radiowego felietonisty. W ramach cyklu - platformówki, strzelanki, strategie i bijatyki, czyli
ranking wszech czasów gier komputerowych. Przez całe wakacje – w każdą sobotę o <span
style="font-weight: bold;">15:40</span> w paśmie <a href="17,66,tak-to-dziala"
target="_blank" rel="">Tak to działa</a>.<br /> <br /> Ponadto naszą letnią ramówkę
urozmaici codzienna lekka prognoza <span style="font-weight: bold; color: rgb(239, 0, 27);">65
dni dobrej pogody w Radiu Opole</span>. Dlaczego 65? Też w związku z 65. rocznicą naszej
rozgłośni. Słuchajcie red. Barbary Więcek o <span style="font-weight: bold;">8:20</span> w dni
powszednie, a w soboty – Marka Sołtysiaka (także w wersji wideo na naszej stronie
www.radio.opole.pl)<br /> <br /> Zadbamy też o Waszą formę fizyczną i o pogodę ducha
audycjami <a target="_blank" rel="" href="17,203,zostan-mistrzem" title="Dowiedż się więcej o

cyklu Zostań mistrzem"><span style="font-weight: bold;">Zostań mistrzem</span></a>,
<span style="font-weight: bold;"><a href="17,205,aktywne-wakacje" target="_blank"
rel="">Aktywne wakacje</a> </span>i<a href="17,186,lato-ludzi-z-plusem" target="_blank"
rel=""> <span style="font-weight: bold;">Lato ludzi z plusem</span></a> (informacje o emisji
tu: <a href="17,198,ramowka-lato-2017-pasmo-glowne" target="_blank" rel="">Ramówka lato
2017 - pasmo główne</a>). <br /> <br /> W paśmie <a href="17,76,ona-i-on" target="_blank"
rel="">Ona i On</a> (powtórka w <a href="17,5,rewiry-kultury" target="_blank"
rel="">Rewirach kultury</a>) pochwalimy się nowym cyklem <a
href="17,201,stronicami-swiata" target="_blank" rel=""><span style="font-weight:
bold;">Stronicami świata</span></a>, w którym red. Beata Granatowska i red. Tomasz Bazan
opowiedzą nam o wielkich lub tylko popularnych dziełach literatury, dzięki którym można poznać
świat nie ruszając się z fotela. <br /> <br /> A od 24 lipca polecamy także cykl historyczny
poświęcony Powstaniu Warszawskiemu <span style="font-weight: bold; color: rgb(239, 0,
27);">Godzina W</span>. <br /> <br /> Zapraszamy też do słuchania naszego programu
drugiego - w DAB+ i Internecie. A w nim m.in. <a href="https://17,209,polonijne-radio-opole"
target="_blank" rel=""><span style="font-weight: bold;">Polonijne Radio Opole</span></a>.
Nasz nowy wakacyjny program, w którym docieramy do Polaków na wszystkich kontynentach.
Pytamy, jak im się żyje, za czym tęsknią, czego słuchają, co śpiewają... A do tego polonijna lista
przebojów. W każdą sobotę od 12:00 15:00 czeka na Państwa Marek Sołtysiak.<br /> <br />
Latem czas na trochę ruchu, dlatego od poniedziałku do piątku (13:00-15:00, powtórka po 21:00)
na<a href="17,124,sportowe-opolskie-dab" target="_blank" rel=""> <span style="font-weight:
bold;">Sportowe Opolskie</span></a> zaprasza redakcja sportowa. W piątki o tej samej porze
<a href="17,207,inne-spojrzenie-dab" target="_blank" rel="" title="Dowiedz się więcej o audycji
Inne spojrzenie"><span style="font-weight: bold;">Inne spojrzenie</span></a> zaproponuje
nam Tomasz Gdula. Inne, bo wytężone tam, gdzie większość patrzy przez palce. Inne, bo
sympatyczne wśród spojrzeń Bazyliszków. Inne, bo zadziorne, przewrotne lub... pobłażliwe. Inne,
bo zawsze niezależne i godne uwagi.<br /> <br /> Audycję <a
href="17,204,mlodzi-w-opolu-i-w-regionie-dab" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Młodzi w Opolu i w regionie</span></a> poprowadzą Anita Janczak i
Rafał Nosal (pon.-pt. 15:00-17:00). O najważniejszych sprawach w województwie opowiedzą z
kolei Justyna Marcińska, Janusz Maćkowiak i Krzysztof Dobrowolski w magazynie <a
href="17,206,dzien-w-opolu-dzien-w-regionie-dab" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Dzień w Opolu, dzień w regionie</span></a> (pon.-pt. 9:00-13:00,
powtórka po 17:00). <br /> <br /> Zapraszamy do słuchania Radia Opole, a także do czytania i
oglądania naszej strony internetowej. <br /> <br /> Zobacz: <a
href="17,198,ramowka-lato-2017-pasmo-glowne" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Ramówka lato 2017 - antena główna</span></a><br /> Zobacz: <a
href="17,200,ramowka-lato-2017-pasmo-radio-opole-2-dab" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Ramówka lato 2017 - w paśmie Radio Opole 2 </span>(<span
style="font-weight: bold;">DAB+</span>)</a>

