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Dni Otwarte Funduszy
Europejskich – moc
atrakcji dla każdego
Dni Otwarte to największa akcja promocyjna
projektów zrealizowanych przy pomocy funduszy europejskich. W tym roku – ze względu na
15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej
– DOFE 2019 podsumuje cały okres naszego
członkostwa w UE. To doskonały moment, aby
zobaczyć, jak wsparcie z funduszy europejskich
wpłynęło na rozwój naszego kraju.
Współpraca polityczna, kulturalna i gospodarcza
w ramach UE, przekraczanie granic bez paszportów, modernizacja infrastruktury – to tylko niektóre dowody, że ostatnie lata to naprawdę dobry czas dla Polski. 15 lat to doskonały moment,
aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu!
Z tej okazji w całym kraju przygotowano wiele
wydarzeń. Koncerty, spotkania, pikniki, imprezy
sportowe i zajęcia rozwijające dla małych i dużych będą jednymi z wielu elementów hucznych
obchodów 15 lat w Unii Europejskiej, a weekend
z DOFE stanie się ich zwieńczeniem. Już po raz
szósty beneficjenci otworzą swoje drzwi dla ty-

sięcy odwiedzających, aby zaprezentować swoje
projekty i opowiedzieć o swojej przygodzie z funduszami europejskimi.
Od 10 do 12 maja wszyscy zainteresowani akcją DOFE będą mogli zobaczyć, dotknąć i poznać
przedsięwzięcia naszych beneficjentów. Jest to
największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.
W ramach tegorocznej akcji odbędzie się wiele
wydarzeń.
Przez trzy dni będzie można uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, pokazach, kupić tańsze bilety na spektakle, zobaczyć kulisy rozmaitych miejsc.
Pełną listę atrakcji przygotowanych na Dni Otwarte
2019 znajdziemy na stronie: www.dniotwarte.eu,
część z nich prezentujemy także na stronie 4 i 5.
Wielki finał szóstej edycji Dni Otwartych
w naszym regionie odbędzie sie w Parku Śląskim
w Chorzowie, gdzie powstanie miasteczko europejskie z niezliczonymi atrakcjami (szczegóły na
stronie 2 i 3).

10-12 maja

W tym roku każdy
z Dni Otwartych będzie
poświęcony innym tematom
i grupom uczestników.
Piątek (10 maja) adresowany jest do dzieci, uczniów

Nie masz planów na weekend, spędź go z nami podczas obchodów

Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

i studentów. Sobota (11 maja) to dzień dla rodziny. Odbędą się
imprezy sportowe i turystyczne oraz gry miejskie. Niedziela
(12 maja) - dzień świętowania 15-lecia Polski w UE. Główne
obchody DOFE 2019 odbędą się w Miasteczku FE w Parku
Śląskim w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy.

Rodzinny piknik europejski
w Parku Śląskim
W niedzielę, 12 maja, Park Śląski w Chorzowie przemieni się w wypełnione atrakcjami miasteczko, które będzie pełnić rolę gospodarza finału
DOFE 2019. Duża Łąka zostanie podzielona na dwie strefy. W pierwszej
zarówno młodsi, jak i starsi będą mogli nauczyć się czegoś nowego poprzez
udział w grach i zabawach o charakterze edukacyjnym. W drugiej – poznają
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Uczestnicy DOFE będą mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach umożliwiających wykonywanie samodzielnych ćwiczeń i eksperymentów z zakresu chemii, fizyki czy techniki. W tej
strefie będziecie mogli:

Tutaj będziecie mogli zapoznać się z różnymi nowinkami technologicznymi oraz:

Podczas finałowego dnia DOFE możesz:

• przygotować najszybsze lody świata, jadalny
piasek, kolorowe i dymiące napoje oraz inne
przedziwne posiłki kuchni molekularnej,
• nauczyć się podstaw łamania szyfrów, sposobów rozwiązywania różnych zagadek i innych
detektywistycznych trików,
• dowiedzieć się, co jeść, by zdrowo się rozwijać i jak
niezdrowe rzeczy wpływają na wasze zdrowie,
• poznać tajemnice ludzkich zmysłów,
• stworzyć za pomocą narzędzi elementy własnej
gry planszowej,
• wziąć udział w niezwykłym wyścigu samochodowo-rowerowym.
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nowoczesne i innowacyjne technologie, które na naszych oczach zmieniają
świat. W przerwach od kolejnych atrakcji uczestnicy zabawy będą mogli
zaspokoić swój apetyt w jednym z foodtrucków i posłuchać płynących ze
sceny utworów zespołów: Organek, The Blunt Razor i The October Leaves,
a wszystko to w sielskiej atmosferze rodzinnego pikniku.

• zbudować i zaprogramować własnego robota
z edukacyjnych zestawów klocków LEGO,
•p
 oznać zagadnienia związane z zieloną gospodarką i dowiedzieć się, jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu smogowemu,
• zaprojektować i wydrukować dowolny obiekt
przy użyciu drukarki 3D,
• wziąć udział w warsztatach z aerodynamiki,
podczas których dowiecie się m.in., jak fizycy
parzą herbatę, a na koniec wspólnymi siłami
zbudujecie i odpalicie rakietę,
• zobaczyć przyszłość medycyny i sprawdzić swoje
siły, wcielając się w rolę chirurga wykonującego
wirtualną operację w goglach VR.

• wziąć udział w warsztatach z fizjoterapeutą, podczas których dowiesz się, jak wykonywać najprostsze czynności dnia codziennego, by nie
obciążać nadmiernie kręgosłupa,
• s prawdzić swój czas reakcji podczas zabawy
z refleksomierzem,
• z agrać partyjkę w minigolfa,
• zabrać swoje pociechy na wielką, dmuchaną
zjeżdżalnię,
• wziąć udział w barierołamaczu, podczas którego
dowiesz się, jakim wyzwaniom codziennie stawiają czoła osoby z niepełnosprawnościami,
• z robić sobie zdjęcie z rodziną w fotobudce – na
pamiątkę dobrego dnia, jaki spędziliście z Funduszami Europejskimi!

Przez cały dzień ze sceny głównej
będą grać dla Was specjalnie zaproszeni na tę okazję artyści:
• The Blunt Razor
• The October Leaves
• Organek – gwiazda wieczoru.
O waszą dobrą kondycję w przerwach
pomiędzy występami kolejnych zespołów zadba Mariola Bojarska-Ferenc. Obok prezentujemy pełny
grafik tego, co będzie się działo na
scenie podczas finału DOFE 2019.

PROGRAM PIKNIKU
14:00 - rozpoczęcie imprezy
14:30 - koncert zespołu The Blunt Razor
15:15 - wystąpienie Marioli Bojarskiej-Ferenc
15:30 - prezentacja Beneficjentów
15:50 - konkurs wraz z nagrodami
16:00 - wystąpienie Marioli Bojarskiej-Ferenc
16:15 - koncert zespołu The October Leaves
17:00 - wystąpienie Marioli Bojarskiej-Ferenc
17:15 - konkurs wraz z nagrodami
17:25 - wystąpienia oficjalne gości
17:40 - koncert gwiazdy — Organek
19:00 - oficjalne zakończenie
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Dni otwarte
z mnóstwem atrakcji
1

4

Podczas pikniku w Parku Śląskim w Chorzowie zobaczymy również
instytucje, stowarzyszenia oraz firmy, które skorzystały z funduszy
europejskich.

zbudowaliśmy bazę na zaniedbanym podwórku, meble z palet, ogródek
społeczny, zamalowywaliśmy wulgarne napisy na ścianach oraz realizowaliśmy projekty sportowe - wylicza Agnieszka Gabriel.

***
Jednym z nich jest Stowarzyszenie GTW Gliwice, które zaprasza na warsztaty, animacje piłkarskie, zabawy z trafianiem do celu, szycie maskotek
i malowanie na streczu. Pokaże również tzw. szkołę mobilną.
– To zaprojektowane do pracy na ulicy narzędzie edukacyjne, wykonane z tablic szkolnych, w formie wózka, co umożliwia dość swobodne
i sprawne przemieszczanie się. Dzięki temu służy dzieciakom z najmniej
dostępnych podwórek. Tablice rozsuwają się teleskopowo na długość kilku metrów. Można po nich mazać kredą jak po szkolnych tablicach. Można
przytwierdzać do nich ponad 300
wymiennych paneli edukacyjnych,
na których znajdują się gry i zabawy z zakresu: higieny, podstawowej wiedzy szkolnej, praw dziecka,
profilaktyki uzależnień czy zdrowego żywienia. Zadania opracowane
są w specjalny sposób, aby dzieci
mogły (poprzez zabawę) zdobywać
podstawowe informacje, których
im często brakuje, i ćwiczyć umiejętności oraz wzmacniać swoją samoocenę. Planujemy zawiesić gry
planszowe, panele dotyczące praw
dziecka, sudoku oraz te z zadaniami poszerzającymi wiedzę szkolną tłumaczy Agnieszka Gabriel z GTW
Gliwice.
Pedagodzy uliczni ze stowarzyszenia, w ramach projektu „Można Inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”, docierają do
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na podwórkach odbywają się warsztaty, ale uczestnicy projektu także wychodzą
poza te zapomniane miejsca i korzystają z atrakcji i wydarzeń, które są dla
nich na co dzień niedostępne. Stąd wyjścia na ściankę wspinaczkową, do
teatru, restauracji, wycieczki poza miasto. Stowarzyszenie działa w sześciu rejonach Gliwic.
– Dzięki realizacji projektu możemy animować społeczności lokalne,
wprowadzając postać pozytywnego lidera dla młodych ludzi. Pomagamy
dzieciom nabywać kompetencje społeczne, poprawiać poziom edukacji
oraz dawać im możliwości innego, rozwojowego spędzania wolnego czasu.
Pracujemy metodą miniprojektów, które są pod względem wychowawczym
i programowym dostosowane do potrzeb dzieci. Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. wystawę prac wykonanych z elektrośmieci, przedstawienia na
gliwickim Rynku, kilka projektów związanych z wolontariatem i bezinteresowną pomocą innym (np. w Domu Dziecka czy schronisku dla zwierząt),

***
W parku spotkamy też przedstawicieli Centrum Edukacji Ekologicznej
w Katowicach-Murckach, którzy zapraszają na pokazy popularnonaukowe
oraz warsztaty ekologiczne.
Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych i plenerze
malarskim, korzystając z prawdziwych sztalug, które zostaną rozstawione
przed namiotem. Spróbują swoich sił w origami, sztuce składania papieru
wywodzącej się z Chin, a rozwiniętej w Japonii. Będą mogli bawić się przy
kolorowankach oraz poznają jeden z najstarszych materiałów rzeźbiarskich
na warsztatach lepienia z gliny.
Podczas pokazów naukowych przygotowane będą trzy stanowiska interaktywne, ilustrujące wykorzystanie
energetycznych zasobów naturalnych:
wiatrak i maszyna wodna oraz panel
fotowoltaiczny spięty z elektromagnesem, który pokaże ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Odbędzie
się również quiz z wiedzy proekologicznej związany z energetyką.
– Warsztaty z lepienia gliny organizujemy również u nas. Oprócz wykonania np. ozdoby, po jej wyschnięciu
i wypaleniu po dwóch tygodniach
w piecu, uczestnicy nakładają szkliwo
2
na swoje prace. Prowadzimy też
zajęcia proekologiczne i wyprawy
do pobliskiego rezerwatu buków - mówi Daniel Kiełpiński z Centrum
Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach.
Centrum zostało utworzone w ramach projektu, na który uzyskano unijne wsparcie.
***
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach pokaże wystawę „Śląsk
– droga do Niepodległej” składającą się z 25 plansz poświęconych powstaniom
śląskim i plebiscytowi. Kolejną atrakcją będą stare gry podwórkowe, które przybliżą nam klimat starych podwórek oraz zasady gier i zabaw z dawnych lat. Można
będzie w nie zagrać. Odbędzie się też pokaz odlewania cynowych żołnierzyków.
Oprócz tego zobaczymy mobilne stanowisko zawierające filmową encyklopedię powstań śląskich oraz multimedialne gry i zabawy dla dzieci.
Zaplanowano również premierę aplikacji mobilnej, odsyłającej do miejsc
związanych z powstaniami śląskimi w naszym regionie.
– Muzeum na digitalizację i udostępnienie zbiorów oraz stworzenie ścieżki
informacyjno-edukacyjnej poświęconej powstaniom śląskim i plebiscytowi
otrzymało z funduszy unijnych 957 tys. zł – mówi Mariola Miklaszewska
z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

foto: Tomasz Zakrzewski

***
Również projekt Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury
III etap uzyskał dofinansowanie z UE. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł.
Wystarczy wybrać się do BECEK-u, aby zobaczyć, jak dużo się zmieniło.
Wyremontowano zaplecze sceniczne, zmodernizowano mechanikę sceniczną
wraz z nagłośnieniem i elementami infrastruktury oświetleniowej. Uruchomiono kurtynę, zakupiono okotarowanie i zamontowano specjalną kurtynę p. poż.
Dawną salę baletową przebudowano na salę kinową GLORIA dla 95 osób.
W sali widowiskowej i kinowej zamontowano nowe fotele. Dodatkowo wykonano
dwie bardzo ważne sale wielofunkcyjne z przeznaczeniem na działania
warsztatowo-społeczne.
Szatnia, hole, sala widowiskowa również zostały odświeżone i zmieniły
kolorystykę. Zbudowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych wewnątrz
budynku. Zabezpieczono i dostosowano obiekt do aktualnych przepisów
przeciwpożarowych. Wyremontowano część dachu. Pojawił się nowoczesny system monitoringu. Zamontowano oświetlenie ledowe wewnątrz i na
zewnątrz gmachu, wykonano nową kolorystykę elewacji. Zadbano o lepszą
funkcjonalność i estetykę budynku.
BECEK sięgnął również do zasobów archiwum i kolekcjonerów – powstała
ciekawa wystawa o historii budynku, którą można oglądać w holu na pierw-

oferta to naturalne, ręcznie robione oraz konfekcjonowane mydła o właściwościach prozdrowotnych. Bogaty asortyment (ponad 60 rodzajów mydeł)
sprawia, iż dostosowane są one do wszystkich typów skóry, niezależnie od
płci i wieku. Wykonywane są tylko z naturalnych składników pochodzenia
roślinnego (barwniki, ekstrakty, gliceryna).
Spółdzielnia proponuje także produkcję mydeł dedykowanych. Oferta ta
skierowana jest do firm, instytucji oraz organizacji, które chcą promować
swoją markę lub siebie w oryginalny sposób. Specjalnie zaprojektowane
mydła w kształcie logotypu stają się świetnym gadżetem promocyjnym.
Działalność FAJNEJ skupia się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, które znajdują
zatrudnienie w spółdzielni. Obecnie pracuje w niej 10 osób. Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi, bez względu na płeć, przekonania,
w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową
i społeczną.
– Nie bez znaczenia jest także oddziaływanie spółdzielni na społeczności
lokalne poprzez aktywne upowszechnianie koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej – podkreśla Sławomir Nawrot.
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szym piętrze. Otworzono także przestrzeń dla społeczności o nazwie PrzyStanek, gdzie można np. zagrać w szachy, karty, zajrzeć do becekowej kulturalnej półeczki, skorzystać z wi-fi – opowiada Katarzyna Dera z BCK.
12 maja o godz. 12. BECEK zaprasza zainteresowanych na zwiedzanie
budynku od kuchni. Przewodnikiem będzie Krystyna Jankowiak-Markwica,
dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury.
BECEK w parku zorganizuje dla dzieci warsztaty plastyczno-zręcznościowe
z malowaniem twarzy, konkursem na lepienie pieska, wyklejaniem z różnych
materiałów flagi UE, tworzeniem abstrakcyjnych obrazów za pomocą farbek
i plastikowych rurek, breloków z filcu, pieczątek za pomocą gąbki oraz konkurs malowania kredą.
***
Główną atrakcją Spółdzielni Socjalnej FAJNA będą warsztaty mydlarskie,
podczas których chętni będą mogli własnoręcznie i od podstaw stworzyć
mydło. Produkty wykonywane będą techniką rękodzielniczą, pozwalającą uczestnikom rozwinąć się manualnie i twórczo. Mydła w różnorodnym
kształcie, kolorze oraz zapachu zostaną przygotowane z naturalnej gliceryny i – w zależności od wyboru – będą mogły zostać wzbogacone różnymi
dodatkami. Każdy z uczestników własnoręcznie wykona i zapakuje minimum 2 duże mydła.
Odwiedzający stoisko zobaczą także roboty do samodzielnego programowania i sterowania oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach programowania robotów.
Spółdzielnię założono pięć lat temu. – Dostaliśmy z funduszy unijnych
ok. 80 tys. zł, które przeznaczyliśmy na przystosowanie lokalu i konieczne
zakupy sprzętu oraz 65 tys. zł tzw. wsparcia pomostowego dla pracowników – mówi dyrektor Sławomir Nawrot.
I dodaje: – Jako partner franczyzowy brytyjskiej firmy CLARITY EFBP
zajmujemy się wytwarzaniem kosmetyków metodą manufakturową. Nasza

***
Z kolei Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na
warsztaty. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu ozdób z filcu,
a przy okazji poznają tajniki działania folusza, czyli dawnej „fabryki” sukna, którą
można zobaczyć w muzeum. Kolejne zajęcia będą okazją do własnoręcznego wycięcia kabotka, kiecki czy jakli oraz próby prawidłowego ich dopasowania. Dzięki
temu dzieci dowiedzą się, jak wyglądały tradycyjne śląskie stroje regionalne.
Do najmłodszych skierowane będą również inne zabawy: odgadywanie
tropów zwierząt, które żyły w otoczeniu dawnej wsi, z wykorzystaniem
atramentowych pieczątek oraz dojenie sztucznej krowy.
Oprócz tego w specjalnie przygotowanym namiocie chętni będą mogli sfotografować się w tradycyjnym wianku śląskim. To doskonała okazja do prezentacji
znajdującej się w muzeum wirtualnej szafy ze strojami regionalnymi. Pozwala ona
bez zdejmowania własnych ubrań przymierzyć regionalne stroje ludowe noszone na historycznych ziemiach górnośląskich. Ten niezwykły mebel jest efektem
realizacji jednego z projektów, dofinansowanych ze środków europejskich.
Muzeum wielokrotnie korzystało z funduszy unijnych. Projekty pozwoliły
przybliżyć zwiedzającym zakłady przemysłu wiejskiego, w tym młyna wodnego i wiatraka, oraz zbudować obiekt administracyjno-wystawienniczy. Jedno
z ważnych, współfinansowanych z UE przedsięwzięć muzeum dotyczy udostępnienia części zdigitalizowanych zbiorów muzycznych wybitnego śląskiego etnografa, muzykologa i folklorysty – profesora Adolfa Dygacza.
Dzięki dotacji stworzono aplikację mobilną, która prowadzi zwiedzających
przez ekspozycję terenową, zaskakując atrakcjami wykorzystującymi rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną. Można zobaczyć „ożywioną izbę” czy pozbierać
elementy młocarni, które zgubił roztargniony gospodarz. Efektem kolejnego
projektu jest „udźwiękowienie” ekspozycji muzeum – chlewik z nagłośnieniem hifi, czy uczniowski gwar dochodzący z budynku szkoły to tylko niektóre
z atrakcji, które można znaleźć w chorzowskim skansenie.
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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

4 Bytomskie Centrum Kultury
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Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

5 Mobilna szkoła Stowarzyszenia GTW Gliwice
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Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach

6 Warsztaty mydlarskie w Spółdzielni Socjalnej FAJNA

5

15 projektów na 15 lat
Fundusze europejskie napędzają rozwój Polski i poszczególnych regionów.
Są niczym wiatr w żagle, który popycha nas do przodu. 1 maja minęło
piętnaście lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To dobry moment,
by przyjrzeć się, w jaki sposób wpłynęło to na nasze życie.
Województwo śląskie efektywnie i skutecznie zarządza środkami unijnymi.
Dzięki nim powstało 16 tys. miejsc pracy, ponad 110 km nowych dróg,
zakupiono ponad 600 autobusów i tramwajów, a wsparcie na rozwój otrzymało prawie 3000 przedsiębiorców. Od 2004 roku to ponad 23 mld zł.

Rozliczenie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
dopiero przed nami, ale ogłoszono już 322 nabory konkursowe, a wartość
zaangażowanych środków to już 97 proc. alokacji całego programu.
Prezentujemy 15 inwestycji na nasze piętnastolecie. Oczywiście wybór
jest subiektywny, zależało nam jednak, aby pokazać projekty duże, znaczące dla całego regionu, ale również te mniejsze, wpływające na najbliższe
otoczenie. Poniższe przykłady to jedynie niewielki procent zrealizowanych
przedsięwzięć.

1. MIĘDZYNARODOWE
3. K
 LASZTOR
CENTRUM KONGRESOWE
OJCÓW PAULINÓW
W CZĘSTOCHOWIE

Budowa kosztowała 378 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wyniosło 182 mln zł. Centrum stało się miejscem ważnych wydarzeń, targów i konferencji. Odbywają się w nim takie wydarzenia,
jak Europejski Kongres Gospodarczy czy Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W grudniu
ubiegłego roku gościli tutaj uczestnicy COP 24.
W listopadzie odbędzie się piąta Światowa Konferencja WADA dotycząca dopingu w sporcie.

2. MUZEUM ŚLĄSKIE
W KATOWICACH

Głównym celem projektu było zachowanie dla
przyszłych pokoleń zarówno regionalnego, jak
i światowego dziedzictwa kulturowego poprzez
renowację i remont zabudowań klasztornych,
budynku bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.
Przy okazji renowacji dokonano dwóch niezwykle
interesujących odkryć. Okazało się, że pod obrazem św. Maksymiliana znajduje się piękne marmurowe wyobrażenie św. Marii Magdaleny. Obok
ołtarza odsłonięto natomiast portal i odkryto
drzwi z ozdobną kratą, zamurowane i zasłonięte
do tej pory konfesjonałem. Drzwi prowadzą do
kaplicy św. Antoniego, znajdującej się przy wejściu do bazyliki. W latach 2007-2012 w projekt
zaangażowano ok. 44 mln zł, w tym ok. 36 mln zł
z unijnego wsparcia.

4. DROGOWA
TRASA ŚREDNICOWA

W zrewitalizowanych murach kopalni mieści się
m.in. Centrum Scenografii Polskiej, zaś pod ziemią – z myślą, aby nie zasłaniać postindustrialnej,
górniczej spuścizny – znajdują się ekspozycje ilustrujące dzieje Górnego Śląska. Ten główny, podziemny fragment muzeum znaczą jedynie szklane
wieże na powierzchni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabytkowe budynki dawnej kopalni, mimo iż
położone w głębi terenu, nie zostały zasłonięte
nowym gmachem. Realizacja siedziby muzeum
kosztowała 261 mln zł, w tym ok. 178 mln zł unijnego dofinansowania.
Teren byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, w centrum miasta, koło Spodka, w całości
został przekształcony w tak zwaną Strefę Kultury. W wyniku prac zdegradowany, postindustrialny obszar został przekształcony w nowoczesne
centrum sztuki i kultury i jednocześnie największą instytucję kultury w regionie. Dwa spośród
trzech obiektów, tzn. Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe, zostały dofinansowane z RPO WSL 2007-2013 jako projekty kluczowe.
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To najważniejsza inwestycja drogowa na Śląsku.
Łączy sześć miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Nie zastępuje równoległej autostrady A4, przeznaczonej dla ruchu tranzytowego, lecz obsługuje ruch
lokalny, stanowiący około 88 proc. całości. W sumie trasa z Katowic do Gliwic liczy ponad 30 kilometrów.

5. NOWE POCIĄGI
W sumie zakupiono 25 nowych elektrycznych
pociągów typu Elf, które wykorzystuje spółka
Koleje Śląskie do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Dzięki temu
poprawiła się jakość przejazdu. Dofinansowanie
to 139 mln zł.

6. C
 ENTRUM INFORMACJI
NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA
AKADEMICKA
W KATOWICACH

To wspólna biblioteka dwóch uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.
Nowy budynek umożliwił stworzenie biblioteki
„hybrydowej”, udostępniającej równolegle wszelkie
dokumenty niezależnie od ich nośnika – książki,
czasopisma, bazy danych, teksty elektroniczne,
materiały audiowizualne, multimedia oraz zbiory
dostosowane do specjalnych grup użytkowników,
np. osób z niepełnosprawnością. Przewidziano
możliwość zgromadzenia i magazynowania około
1,8 mln woluminów. Centrum pełni także rolę
miejsca wystaw, spotkań i konferencji naukowych.
CINIBA zdobyła wiele nagród, w tym m.in. Building of the Year 2012; Grand Prix Nagrody Architektonicznej „Polityki” 2012; Nagrodę Roku 2012
za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony
ze środków publicznych oraz Nagrodę Główną
w Konkursie Polski Cement w Architekturze.
Wartość projektu to 79 mln zł, w tym dofinansowanie – 52 mln zł.

7. ELEKTRYCZNE AUTOBUSY
W JAWORZNIE

Miasto od wielu lat modernizuje swoją komunikację. W 2017 r. kupiło 22 autobusy elektryczne, które pozwolą ograniczyć emisję zanieczyszczeń i wyeliminować hałas. W ramach projektu
poza zakupem nowego taboru zainwestowano
w system inteligentnego zarządzania flotą wraz
z budową centralnej stacji ładowania i wymiany
baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w Jaworznie. Wartość projektu to
ponad 67 mln zł, dofinansowanie – 41 mln zł.

i parkingi. Nowoczesny dworzec obsługuje w chwili
obecnej 3,5 tys. osób. Koszt to 17 mln zł, dofinansowanie – 10 mln zł.

11. CENTRUM
SZTUKI FILMOWEJ

8. NOWA ELKA

Po siedmiu latach znów możemy się cieszyć, korzystając z wybudowanej na nowo w Parku Śląskim ELKI. Nowa kolej linowa ma dwa kilometry
długości i można z niej korzystać przez cały rok,
niezależnie od pogody, dzięki zastosowaniu gondoli i krzesełek. Jest ona również dostosowana do
osób z niepełnosprawnościami. Koszt projektu to
prawie 35 mln zł, dofinansowanie – 23 mln zł.

9. TRAMWAJE
W CZĘSTOCHOWIE

Na potrzeby Centrum zaadaptowano legendarne
kino Kosmos w Katowicach. Mieszczą się tutaj
nowoczesne archiwum oraz stanowiska do kopiowania materiałów archiwalnych we wszystkich technikach audiowizualnych. Zaplecze produkcyjne umożliwia świadczenie usług w zakresie
realizacji zdjęć, montażu, udźwiękowienia oraz
techniki oświetleniowej. Dzięki temu Centrum
stanowi wsparcie dla studentów Wydziału Radia
i Telewizji, Zakładu Filmoznawstwa Uniwersytetu
Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz twórców z niezależnych klubów filmowych. Centrum
wyposażone jest również w ogólnie dostępne
sale kinowe. Odbywają się tutaj przeglądy mistrzów kina i cykle prezentujące klasykę z tradycyjnej taśmy 35 mm ze zbiorów jedynej w Polsce
regionalnej Filmoteki Śląskiej oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Dofinansowanie wyniosło 7,7 mln zł.

12. PRACOWNIA
SZTUCZNEGO SERCA
W ZABRZU

W Częstochowie wybudowano nowy, piętnastokilometrowy odcinek linii tramwajowej oraz zakupiono 7 nowych ekologicznych i przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością składów.
Dzięki nowej infrastrukturze przewiduje się, że
codziennie z przejazdów korzysta ponad 10 tys.
osób. Na budowę i zakup pojazdów szynowych
wydano prawie 51 mln zł z unijnym udziałem
około 35 mln zł.

10. NOWOCZESNY
DWORZEC W CIESZYNIE

dynkiem. Dzięki tej inwestycji miejsce w przedszkolu znalazła grupa 3- i 4-latków. Przedszkole
jest jednokondygnacyjne, a wyróżnia je niezwykła elewacja oraz tzw. zielony dach z tarasem, na którym odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Budynek został dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje
się w nim 5 sal przedszkolnych, z których każda
przeznaczona jest dla 25 dzieci, oraz kuchnia
wraz z zapleczem, a także jadalnia. W sumie
w przedszkolu bawi się i uczy aż 125 dzieci.
Przedszkole nr 4 na Kleszczówce zdobyło prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych inwestycji
w Polsce w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2018 r. Wartość projektu to 5,2 mln zł,
wkład UE – 4,6 mln zł.

14. SAMOWYSTARCZALNY
PRZYSTANEK

Spółka Helionenergia rozpoczęła pracę nad
projektem „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”. Jego celem
jest opracowanie technologii produkcji samowystarczalnego pod względem energetycznym
przystanku komunikacji publicznej, który stanie
się częścią tzw. inteligentnego miasta. Zostanie
wyposażony w technologię e-papieru, zapewniającą pełną, audiowizualną informację pasażerską. Użytkownicy będą mogli skorzystać z ładowarek do telefonów czy interaktywnych map.
Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej będzie
przyjazny dla środowiska. Całkowity koszt to
prawie 5,5 mln zł, dofinansowanie – ponad
3,5 mln zł.

15 L
 EKKI, ERGONOMICZNY,
EKOLOGICZNY
I …DRUKOWANY
Projekt Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii przewidywał przystosowanie pomieszczeń oraz zakup specjalistycznej aparatury dla Laboratorium Technologicznego. Utworzono specjalistyczne stanowiska z tak
zwaną czystą strefą do tworzenia sztucznego serca.
Dzięki nowej metodologii w 2018 roku po raz pierwszy wszczepiono pierwsze sztuczne serce w Polsce.
Koszt to 1,2 mln zł, unijny udział – 560 tys. zł.

13. Z
 IELONE PRZEDSZKOLE
W ŻORACH

Dzięki środkom unijnym XIX-wieczny zrujnowany budynek dworca odzyskał blask, a Cieszyn
zyskał zintegrowany węzeł przesiadkowy. Nowy
budynek zyskał poczekalnię, kasy biletowe i toalety. Pomiędzy poczekalniami dla komfortu pasażerów zbudowano dach, plac manewrowy oraz
nowy układ drogowy, chodniki, ścieżki rowerowe

Nowoczesny budynek 5-oddzialowego przedszkola
powstał przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żorach.
Nowa część została połączona z istniejącym bu-

Firma Cosmotech opracowała i wdrożyła do produkcji innowacyjny wózek inwalidzki z możliwością personalizacji parametrów, wykonany przy
użyciu wyspecjalizowanych drukarek 3D. W pomyśle wykorzystano technologię łączenia włókna
węglowego z elementami polimerowymi powstałymi drogą druku 3D. Pozwala ona na dostosowanie urządzenia do potrzeb pacjenta, które
dzięki zaleceniom ortopedy może mieć również
zastosowanie rehabilitacyjne. Wózki projektowane przez Cosmotech wyróżniają się oprócz elastyczności wymiarów również wpadającą w oko
stylistyką i niską wagą – rama najnowszego modelu
to jedynie 2,9 kg. Wdrożenie do produkcji składanego wózka inwalidzkiego kosztowało ogółem:
536 tys., w tym dofinansowanie – 196 tys. zł.
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Niepowtarzalne okazje

W ten weekend możesz zajrzeć w miejsca, które zwykle są niedostępne, lub bawić się z nami na wycieczkach,
warsztatach i ciekawych zajęciach. Sprawdź, gdzie możesz się wybrać i jakie atrakcje czekają na Ciebie.
Wszystkie szczegóły na stronie DNIOTWARTE.EU
BIELSKO-BIAŁA

MIKOŁÓW

Teatr Polski – wycieczki po gmachu, charakteryzacja, sesje zdjęciowe w kostiumach

Liceum im. Karola Miarki – spotkanie z przedsiębiorcami (piątek)

FabLabNet – drukarki 3D, modelowanie przestrzenne, konkursy

MUTNE

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – warsztaty o UE, spotkanie z doradcą zawodowym (piątek)

Szkoła Podstawowa – spotkanie z doradcą zawodowym (piątek)

BYTOM

NAKŁO ŚLĄSKIE

Bytomskie Centrum Kultury – w piątek spektakl Hen o końcu, w sobotę Prawda o zdradzie,
w niedzielę Frida (piątek, sobota, niedziela)

Centrum Kultury Śląskiej – historia rodu Henckel von Donnersmarck, zwiedzanie
(piątek, sobota, niedziela)

Park Miejski im F. Kachla – wycieczka z przewodnikiem, spływ kajakowy (piątek)
Urząd Miasta – seminarium dla osób chcących założyć działalność gospodarczą (piątek)
Teatr Rozbark – warsztaty taneczne (sobota, niedziela)
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły – wycieczka (sobota, niedziela)
Bytomskie Kościoły – wycieczka (sobota)
Centrum Integracji Społecznej – zwiedzanie wraz z poczęstunkiem (niedziela)

CHORZÓW
Uniwersytet Śląski – gra terenowa, wystawa kryształów, prace fotograficzne (piątek)
Śląskie ZOO – zwiedzanie obiektów zrealizowanych z FE z opiekunami zwierząt (niedziela)

PSZCZYNA
Ochotniczy Hufiec Pracy – konkurs z wiedzy o UE z nagrodami (piątek)

RACIBÓRZ
Zbiornik Racibórz Dolny – wizyta studyjna dla prasy (piątek)

RADLIN
Urząd Miasta – spotkanie dla uczniów z konkursami (piątek)

RUDA ŚLĄSKA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – warsztaty kulinarne (piątek)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – studio nagrań

CIESZYN

Miejskie Centrum Kultury – występy zespołu seniorów i Doroty Książek, poczęstunek
tradycyjnym chlebem z orzegowskim tustym

Ochotniczy Hufiec Pracy – targi pracy, spotkania z pracodawcami, kącik europejski, konkursy
z nagrodami (piątek)

Zabytkowy dworzec PKP w Chebziu – zwiedzanie nowego wnętrza, czytanie bajek, konkurs
plastyczny dla dzieci

Uniwersytet Śląski – Dzień Otwarty (piątek)

Piknik ekologiczny – degustacja chleba, spacer po ścieżce edukacyjnej Rowu Rudzkiego (piątek)

CZĘSTOCHOWA

RUDY

Agencja Zatrudnienia Osób Młodych i Niepełnosprawnych – Dzień Otwarty (piątek)

Nadleśnictwo Raciborskie – piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci (niedziela)

Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
– Dzień Otwarty (piątek)

RYBNIK
Centrum Kształcenia Ustawicznego – promocja OHP, quiz (piątek)

Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – seminarium o rynku pracy
w UE – bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą (piątek)

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

GLIWICE

Ochotniczy Hufiec Pracy – quiz z wiedzy o Unii, porady związane z pozyskaniem dotacji (piątek)

Centrum Sterowania Ruchem – zwiedzanie nowoczesnego centrum sterowania ruchem
i tunelami w całym mieście

SKOCZÓW
Oczyszczalnia ścieków – dni otwarte (piątek, sobota, niedziela)

Stowarzyszenie GTW – ściana muzyczna, warsztaty dla dzieci (piątek, niedziela)

SOSNOWIEC

JAWORZNO

Uniwersytet Śląski – warsztaty Lego (piątek)

Geosfera – spacer z przewodnikiem (sobota)

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP – UE bez tajemnic i dyżur eksperta EURES (piątek)

Miejska Biblioteka Publiczna – konsultacje w sprawie funduszy, poradnictwa zawodowego (piątek)

Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych – Dzień Otwarty (piątek)

KALEJ

TYCHY

Pozytywnie aktywni – sadzenie drzew, edukacyjny marsz nordic walking, piknik dla dzieci
(piątek)

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Konkurs o UE (piątek)

KATOWICE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – bezpłatne konsultacje energetyczne
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych – samodzielne wykonanie notesu, programowanie
robotów

Młodzieżowe Centra Kariery – konkursy, warsztaty, dyżur eksperta EURES (piątek)

ZABRZE
Centrum Symulacji Medycznej – warsztaty z pierwszej pomocy, resuscytacja, aparatury
medyczne, a nawet ekstrakcja zęba

ZSZ nr 3 – pokazy spawania, instalacje elektryczne, pokazy jak działają maszyny (piątek, sobota)

Sztolnia Królowa Luiza – specjalne ceny na zwiedzanie trasy turystycznej i wodnej
(piątek, sobota, niedziela)

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – zwiedzanie warsztatów (piątek)

ZAWIERCIE

CINIBA – zwiedzanie bibliotecznych zakamarków, warsztaty i pokazy (piątek)

Powiatowy Urząd Pracy – konsultacje z doradcą zawodowym (piątek)

Muzeum Śląskie – 50-procentowa zniżka na wystawy i wieżę widokową (piątek, sobota, niedziela)

Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych – Dzień Otwarty (piątek)

Park Naukowo-Technologiczny – dni otwarte (piątek)

ZIEMIĘCICE

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP – konkurs Czy znasz swoich sąsiadów (piątek)

Dzień Otwarty w Tęczowej Krainie – spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
(piątek)

Piknik na zbiorniku – warsztaty, konkursy, występy małych artystów (piątek)

ŻORY

Centrum Edukacji Ekologicznej – spacer po ogrodzie, zajęcia artystyczne (piątek, sobota, niedziela)

Przedszkole przy ulicy Słonecznej – zajęcia metodą Montessori, dogoterapia, prezentacja
przedszkola (sobota)

Urząd statystyczny – bezpłatne wykłady i warsztaty (piątek)

KŁOBUCK
Powiatowy Urząd Pracy – odkryj swoje preferencje zawodowe (piątek)

ŻYWIEC
Spotkanie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców
Pracy (piątek)

Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

