
 

 

Lista zadań dopuszczonych do głosowania  
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2018 

 

SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat Opolski 
 

Lp. 
 

Kod zadania 
 

Tytuł zadania 
Zadanie Subregionalne/ 

Powiatowe 

1 S/OOP/16/DZD 
"Bezpieczne, inteligentne, ciężko pracujące urządzenie ratujące 
ludzkie życie" 

subregionalne 

2 S/OOP/17/DKS "Dzieci dzieciom" - koncert muzyki bajkowej i filmowej subregionalne 

3 S/OOP/18/DKS 
"Z radością, zdrowo i na sportowo" - międzypokoleniowe zajęcia 
sportowe 

subregionalne 

4 S/OOP/19/DZD Akademia plenerowa dla juniora i seniora subregionalne 

5 S/OOP/20/DEP 
Bezpieczni w obliczu zagrożeń! Szkolenia i sprzęt dla strażaków, 
edukacja dzieci i seniorów 

subregionalne 

6 S/OOP/21/DZD BO badania to podstawa subregionalne 

7 S/OOP/23/DKS 
Czas na żużel - szkółka żużlowa jako aktywna forma spędzania 
wolnego czasu dzieci i młodzieży 

subregionalne 

8 S/OOP/24/DKS 
Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych 
muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Opole - Szczepanowice 

subregionalne 

9 S/OOP/25/DKS Młodzieżowa Liga Strzelecka z OKS "HUSARZ" subregionalne 

10 S/OOP/26/DKS 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 

subregionalne 

11 S/OOP/27/BDO 
Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację cyklu szkoleń i 
zawodów mieszkańców powiatu opolskiego i miasta Opola 

subregionalne 

12 S/OOP/28/DKS 
Turnieje piłkarskie i zakup sprzętu sportowego dla dzieci i 
młodzieży 

subregionalne 

13 S/OOP/29/DKS 
X Zlot Samochodów Zabytkowych, XV Festiwal Zespołów 
Coverowych "Summer Revival" 

subregionalne 

14 S/OOP/30/DZD 
Zakup aparatury medycznej dla potrzeb O. Chirurgii Szczękowo - 
Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

subregionalne 

15 P/OP/1/DKS "American Football equipment" Sprzęt dla Towers Opole miasto Opole 



16 P/OP/2/DRW "Promocja postaw proekologicznych wśród młodzieży opolskiej" miasto Opole 

17 P/OP/3/DEP "Zrozumieć świat pieniądza i nie zwariować" miasto Opole 

18 P/OP/4/DZD Aktywni seniorzy - sport, rehabilitacja i integracja miasto Opole 

19 P/OP/6/DZD Nowoczesna fizykoterapia w onkologii bez bólu i powikłań miasto Opole 

20 P/OPO/9/DKS Dobrze(ń) być aktywnym! powiat opolski 

21 P/OPO/10/DKS Imperium aktywności powiat opolski 

22 P/OPO/14/DKS Trasa koncertów Uwielbienia powiat opolski 

23 P/OPO/15/DKS 
Z "Kaprysem" i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy 
seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież 

powiat opolski 

. 

 

SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski 
 

1 S/NB/17/DKS 
100 pieśni na 100-lecie odzyskania niepodległości - XXIII 
Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w 
Olszance 

subregionalne 

2 S/NB/18/DKS Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy - II edycja subregionalne 

3 P/ONY/11/DKS "Od juniora do seniora - aktywnie spędzaj czas" powiat nyski 

4 P/ONY/12/DEP 
Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i 
programowanie 

powiat nyski 

5 P/ONY/14/DEP Nyskie Centrum Nauki i Zabawy powiat nyski 

6 P/ONY/15/DKS Pasje łączą pokolenia II powiat nyski 

7 P/OB/1/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat brzeski 

8 P/OB/2/DKS 5 piknik lekkoatletyczny z okazji Dnia Dziecka powiat brzeski 

9 P/OB/3/DZD Bezpieczny Powiat Brzeski. Ratujemy życie. powiat brzeski 



10 P/OB/4/DKS Gredar, Masters, Brzeg ze Stali, z dziećmi wszyscy są na hali. powiat brzeski 

11 P/OB/5/DEP Mamo :) ja chcę na wakacje powiat brzeski 

12 P/OB/6/DZD Moje serce w dobrych rękach powiat brzeski 

13 P/OB/7/DEP Opolszczyzna - Multikulti powiat brzeski 

14 P/OB/8/DZD 
Ratuj życie! - szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
zakup ogólnodostępnego AED 

powiat brzeski 

15 P/OB/9/DIG Remont chodnika w Żłobiźnie powiat brzeski 

. 

 

SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski 
 

1 S/KNA/16/DKS 100 muzyków na 100-lecie Niepodległości subregionalne 

2 S/KNA/18/DKS 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 

subregionalne 

3 P/OKL/1/DKS "Piłkarski turniej sołectw" powiat kluczborski 

4 P/OKL/2/DZD 
"Wolontariat w hospicjum ziemi kluczborskiej św. Ojca Pio łączy 
pokolenia i buduje więzi" 

powiat kluczborski 

5 P/OKL/3/DZD 
Akcja dla Serca 2 - wyposażenie jednostek OSP i kluczborskich 
parafii w defibrylatory 

powiat kluczborski 

6 P/OKL/4/DZD Aktywność w powiecie kluczborskim "razem" powiat kluczborski 

7 P/OKL/5/DKS 
Teatr w szkolnej ławce - warsztaty twórcze i spektakl dla dzieci i 
młodzieży  

powiat kluczborski 

8 P/ONA/6/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat namysłowski 

9 P/ONA/7/DZD 
A - aktywni, E - energiczni, D - dyspozycyjni. "Ochotnicza Straż 
Pożarna Zawsze Pomoże" 

powiat namysłowski 

10 P/ONA/8/DZD Aktywny senior powiat namysłowski 

11 P/OOL/10/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat oleski 



12 P/OOL/11/DZD "Rodzina zastępcza - rodzina kochająca" powiat oleski 

13 P/OOL/12/DEP Camera Obscura - wakacje kreatywnie powiat oleski 

14 P/OOL/13/DKS Muzyczno - sportowe psoty międzypokoleniowe powiat oleski 

15 P/OOL/14/DZD 
Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia psychologiczna dla 
dzieci i ich rodzin 

powiat oleski 

. 

  
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

 

1 S/OPR/27/DEP 
"Nauczcie się być bogaci - powiat głubczycki, prudnicki i 
krapkowicki" 

subregionalne 

2 S/GKP/28/DKS "Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II" subregionalne 

3 S/GKP/29/DKS 
Całkiem sportowo z historią w tle - cykl imprez sportowo-
kulturalnych w Zdzieszowicach i na Biskupiej Kopie 

subregionalne 

4 S/GKP/30/DKS Duży koncert w małych gminach subregionalne 

5 S/GKP/31/DKS Koncerty muzyczne - z orkiestrą w krainę muzyki subregionalne 

6 S/GKP/32/DKS Łączymy pokolenia na sportowo subregionalne 

7 S/GKP/33/DKS 
Moszna Zamek to gratka dla wnuczka i dziadka. 
Międzypokoleniowa edukacja historyczna. 

subregionalne 

8 S/GKP/34/DZD Nie daj zginąć przeszłości! subregionalne 

9 S/GKP/36/DKS 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 

subregionalne 

10 P/OGL/1/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat głubczycki 

11 P/OGL/2/DEP "OGL, naucz się być bogaty" powiat głubczycki 

12 P/OGL/4/DRW 
Przywróćmy drzewa do naszego krajobrazu, nauczmy się żyć w 
zgodzie z naturą 

powiat głubczycki 



13 P/OGL/6/BDO 
RAZEM - Radośnie, Aktywnie, Zaskakująco, Empatycznie, 
Mobilizująco 

powiat głubczycki 

14 P/OGL/7/DZD Rehabilitacja w miejscu zamieszkania powiat głubczycki 

15 P/OGL/8/DKS Szkolimy przyszłych mistrzów powiat głubczycki 

16 P/OKR/10/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat krapkowicki 

17 P/OKR/12/DKS "Ludzie Otmętu - takie tu buty" powiat krapkowicki 

18 P/OKR/13/DRW 
"MASTER GROCH" Festiwal Grochu Powiatu Krapkowickiego w 
Grocholubiu 

powiat krapkowicki 

19 P/OKR/14/DKS 
Krapkowice świętują 100-lecie Niepodległości - cykl wydarzeń 
upamiętniających dorobek historyczno-kulturalno-sportowy Polski 

powiat krapkowicki 

20 P/OKR/16/DKS 
Łączymy pokolenia - cykl imprez sportowo-kulturalnych w 
Zdzieszowicach 

powiat krapkowicki 

21 P/OKR/17/DKS Łączymy pokolenia na sportowo powiat krapkowicki 

22 P/OKR/19/DKS Podróż w czasie do XVIII wieku  powiat krapkowicki 

23 P/OKR/22/DZD 
Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń - sprzęt, szkolenia, 
edukacja społeczności lokalnej powiatu krapkowickiego 

powiat krapkowicki 

24 P/OPR/23/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat prudnicki 

25 P/OPR/24/DZD 
"Wspierajmy się razem!!!" Rehabilitacja dla seniorów, integracja 
sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju 
niepełnosprawnych 

powiat prudnicki 

26 P/OPR/26/DKS 
Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach 
wiejskich gminy Prudnik 

powiat prudnicki 

. 

 
SUBREGION obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

 

1 S/SK/21/DKS 
"Muzyka nas łączy" cykl koncertów muzycznych kompozytorów 
polskich i niemieckich 

subregionalne 

2 S/SK/22/DKS "Zatańcz z nami" - pasja, ruch i zdrowie subregionalne 

3 S/OK/5/DKS 
Bądź mażoretką - propagowanie aktywnego spędzania wolnego 
czasu poprzez ruch i gimnastykę 

subregionalne 



4 S/SK/23/DKS Koncerty muzyczne - z orkiestrą w krainę muzyki subregionalne 

5 S/SK/24/BDO Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych  subregionalne 

6 P/OST/10/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" powiat strzelecki 

7 P/OST/12/DKS "Spotkajmy się w zaczarowanej krainie teatru" powiat strzelecki 

8 P/OST/13/DZD 
Godzina dla zdrowia seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i 
uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym 

powiat strzelecki 

9 P/OST/14/DIG Poprawa bezpieczeństwa na DW 463 w miejscowości Kolonowskie powiat strzelecki 

10 P/OST/15/DIG 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na pieszych w ciągu ulicy 
Opolskiej w Zawadzkiem 

powiat strzelecki 

11 P/OST/16/DIG 
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez budowę 
chodnika w ciągu ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich 

powiat strzelecki 

12 P/OST/17/BDO Sport elementem tradycji pożarniczej powiat strzelecki 

13 P/OST/18/DKS 
Strzeleckie konfrontacje turystyczne- turystyka łączy pokolenia. 
Festiwal imprez turystycznych dla mieszkańców powiatu 
strzeleckiego 

powiat strzelecki 

14 P/OST/19/DKS 
Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja 
i współpraca w grupie 

powiat strzelecki 

15 P/OK/1/DRW "Akcja dla płuc - miasta grają w zielone" 
powiat 

kędzierzyńsko-kozielski 

16 P/OK/2/DKS 
"Biegać każdy może" - cykl zajęć i zawodów sportowych dla 
mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

17 P/OK/3/DKS 
"Dni Twierdzy - Koźle 1758-2018. 260 rocznica oblężenia Koźla w 
czasie wojny siedmioletniej - rekonstrukcja historyczna. 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

18 P/OK/4/DZD 
"Nie bądź obojętny - naucz się pomagać" - warsztaty pierwszej 
pomocy w szkołach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

19 P/OK/7/DKS 
Pływać każdy może - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci i 
seniorów 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

20 P/OK/8/DKS 
Wakacyjna szkoła nauki pływania oraz zajęcia dla dzieci i 
młodzieży nad jeziorem Dębowa 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

21 P/OK/9/DKS 
Wydarzenia sportowo - rekreacyjne dla zwiększenia aktywności 
sportowej mieszkańców 

powiat 
kędzierzyńsko-kozielski 

 

 


