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Więcej informacji na temat przedsięwzięć organizowanych w 

naszym województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich od 10 do 12 maja 2019 szukaj na: 

 

 
 

https://dniotwarte.eu/ 

 
 

    Piknik z funduszami Europejskimi 
 

 
 

15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej świętujemy nie 

tylko w ramach Dni Otwartych – informacji na temat 

wydarzeń szukaj na naszych stronach: 

 

 
 

Opolskie Fundusze mają Moc 
 

 
Opolska Mama ma Moc 

 

 

Zapraszamy również na : 

 
 

  Opolskie Fundusze mają Moc 
 

 

https://dniotwarte.eu/
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I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE W RAMACH DNI OTWARTYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH – OPOLSKIE 2019 
 

Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach DOFE w województwie opolskim 

LP TERMIN MIEJSCE KRÓTKI OPIS 

1 

10/05 

12:00-
16:00 

POWIAT STRZELECKI 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 
pracownia hotelarska: sztuka układania ręczników 
hotelowych; pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie: 
pokaz działania frezerki CNC; pracownia CAD/CAM – pokaz 
funkcjonowania drukarki 3D; pracownia grafiki i poligrafii 
cyfrowej, pracownia elektryczna i elektroniczna: pokazy 
ogólne, boisko - piknik/grill obsługiwany przez uczniów klasy 
gastronomicznej. 

2 

10/05 

10:00-
12:00 

POWIAT  

K-KOZIELSKI 

Dzień Europejskich Spotkań Tanecznych, Pl. Wolności, 
Kędzierzyn-Koźle: zaangażowanie mieszkańców do nauczenia 
i zatańczenia trzech tańców charakterystycznych dla krajów 
Unii Europejskiej. 

3 

10/05 

9:00-
12:00 

RUDNIKI 

DNI OTWARTE w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach dla 
mieszkańców Rudnik: zwiedzanie przedszkola, spotkanie  
z dziećmi i pracownikami przedszkola, prezentacja 
multimedialna "Z życia przedszkola", „Bajka o Unii 
Europejskiej, quiz interaktywny, wspólne zabawy muzyczne, 
spotkanie z bohaterami legend polskich, warsztaty plastyczne, 
uroczysty korowód ulicami Rudnik wraz z przybyłymi gośćmi.  

4 

10/05 

15:00-
21:30 

REGIONALNY ZESPÓŁ 
PLACÓWEK WSPARCIA 
EDUKACJI 

Noc eksperymentów w Zaczarowanym Świecie 

- MAM TĘ MOC… - ŚWIAT WALL-E - PRACOWNIA ROBOTYKI- 
PIRACI Z KARAIBÓW – POKÓJ ZAGADEK- LABORATORIUM 
DEKSTERA- PRACOWANIA FIZYKI- PRYZMAT -PRACOWNIA 
OPTYKI- PRACOWANIA FILHARMONIA UŚMIECHU-
PRACOWNIA MUZYCZNA 

5 

10/05 

13:00-
15:00 

CENTRALNE MUZEUM 
JEŃCÓW WOJENNYCH 

Finisaż wystawy „Za drutami oflagów (1939–1945)”, 
zwiedzanie muzeum po remoncie, bezpłatne zwiedzanie 
muzeum po remoncie przez indywidualnych gości oraz dwie 
edycje zajęć historyczno-plastycznych dla młodzieży o godz. 
10.00 i 11.00 (wykład przedstawiciela Muzeum Wojska 
Polskiego + zajęcia plastyczne)  

6 

10/05 

9:00-
10:00 

CENTRUM NAUKOWO 
BADAWCZE LADROB 
ŁUKASZ LATAŁA OPOLE 

Zobacz jak wygląda nowoczesne laboratorium 
mikrobiologiczne oraz linia produkcyjna produktów dla 
zwierząt hodowlanych. 

7 

10/05 

9:00-
12:00 

MOVIEBIRD 
INTERNATIONAL 

OPOLE 

Dni otwarte w MovieBird International. Odwiedź MovieBird 
i zobacz na własne oczy sprzęt wykorzystywany do kręcenia 
filmów. 
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8 

10/05 

10:00-
12:00 

OPOLSKIE CENTRUM 
ROZWOJU GOSPODARKI 

Poznaj ofertę Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki 

Zapraszamy na spotkanie, na którym: 
 dowiecie się jaką ofertę dla Was posiadamy w ramach 

realizowanych przez nas projektów (m.in. w zakresie 
szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz wzmocnienia otoczenia biznesu), 

 będziecie mieli okazję spotkać i wysłuchać beneficjentów 
(przedsiębiorców) już korzystających z naszego wsparcia 
oraz innych uczestników unijnych projektów, którzy 
przedstawią Wam jak wygląda wsparcie z ich punktu 
widzenia, 

 dodatkowo przez cały czas trwania spotkania nasi 
pracownicy będą do Waszej dyspozycji. 

Dzięki uczestnictwu w naszym spotkaniu poznasz w jaki 
sposób możemy Ci pomóc w realizacji Twoich celów  

9 

10/05 

10:00-
12:00 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO USŁUGOWE 
P.A.R.K KATARZYNA 
PORADA 

OPOLE 

Czym tak naprawdę jest kawa, jak wygląda proces jej uprawy, 
w których regionach świata jest uprawiana i w jakich porach 
roku zbieramy kawę, jak wygląda proces jej zbierania i obróbki 
oraz jak wygląda proces jej przechowywania i palenia. 
Wszyscy uczestnicy poznają kluczowe cechy jakimi powinna 
wyróżniać się dobra kawa. 

Zapewnimy możliwość degustacji kaw z różnych regionów 
świata co pozwoli każdemu odwiedzającemu samodzielnie 
ocenić walory smakowe kaw z różnych regionów świata. 
O wszystkich tajemnicach kawy, procesie jej wypalenia 
opowiedzą doświadczeni i wielokrotnie wyróżnieni w kraju 
oraz na świecie specjaliści w tej dziedzinie. 

10 

10/05 

10:00-
14:00 

URZĄD STATYSTYCZNY  
W OPOLU 

Interaktywne warsztaty, w trakcie których dowiesz się jak 
szybko, łatwo i przyjemnie pozyskać informacje statystyczne. 
Zaprezentujemy banki i bazy danych. Dla NAJMŁODSZYCH 
UCZESTNIKÓW oferujemy udział w interaktywnych zajęciach 
„Akademia Małego Statystyka”. Dzieci poprzez zabawę 
dowiedzą się czym zajmuje się statystyka. Dzięki 
statystycznym grom i zabawom dzieci będą mogły sprawdzić 
swoją wiedzę i możliwości liczenia oraz czytania ze 
zrozumieniem, a także poczuć się przez chwilę statystykiem 
i przeprowadzić swój własny mały spis. 

11 

10/05 

10:00-
14:00 

UNIWERSYTECKI SZPITAL 
KLINICZNY W OPOLU 

Na stanowisku w holu głównym będzie możliwość pomiaru 
poziomu cukru oraz ciśnienia krwi. To także okazja do 
obejrzenia zdjęć i spotów reklamowych z inwestycji Szpitala 
finansowanych ze środków unijnych! 

12 

10/05 

10:00-
17:00 

DOM SENIORA TILIAM 
W ZAWADZKIEM  

 

Tematyczne eventy poświęcone aktywności seniorów, ich 
rodzin, lokalnej młodzieży i społeczności, krótkie występy oraz 
konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży (z rodzin 
podopiecznych i z lokalnych szkół). Prezentacja działu 
rehabilitacji oraz przeprowadzenie zajęć na siłowni 
zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci na terenie zieleni 
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wokół budynku Domu Seniora. Piknik - wspólna biesiada 

Dodatkowo planowany jest pokaz prewencji policyjnej 
z udziałem wyszkolonych psów. 

13 

10/05 

11:00-
13:00 

WODOCIĄGI 
I KANALIZACJA W OPOLU 
SP. Z O.O. 

Zwiedzanie opolskiej oczyszczalni ścieków.  
Zapisy trwają do 8 maja 2019 r., mailowo na adres: 
n.zarczynska@wikopole.com.pl 

14 

10/05 

15:00-
18:00 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY 
"CZYSTY REGION" 

ZDZIESZOWICE 

Dzień bez śmiecenia - wymień surowce na sadzonki 

Akcja edukacyjna połączona z wymianą surowców na 
sadzonki. Przynieś co najmniej 5 kg szkła, makulatury, puszek 
aluminiowych lub zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego i otrzymaj sadzonkę. Plac 1 Maja  1, 
Zdzieszowice 

15 

10/05 

15:00-
21:30 

REGIONALNY ZESPÓŁ 
PLACÓWEK WSPARCIA 
EDUKACJI 

Nocna jazda w RZPWE  - Pokaz symulatora jazdy 
samochodem ciężarowym w trudnych warunkach. Jest to 
jedyne w Polsce urządzenie stworzone specjalnie do celów 
edukacyjnych opolskiej młodzieży kształcącej się w szkołach 
średnich. Posiada wszelkie certyfikaty do szkolenia kierowców 
zawodowych. Platforma o 6 stopniach swobody umożliwia 
odwzorowanie wszystkich ruchów kabiny pojazdu. Pojazdy do 
wyboru to:- Ciężarowe z przyczepą lub bez przyczepy (pusta / 
załadowana)- Ciągnik z naczepą lub bez (pusta / załadowana)- 
Autokar- Cysterna (pusta / pełna / do połowy)- Straż pożarna 

16 

10/05 

16:30-
18:00 

ŻŁOBEK ,,KRAINA MARZEŃ" 

Dzień otwarty niepublicznego żłobka ,,Kraina Marzeń" 

Pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem 
dziecięcego fantoma, możliwość przećwiczenia udzielania 
pierwszej pomocy dziecku; Niecodzienna przygoda 
z robocikami, czyli w świecie programowania; Ile mam latek?", 
czyli matematyczna piątka na wesoło; Pokaz krótkich zajęć dla 
dzieci na temat ,,Wiejska zagroda" 

17 

10/05 

10:00-
20:00 

11/05 

9:00-
15:30 

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA  

OPOLE 

Wystawa wybranych starodruków po konserwacji oraz 
spotkanie, na którym przybliżony zostanie projekt i przebieg 
konserwacji. 
10-11.05.2019 wystawa "Konserwacja cennych starodruków  
Czytelnia WBP, ul. Piastowska 18 

10.05.2019 Czytelnia WBP  G. 17.00 - spotkanie poświęcone 
konserwacji zbiorów zabytkowych. 

18 

10/05 

9:00-
19:30 

11/05 

12:00-
14:00 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

OPOLE 

10/05 

Zwiedzanie najbardziej tajnych zakamarków budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Wypożyczalnia dla Dzieci – 
Pokój Bajek, Małe i duże po Europie podróże, Sala 
Konferencyjna 9:00 MBP, ul. Minorytów 4, Spotkanie  
z  Danutą Jazłowiecką – Posłanką do Parlamentu 
Europejskiego, ŚWIAT KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ w bibliotece, 

mailto:n.zarczynska@wikopole.com.pl
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Ścieżki wyobraźni, wystawa przygotowana przez Katedrę 
Scenografii ASP we Wrocławiu, Kiermasz książek, Hol MBP,  

11/05 

Wypożyczalnia dla Dzieci – Pokój Bajek, Z mamą i tatą małe  
i duże po Europie podróże.  

19 

10/05 

12:00-
16:00 

11/05 

10:00-
14:00 

FUNDACJA "BĄDŹ 
DOBROCZYŃCĄ" 

10/05 
Bezpłatne konsultacje zawodowe, psychologiczne, prawne, 
obywatelskie, ekonomiczne czy mediacyjne. 
Ze względu na poufny charakter spotkań konieczne jest 
wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 
11/05 
Zajęcia dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego (min. gry  
i zabawy dla dzieci, dzień otwarty w "świetlicy"). 

20 

10/05 

17:00-
20:00 

11/05 

10:00-
14:00 

12/05 

10:00-
12:00 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
MEDYCZNYCH BRZEG 

Animacje dla dzieci i zwiedzanie szkoły, pokazy wykonywania 
różnych zabiegów, czy przyglądania się zajęciom dla 
dorosłych. Dodatkowo możliwość zbadania dziecku słuchu 
oraz zrobienia przeglądu zębów 

21 

10-
12/05 

15:00-
19:00 

TEATR IM. JANA 
KOCHANOWSKIEGO 

Multimedialna wystawa prac Jana Cybisa. Wystawa na 
Scenie Modelatornia Teatru im. Jana Kochanowskiego  
w Opolu.  

22 
10-
12/05 

OSIR NIEMODLIN 

Wstęp do Hali Sportowej - 50 % odpłatności ( grupy i osoby 
prywatne na fitness i siłownię). Organizacja zawodów 
sportowych w dniach 10 - 12.05.: koszykówka 3x3 na Boisku 
Orlik 2012, turnieje koszykówki i siatkówki Hala Sportowa, 
turniej p. nożnej na boisku Orlik 2012 i stadionie. 

23 

10-
12/05 

8:00 – 
18:00 

PRUDNIK 

Wyrusz szlakiem po polsko-czeskim pograniczu, zbieraj 
pieczątki, zdobywaj monety i nagrody! 

Wieże Pogranicza to produkt turystyczny, który poprzez 
zabawę umożliwia nie tylko odwiedzenie punktów 
widokowych, ale również poznanie atrakcji pogranicza polsko 
– czeskiego w Górach Opawskich i Jesenikach. Turysta 
posiadający Dziennik Wędrowca zaliczając wieże widokowe, 
zdobywa pieczątki, pamiątkowe monety oraz nagrody. Przed 
wyruszeniem w trasę zaopatrz się w Dziennik Wędrowca 
w punktach informacji turystycznej lub obiektach 
widokowych. Darmowo otrzymasz również mapę pogranicza 
polsko - czeskiego oraz przewodnik „Krnov - Prudnik - Jesenik 
na tydzień”, gdzie znajdziesz dużo ciekawych opisów miejsc, 
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do których, przy zdobywaniu wież, warto zawitać. W swoim 
Dzienniku Wędrowca będziesz mógł opisać przeżycia 
z podróży, znajdziesz w nim również opisy obiektów 
widokowych, ciekawostki i pytania na które znajdziesz 
odpowiedz w trakcie zwiedzania. Zebrane pieczątki pozwolą 
Ci na wybicie pamiątkowej monety w miastach Krnov (CZ), 
Jesenik (CZ) i Prudnik (PL). W przypadku uzyskania wszystkich 
3 monet i zdobyciu 9 punktów widokowych otrzymasz 
pamiątkowy certyfikat zdobycia wszystkich punktów 
widokowych i nagrodę rzeczową. 

24 

10/05 

18:00 

11/05 

12/05 

FUNDACJA BENEVOLENS 

GŁUCHOŁAZY 

10/05 
Otwarcie wystawy gobelinów autorstwa Bronisławy Czarny 
oraz malarstwa Edmunda Szłapki! Wieczór poetycki 
Bronisławy Czarny z muzyką Janusza Gąsiora. 
11/05 
11:00-19:00 Otwarta wystawa gobelinów Bronisławy Czarny 
i malarstwa Edmunda Szłapki. 
14:00-15:30 Edukacyjny spacer po Głuchołaskim Zdroju 
z przewodnikiem PTTK. 
12/05 
11:00-19:00 Otwarta wystawa gobelinów Bronisławy Czarny 
i malarstwa Edmunda Szłapki. 
14:00-17:00 Szlak „Złotych Górników” – spacer 
z przewodnikiem PTTK 

25 

11/05 

9:00-
10:00 

MOSIR K-KOŹLE 
Mistrzostwa Miasta Amatorów w tenisie stołowym, dla 
wszystkich miłośników tego sportu. Udział bezpłatny. 

26 

11/05 

12:00-
16:00 

K-KOŹLE 

Zapraszamy do odwiedzenia Strefy Historii i Inspiracji czyli 
muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo oraz do wysłuchania prelekcji 
nawiązujących do tego wydarzenia. Godziny wydarzenia: 

12.00 - Zwiedzanie schronu i ekspozycji wewnątrz i na 
zewnątrz 
13.00 - Emisja filmu "Byłem więźniem 10 obozów" 
13:30 - Prelekcja multimedialna pt. "Śląska Bitwa o Paliwo 
1939-1945" 
14:30 - Prezentacja sprzętu, umundurowania i oporządzenia 
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych - Piechota Heer 
15:00 - Zwiedzanie siedziby muzeum w DK Lech 
16:00 - Prelekcja historyczna pt. Ściganie i odpowiedzialność 
karna członków załóg obozów istniejących wokół Kędzierzyna 
i Blachowni w czasie II wojny światowej". 

27 

11/05 

10:00-
14:00 

REGIONALNY ZESPÓŁ 
PLACÓWEK WSPARCIA 
EDUKACJI 

EKObohater: dbamy o siebie i nasze środowisko. Otworzymy 
dla chętnych pracownie: 
- sozologiczną – warsztaty pn. ”Strażnicy Środowiska” (robimy 
papier czerpany, gry i zabawy uczące dbałości o planetę w tym 
prawidłowego segregowania śmieci) 
- pomologiczną – warsztaty nt. owadów zapylających (praca  
z mikroskopami) 
- dendrologiczną wraz z pracownią „Belcanto” – warsztaty pn. 
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„Ptasie Radio” (odsłuchiwanie w kabinie dźwiękoszczelnej 
odgłosów ptaków, zabawa „czyj dziób, pióro, pisklę) 
- apiologiczna – zajęcia pn. ”Plaster Miodu” (zajrzymy w głąb 
ula, sprawdzimy jak widzi pszczoła i dlaczego miód jest słodki) 
- bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka – „spacer”   
w okularach wirtualnej rzeczywistości, 
- kino na łajbie – krótkie filmy edukacyjne związane  
z tematami pracowni (poczęstunek: popcorn i sok) 
Na wszystkich czeka słodka wata wraz z nauką samodzielnego 
wykonania tego słodkiego przysmaku 

28 

11/05 

10:00-
16:00 

ZAMEK MOSZNA 

Zorganizowana zostanie gra terenowa „Poszukiwacze 
bioskarbów” oparta o zasoby bioróżnorodności na terenie 
Parku W tym dniu wstęp wolny do parku. Zwiedzanie Zamku  
z przewodnikiem wg cennika.    

29 

11/05 

10:00-
12:00 

MD CONNECT SP. Z O.O. 

DOBRODZIEŃ 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat pt. EUROPA NASZ 
WSPÓLNY DOM. Będą to warsztaty artystyczno - językowe. 
Quizy, europejskie BINGO, wycieczka po wybranych miastach 
europejskich i słodko - słone zabytki Europy. 

30 

11/05 

10:00-
15:00 

STOBRAWSKI PARK 
KRAJOBRAZOWY 

Zwiedzanie siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  
i jej otoczenia. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej dla 
najmłodszych, przejście ścieżki questingowej przy siedzibie 
parku. 

31 

11/05 

10:00-
13:00 

KLINICZNE CENTRUM 
GINEKOLOGII, 
POŁOŻNICTWA I 
NEONATOLOGII 

OPOLE 

Wykłady / warsztaty / ćwiczenia / badania / konsultacje ze 
specjalistami: 

Zmiany hormonalne i podstawowe procesy metaboliczne  
w organizmie kobiety w aspekcie planowania ciąży  

Dieta kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią 

Kiedy do szpitala” 

„Metody łagodzenia bólu porodowego 

Techniki oddechu przeponowego na poszczególnych etapach 
porodu. Relaksacja 

Trudności w prawidłowym żywieniu dzieci do lat 2, 

Warsztaty/ćwiczenia: jak prawidłowo trzymać i nosić 
noworodka, warsztaty z chustowania, pozycje wertykalne 
ułatwiające poród-  

Warsztaty/ćwiczenia: dla dzieci dot. zdrowego żywienia   

Badanie USG głowy, brzucha dzieci do 1 r.ż.  

konsultacje /porady neonatologiczne - ocena rozwoju dzieci 
od 2 mies. do lat 2 metodą „kamienie milowe”   

badanie ciśnienia krwi u dzieci    

badanie dzieci metodą Monachijska Funkcjonalna 
Diagnostyka Rozwojowa dla dzieci w wieku do lat 2  
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Badanie metodą Brazeltona  dla dzieci do 2 miesiąca życia  - 

Konsultacje z fizjoterapeutą dla dzieci w wieku  do lat 2  - 
fizjoterapeuta Barbara Fojtar, Iwona Kulik - Parobczy 

Konsultacje laktacyjne  

Porady prawne 

Badania cytologiczne dla pań w wieku 25-59 lat 

Badanie składu mleka kobiecego 

Diagnosta laboratoryjna – informacje na temat badań  
(badania hormonalne, seminogram) 

Możliwość uczestniczenia w akcji szkoleniowo – edukacyjnej 
dot. prawidłowej higieny rąk -  w formie teoretycznej 
(materiały i pogadanki) oraz praktycznej (obserwacje 
wykonania techniki dezynfekcji rąk przy użyciu lampy UV). 

32 

11/05 

9:00-
17:00 

GŁUCHOŁAZY 

Bezpłatne wydarzenie sportowe z atrakcjami na obiektach 
wybudowanych dzięki funduszom europejskim: 

09.00-12.00    zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży 
na Stadionie Miejskim w  Głuchołazach: biegi na różnych 
dystansach, rzuty piłką, oszczepem, dyskiem, pchnięcie kuli, 
skoki 
13.00-14.30   zawody w Skateparku przy parkingu kąpieliska 
„Nad Białką” (zawody na deskorolkach i hulajnogach) 

13.00 – 14.30   turniej piłki nożnej na Orliku 
15.00 – 17.00   bieg po schodach w Zdroju 
Dodatkowe atrakcje na stadionie: 

 stoisko Radia Opole, wóz Straży Miejskiej w Głuchołazach, 
stoisko Radia Doxa,  wóz Straży Pożarnej, radiowóz Policji 

 domek reprezentacyjny Interreg V-A RCz-Pl:  

 balony + maszynka do balonów 

 maszynka do przypinek (broszki i magnesy)  

 miejsce dla dzieci – kolorowanki, megapuzzle,  

 gra Interregowa  

 bajki na sztalugach ze Stowarzyszenia Góry Św. Anny 

Dodatkowe atrakcje przy schodach w Zdroju: 

 strefa zdrowia: konsultacje z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej oraz: badanie ciśnienia krwi, pomiar tętna, 
pomiar poziomu cukru wykonywane przez personel Szpitala 
MSW 

33 

11/05 

9:30-
14:00 

REGIONALNA DYREKCJA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
W OPOLU 

Różnorodne Opolskie 

Prelekcje przyrodnicze: 
 Działania ochronne w obszarach Natura 2000 - 10.00 - 

10.40 
 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny - 11.00 - 11.40 
 Gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla siedlisk 

przyrodniczych - 12.00 - 12.40 
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Szacowany czas prelekcji – około 40 minut. Po każdej prelekcji 
będzie można porozmawiać z pracownikami, aby dowiedzieć 
się więcej o zadaniach jakie realizuje RDOŚ w Opolu. Dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz z klas szkół podstawowych 
w wieku 7 - 10 lat przewidziane są zabawy. 

34 

11/05 

10:00-
13:00 

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 

POKRZYWNA 

Legendy i opowiastki z Gór Opawskich 

Spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną wiodącą przez 
Karolinki-Żabie Oczko-Olszak. W trakcie spaceru zapoznanie 
uczestników z opowiastkami i legendami z Gór Opawskich. 

35 

11/05 

10:00-
13:00 

ZAKŁAD TECHNOLOGII 
WYSOKOENERGETYCZNYCH 
EXPLOMET GAŁKA, SZULC 

Dzień Otwarty w Zakład Technologii Wysokoenergetycznych 
Explomet Gałka, Szulc. Możliwość zobaczenia hali 
produkcyjnej. 

36 

11/05 

17:00-
19:00 

Nyski Dom Kultury im. 
Wandy Pawlik 

Nyski Salon Literacki - twórczość Rafała Wojczaka. 

 

37 

11-
12/05 

11:00-
16:30 

MUZEUM POLSKIEJ 
PIOSENKI 

OPOLE 

Zajęcia w Edukacyjnym Studio Nagrań pn. "Oda do radości", 
w godzinach: 
- 11:00 - dzieci w wieku 6-10 lat, 
- 12:30 - dzieci w wieku 6-10 lat,  
- 14:00 - dzieci w wieku 11-15 lat, 
- 15:30 i to będą znowu dzieciaki w wieku 6-10 lat.   
Na zajęcia może wejść 1 opiekun z max. 3 dzieci. W jednych 
warsztatach może wziąć udział max. 12 osób. 

38 

10/05 

18:00-
19:00 

 

12/05 

14:00-
16:00 

MUZEUM ŚLĄSKA 
OPOLSKIEGO 

10/05 
Uroczyste otwarcie wystawy czasowej szkła i ceramiki 
pt."Cora, Asteroid i inne..." autorstwa Eryki Trzewik-Drost 
i Jana Sylwestra Drosta 
12/05 

 wystawa czasowa Asteroid i inne... Eryka Trzewik-Drost  
i Jan Sylwester, szkło i ceramika;                                                                                                                                                

 pracownia unijnych pamiątek - warsztaty: Jak mogłaby 
wyglądać pamiątka z Unii Europejskiej? projektowanie 
unikalnych drobiazgów, autorskich "pamiątek unijnych".        

 ozdabianie drewnianych breloków i magnesów.  

Do udziału w warsztatach uprawnia ulgowy bilet wstępu do 
Muzeum Śląska Opolskiego (cena: 6 zł). 

39 

12/05 

14:00-
18:00 

POPIELÓW 

Park wokół zamku w Karłowicach: 
 będzie można zwiedzić XIV-wieczny zamek, który na co 

dzień nie jest dostępny dla zwiedzających, 
 swoje wrota otworzy także wozownia zamkowa, 
 powstanie średniowieczne miasteczko rycerskie, 
 zaprezentują się firmy, które rozwinęły swoją działalność 

dzięki funduszom europejskim, 
 dla aktywnych będzie marszobieg z nagrodami, 
 Tree Climbing i animacje dla dzieci, 
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 konkurs plastyczny z nagrodami pod hasłem "Gmina 
Popielów. Tutaj mieszka się dobrze", 

 zabawy z językiem angielskim, 
 możliwość wymiany lub zakupu roślin ogrodowych, 
 występy artystyczne - taneczne i muzyczne, 
 popcorn, wata cukrowa, ciasto, kawa i grill oraz wiele 

innych atrakcji … 

40 

12/05 

10:00-
13:00 

ZESPÓŁ OPOLSKICH 
PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH 

Dzień Kwitnącej Niezapominajki.  

- spotkanie w siedzibie PK "Góra Św. Anny", podczas którego 
pokażemy Państwu, jakie zmiany zaszły na terenie parku,  
- wycieczka terenowa po geostanowisku nefelinitu. 

41 

12/05 

12:00-
13:00 

FILHARMONIA OPOLSKA 

Dla melomanów i chętnych osób które odbiorą darmowe 
wejściówki* - wycieczka wraz z oprowadzeniem po budynku 
Filharmonii - domu Muzyki. Pracownik Filharmonii opowie  
o wszystkich tajemnicach sali koncertowej, o funkcjonowaniu 
jednostki, oprowadzi po zapleczu, które na co dzień jest 
niedostępne dla naszych melomanów. Podsumowaniem 
zwiedzania  będzie wystawa fotografii z rozbudowy gmachu 
oraz koncertów, które zorganizowane zostały dzięki 
funduszom unijnym. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej od 7 maja 2019 r. 
Liczba miejsc ograniczona. 
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II. WIELKI FINAŁ DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH – OPOLSKIE 

2019 
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III. COŚ SPECJALNEGO – JEDYNE TAKIE WYDARZENIE W POLSCE 
 

Konkurs fotograficzny #EUinMyRegion miał za zadanie zwrócenie uwagi obywateli na projekty unijne 

realizowane w najbliższej okolicy.  

Spośród 530 nadesłanych zdjęć jury wybrało 30 zwycięskich zdjęć najlepszych pod kątem walorów 

estetycznych, kreatywności i związku z tematem konkursu.  

Trzy zwycięskie zdjęcia przedstawiają projekty z Polski:   

 Ścieżki rowerowe w Brzegu i Skarbimierzu, 

 Rewitalizacja centrum miasta Lublin, 

 Termomodernizacja szpitala w Kaliszu. 

 

Zwycięskie prace tworzą mobilną wystawę, która jest prezentowana w całej Europie. Oficjalne 

otwarcie wystawy odbyło się w październiku 2018 r. w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia 

Regionów i Miast. Od tego czasu wystawa była prezentowana m.in.: 

 w Brukseli – w siedzibie Komisji Europejskiej oraz podczas spotkania grupy INFORM, 

 w Grecji – w Trypolisie, na wyspach Rodos i Syros, w Salonikach. 

 

Aktualnie wystawa prezentowana jest w Niemczech. Następnie zostanie przewieziona do Polski 

i zaprezentowana w Opolu. Będzie to jedyne takie wydarzenie w kraju. Planowany termin 

uroczystego otwarcia wystawy to 16 maja br. w Filharmonii Opolskiej. Następnie wystawa 

prezentowana będzie także we Włoszech oraz we Francji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe zdjęcia z wystawy #EUinMyRegion 


