
LP TYTUŁ ZADANIA ZASIĘG 
ZADANIA 

POWIAT/ 
SUBREGION 

Subregion obejmujący : Miasto Opole, powiat opolski 

POWIAT OPOLSKI 
1 Aktywni w ruchu - darmowe zajęcia zumby dla mieszkańców 

Opola powiatowy opolski 

2 Dobrze(ń) być aktywnym  powiatowy opolski 

3 Imperium Aktywności  powiatowy opolski 

4 Multimedialne warsztaty rozwoju kompetencji uczniów Zespołu 
Szkół w Prószkowie powiatowy opolski 

5 Obchody 60-lecia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w 
Tarnowie Opolskim, zjazd wychowanków powiatowy opolski 

6 Opowiedz mi babciu, opowiedz mi dziadku swoją historię. 
Spisane i sfilmowane wspomnienia seniorów Opolszczyzny powiatowy opolski 

7 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-
rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 powiatowy opolski 

8 Półkolonie organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej z 
punktem przedszkolnym "W zdrowym ciele, zdrowy duch" powiatowy opolski 

9 Półkolonie z Pomologią Prószków 2017 powiatowy opolski 

10 Pracownia plastyczno - terapeutyczna  powiatowy opolski 

11 Rewitalizacja integracyjnego terenu piknikowego przy ul. 
Dambonia w Opolu powiatowy opolski 

12 Senior na opolskim szlaku powiatowy opolski 

13 Święto Mostu i Żeliwa powiatowy opolski 

14 Wojewódzka paraolimpiada dzieci oraz nadanie imienia Szkole 
Podstawowej nr 3 w Ozimku paraolimpijczyków i olimpijczyków 
polskich powiatowy opolski 

 
 

MIASTO OPOLE 
1 "Marchewkowe O!Pole" - targ produktów ekologicznych, 

regionalnych i tradycyjnych powiatowy Opole 

2 "Zakup sprzętu sportowego dla dzieci" z UKS Rodło Opole 
powiatowy Opole 

3 Aktywni seniorzy - sport, rehabilitacja i integracja  
powiatowy Opole 

4 Dzień z futbolem amerykańskim oraz czarodziejski sprzęt 
treningowy dla Wizards Opole powiatowy Opole 

5 Inducult Opole - współpraca na rzecz kultury przemysłowej 
powiatowy Opole 

6 Interaktywna mapa edukacyjna  powiatowy Opole 

7 Konferencja pt. "Problemy otwierają możliwości" 
powiatowy Opole 

8 Maszyna do przesadzania drzew powiatowy Opole 

9 Opolskie - nad wodę z głową powiatowy Opole 



10 Studenckie kino letnie na Błoniach Politechniki Opolskiej. 
powiatowy Opole 

11 Upowszechnianie aktywności rekreacyjnej osób 60+ - Aktywni w 
każdym wieku powiatowy Opole 

12 Wiosenna Scena Plenerowa - Youth 2k18 powiatowy Opole 

13 WIRTUOZ ROWERU - dobrowolny kurs dokształcający opolskich 
rowerzystów i przyjaciół BRD powiatowy Opole 

14 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Centrum 
Aktywności Rodziny powiatowy Opole 

15 Wyposażenie Opolskiego Centrum Onkologii w Aparat do 
Głębokiej Oscylacji powiatowy Opole 

16 Zadbaj o olimpijską formę z Władysławem Kozakiewiczem - 
lekkoatletyka dla seniora powiatowy Opole 

   
  

  ZADANIA SUBREGIONALNE 
1 " Upgrade your soul" - Jak muzyka i ruch wpływa na człowieka - 

Festiwal muzyczny i zawody taneczne subregionalny opolski, Opole 

2 "Chemioterapia bez utraty włosów - to jest możliwe". 
Nowoczesny System Chłodzenia Głowy Wspierający 
Przeciwnowotworowe Leczenie subregionalny opolski, Opole 

3 "Dobrze że mamy siebie!" - wielokulturowość Opola i powiatu w 
cyklu wspólnie przeżywanych wydarzeń kulturalnych 

subregionalny opolski, Opole 

4 "Kreatywny Zakątek" - Strefa nauki dla dzieci i młodzieży w Parku 
Naukowo - Technologicznym w Opolu subregionalny opolski, Opole 

5 „Moc kreatywności - integrująca moc muzyki, teatru i śmiechu w 
budowaniu dialogu z osobami niepełnosprawnymi i seniorami” subregionalny opolski, Opole 

6 "Sportowe dziecko - organizacja imprezy sportowo-
integracyjnej" subregionalny opolski, Opole 

7 2. Ogólnopolski Festiwal Improwizacji "TAK i" 
subregionalny opolski, Opole 

8 Aeroklub opolski - kawiarnia z elementami edukacji lotniczej 
subregionalny opolski, Opole 

9 Bezpieczni w subregionie opolskim subregionalny opolski, Opole 

10 BOOM, czyli Budżet Obywatelski Obejmuje Młodzież 
subregionalny opolski, Opole 

11 Cykl imprez wędkarskich o charakterze edukacyjno-sportowym 
dla dzieci i młodzieży subregionalny opolski, Opole 

12 Czas Na Żużel - Szkółka Żużlowa Jako Aktywna Forma Spędzania 
Wolnego Czasu Dzieci i Młodzieży subregionalny opolski, Opole 

13 Dbajmy o seniora aby był zdrowy i bezpieczny 
subregionalny opolski, Opole 



14 Doposażenie w sprzęt sportowy współpracujących ze sobą 
klubów sportowych prowadzących ogólnodostępne treningi piłki 
nożnej subregionalny opolski, Opole 

15 Doposażenie, promocja i poprawa warunków dziełalności 
Orkiestry Dętej OSP Dobrzeń Wielki subregionalny opolski, Opole 

16 Festiwal muzyki elektronicznej "Techno for Life" 
subregionalny opolski, Opole 

17 Mini miasto - innowacyjny projekt dla dzieci 
subregionalny opolski, Opole 

18 Mobilne pasieki w każdej gminie subregionalny opolski, Opole 

19 Modernizacja Placu Zabaw i Rekreacji dla dzieci 
niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji dla dzieci w Opolu subregionalny opolski, Opole 

20 Ogród szpitala wojewódzkiego w Opolu - spokojne i bezpieczne 
miejsce relaksu, rehabilitacji, spotkań pacjentów z bliskimi subregionalny opolski, Opole 

21 Opolski Ogród Dendrologiczny - edukacyjna ścieżka 
przyrodnicza, ogród motyli, eksperymentalne laboratorium 
przyrody subregionalny opolski, Opole 

22 Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu subregionalny opolski, Opole 

23 Organizacja IV Opolskiego Festiwalu Tańca 
subregionalny opolski, Opole 

24 Otwarty umysł - Nasze zdrowie psychiczne 
subregionalny opolski, Opole 

25 Pielęgnujmy śląską tradycję orkiestr dętych  - Grudzicka 
Orkiestra Dęta 

subregionalny opolski, Opole 

26 Piłka dla wszystkich subregionalny opolski, Opole 

27 Poznaj prawo pracy zanim podejmiesz zatrudnienie 
subregionalny opolski, Opole 

28 Profesjonalna informacja o atrakcjach turystycznych - projekt i 
montaż drogowych znaków E-22b i E-22c przy drogach 
wojewódzkich 

subregionalny opolski, Opole 

29 Promocja Zdrowego Stylu Życia w Tym Zapobieganie Nadwadze i 
Otyłości Wśród Dzieci i Młodzieży subregionalny opolski, Opole 

30 Przełam się! Masz Kaprys, graj z nami! Edukacja w muzyce. 
Muzyka w Edukacji 

subregionalny opolski, Opole 

31 Rewitalizacja strzelnicy w Jełowej z OKS "Husarz" - Strzelectwem 
Opolszczyzna stoi subregionalny opolski, Opole 

32 Rozbawmy opolskie z kabaretami subregionalny opolski, Opole 

33 Rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole-
Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej 
kultury 

subregionalny opolski, Opole 

34 Sieć monitoringu jakości powietrza dla Opola i powiatu 
opolskiego 

subregionalny opolski, Opole 

35 Sprawny jak ratownik subregionalny opolski, Opole 

 36 W stronę partnerstwa. Idea współpracy biznesu i kultury na 
rzecz mieszkańców subregionalny opolski, Opole 



37 Zakup komputerowego systemu do przygotowywania 
trójwymiarowych modeli graficznych pacjentów, na potrzeby 
radioterapii onkologicznej subregionalny opolski, Opole 

38 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców subregionu 
opolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego dla jednostek OSP subregionalny opolski, Opole 

SUBREGION OBEJMUJĄCY : powiat nyski, brzeski 

POWIAT NYSKI 
1 "Dla zdrówka kręci się główka, skaczą nogi i klaszczą ręce. Ruch 

to zdrowie" powiatowy nyski 

2 "Lokalni - Aktywni" przez wspólne spędzanie czasu-
bezpieczeństwo – rywalizacja - integracja" mieszkańców 
powiatu nyskiego  

powiatowy nyski 

3 "Z językiem angielskim przez świat, już od najmłodszych lat" 
powiatowy nyski 

4 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ TYPU STREET WORKOUT 
powiatowy nyski 

5 Klub aktywności sportowej 
powiatowy nyski 

6 Muzyka Pośród Gór- koncerty promenadowe  
powiatowy nyski 

7 Otmuchowska-Paczkowska Biesiada kultury ludowej 
powiatowy nyski 

8 Pasje łączą pokolenia 
powiatowy nyski 

9 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 406 w 
miejscowości Jasienica Dolna powiatowy nyski 

10 Renowacja ozdobnej studni w Korfantowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu przyległego powiatowy nyski 

11 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z placówek 
edukacyjnych w Białej Nyskiej, Kopernikach, Lipowowej i 
Jarnołtowie 

powiatowy nyski 

12 Zdrowo przez życie! Edukowanie nauczycieli, młodzieży 
szkolnej oraz rodziców z zakresu profilaktyki zdrowotnej  powiatowy nyski 

    
  

POWIAT BRZESKI 

1 "By czas nie przyćmił przeszłości - życie dworskie w okresie 
renesansu" - zajęcia edukacyjne w Muzeum Piastów Śląskich w 
Brzegu  powiatowy brzeski 

2 "Od herbaty do kultury - Całoroczny Jarmark Kultury 
Niezależnej" powiatowy brzeski 

3 Brzeska Strefa Aktywności  powiatowy brzeski 

4 Brzeski szlak murali powiatowy brzeski 



5 Centrum wspierania Rodzin - pedagodzy na ulicach powiatu 
brzeskiego powiatowy brzeski 

6 Eco działanie. Ekologia blisko Ciebie. Domy dla owadów 
powiatowy brzeski 

7 JOHN LEE HOOKER DAY (100 URODZINY BLUESA)-Brzeg 2017  
powiatowy brzeski 

8 Klub rodzica - cykliczne spotkania dla rodziców/opiekunów i 
dzieci  powiatowy brzeski 

9 Kreatywne warsztaty logicznych i strategicznych gier 
planszowych powiatowy brzeski 

10 Olimpiada  Powiatu Brzeskiego  powiatowy brzeski 

11 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich - obwodnica Grodkowa - oświetlenie 
skrzyżowania  powiatowy brzeski 

12 Program wsparcia dla osób starszych "Viva la vida" w powiecie 
brzeskim  powiatowy brzeski 

13 Razem możemy więcej powiatowy brzeski 

14 Remont budynku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej  im. 
Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu  powiatowy brzeski 

15 Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW401 w 
Żłobiźnie powiatowy brzeski 

16 Sport i kultura to seniora natura    powiatowy brzeski 

17 Utworzenie "Izby pamięci kolejowej" w Brzegu przez koło PTTK 
w Brzegu nr 25 przy PKP powiatowy brzeski 

18 Wyciągnijmy nasze dzieci sprzed komputerów 
powiatowy brzeski 

SUBREGIONALNE 
1 "Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy" 

subregionalny brzeski, nyski 

2 "W jedności siła" - festiwal sołectw i stowarzyszeń powiatu 
nyskiego i brzeskiego subregionalny brzeski, nyski 

3 Bajkowe opolskie - cykl rodzinnych koncertów filmowych 
subregionalny brzeski, nyski 

4 Brzeska strefa wspinu 
subregionalny brzeski, nyski 

5 Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu. subregionalny brzeski, nyski 

6 Powrót do korzeni 
subregionalny brzeski, nyski 

7 Profesjonalna informacja o atrakcjach turystycznych - projekt i 
montaż drogowych znaków E-22b i E-22c przy drogach 
wojewódzkich subregionalny brzeski, nyski 

8 Rewitalizacja strzelnicy w Brzegu z OKS "Husarz" - to zadanie 
dla Ciebie i dla pokoleń subregionalny brzeski, nyski 

 



SUBREGION OBEJMUJĄCY : powiat kluczborski, oleski, namysłowski 

POWIAT KLUCZBORSKI 

1 " Akcja dla serca" - wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc 
publicznych w defibrylatory powiatowy kluczborski 

2 " Życie w Twoich Rękach - zakup sprzętu medycznego do 
ratowania ludzi powiatowy kluczborski 

3 "Doświadczenie zawodowe aspektem rozwoju regionu" 
powiatowy kluczborski 

4 "Przegląd działalności artystycznej seniorów województwa 
opolskiego" powiatowy kluczborski 

5 Coworking - biurko bez szefa powiatowy kluczborski 

6 Druk publikacji "Wicyńskie zeszyty Nr. 9" na XI Światowy Zjazd 
Wicynian i Kresowian z powiatu kluczborskiego, 20-21 maja 
2017 

powiatowy kluczborski 

7 Ineraktywne miejsce spotkań komputerowych 
powiatowy kluczborski 

8 Kluczborskie centrum lekkoatletyczne powiatowy kluczborski 

9 Mistrzostwa powiatu kluczborskiego w mini piłce nożnej wraz z 
turniejem wiedzy o sporcie i zdrowym stylu życia dla dzieci powiatowy kluczborski 

10 My z opolskiej ziemi powiatowy kluczborski 

11 Przyjazna biblioteka - mały pomysł na duże zmiany 
powiatowy kluczborski 

12 Utworzenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni 
poliuretanowej wraz ze ścianką treningową do tenisa ziemnego powiatowy kluczborski 

13 Wszystkie drogi prowadzą do Grodu rycerskiego w Biskupicach 
k. Byczyny powiatowy kluczborski 

14 Zaśpiewajmy i Zatańczmy w Muszli Koncertowej w Byczyńskim 
Parku Miejskim powiatowy kluczborski 

POWIAT OLESKI 
1 Bohaterzy dzieciom - tygodniowe półkolonie na zakończenie 

wakacji 2017 powiatowy oleski 

2 Dni małej kultury i sportu powiatowy oleski 

3 Ekologiczne źródła energii powiatowy oleski 

4 Fitness Academy powiatowy oleski 

5 Łączy nas muzyka Gorzów Śląski - Olesno 2017r. 
powiatowy oleski 

6 Łączy nas speed - ball innowacyjny sport w szkołach powiatu 
oleskiego powiatowy oleski 

7 Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja, terapia psychologiczna i 
logopedyczna dla dzieci powiatowy oleski 

8 Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w 
ochronie zdrowia. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich 
użyciu 

powiatowy oleski 

9 Szlak ginących zawodów powiatowy oleski 

10 Turnieje rekreacyjno-sportowe dla osób wieku 60+ pod hasłem 
" Sprawny senior - 2017 " powiatowy oleski 



11 VII Festiwal piosenki religijnej Barka 

powiatowy oleski 

POWIAT NAMYSŁOWSKI 
1 "Czyste powietrze" powiatowy namysłowski 

2 Aktywny senior powiatowy namysłowski 

3 Festyn świętojański w Biskupim Smogorzowie, pow. Namysłów 
powiatowy namysłowski 

4 Impuls dla życia powiatowy namysłowski 

5 Postaw zdrowie na nogi powiatowy namysłowski 

6 Siłownia plenerowa w Smogorzowie powiatowy namysłowski 

7 Zimowe Miasteczko czyli Pokojowa Rewia Lodowa 
powiatowy namysłowski 

SUBREGIONALNE 
1 …I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów 

muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2017 subregionalny 
namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

2 Atrakcyjna Muzyczna Podróż przez Tradycje Opolszczyzny 

subregionalny 
namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

3 Działajmy z rycerskim uśmiechem 

subregionalny 
namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

4 Filmowy rejs w trzecim wymiarze 

subregionalny 
namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

5 Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu subregionalny 

namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

6 Profesjonalna informacja o atrakcjach turystycznych - projekt i 
montaż drogowych znaków E22b i E22c przy drogach 
wojewódzkich subregionalny 

namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

7 Seria koncertów arii operowych i operetkowych, pieśni 
neapolitańskich oraz muzyki sakralnej subregionalny 

namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

8 Stworzenie regionalnej trasy turystycznej drewnianego 
budownictwa sakralnego pod nazwą "Szlak turystyczny 
drewnianych kościołów powiatów: namysłowskiego, 
kluczborskiego i oleskiego" 

subregionalny 
namysłowski, 
kluczborski, 

oleski 

SUBREGION OBEJMUJĄCY : powiat głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

POWIAT GŁUBCZYCKI 

1 
Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj! powiatowy głubczycki 

2 OBÓZ NAUKOWY -"Osobliwości Mazur" dla uczniów szkół 
Stowarzyszeniowych Gminy Kietrz 

powiatowy głubczycki 

3 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika 
na działce 1637/3 przy drodze wojewódzkiej 417 w 
miejscowości Lisięcice 

powiatowy głubczycki 



4 Razem jesteśmy na wspólnej drodze - zostań wolontariuszem 
zmieniaj świat i siebie 

powiatowy głubczycki 

5 Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w Kietrzu powiatowy głubczycki 

6 
Utworzenie turystycznego szlaku pieszo-rowerowego 
Pietrowice-Głubczyce pn "Szlak św. Jana Pawła II" 

powiatowy głubczycki 

7 Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy - 
udostępniam im rehabilitację ! 

powiatowy głubczycki 

POWIAT KRAPKOWICKI 
1 "Młodzieżowe COOL - rozbudowa i renowacja skateparku"-

projekt Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  
powiatowy krapkowicki 

2 AKCJA STERYLIZACJA- ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT powiatowy krapkowicki 

3 Bezpieczni w powiecie krapkowickim powiatowy krapkowicki 

4 Budowa strzelnicy przy Zespole szkół w Gogolinie powiatowy krapkowicki 

5 
FESTIWAL GROCHU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  powiatowy krapkowicki 

6 
Kultura od kuchni - Wyposażenie kuchni w Gminnym Centrum 
Kultury w Gogolinie oraz warsztaty kulinarne 

powiatowy krapkowicki 

7 

Olimpiada sportowa w powiecie krapkowickim  powiatowy krapkowicki 

8 

Podróż w czasie do XVIII wieku  powiatowy krapkowicki 

9 Tęczowi Tropiciele badają świat - pozwól mi działać, a 
zrozumiem   

powiatowy krapkowicki 

10 

W jesieni życia z kulturą nam do twarzy powiatowy krapkowicki 

11 

Wapiennik Zabytek techniki ciągłego wypalania wapna z 1905 r. 
w Krapkowicach ul. Opolska 77 

powiatowy krapkowicki 

12 

Żyrowski szlak turystyczny do kaplicy Św. Teresy od Dz. Jezus powiatowy krapkowicki 

POWIAT PRUDNICKI 
1 Górskie ścieżki rowerowe w centrum miasta Biała powiatowy prudnicki 

2 Kamera termowizyjna dla Straży Pożarnej w Białej powiatowy prudnicki 

3 

Od maluszka do staruszka  powiatowy prudnicki 

4 Wymiana pokrycia dachowego. Wymiana więźby dachowej na 
kościele 

powiatowy prudnicki 

SUBREGIONALNE 
1 

Hospicja - misja księdza Kaczkowskiego na Opolszczyźnie subregionalny 
głubczycki, 

krapkowicki, 
prudnicki 

2 
Moszna Zamek to gratka dla wnuczka i dziadka. 
Międzypokoleniowa edukacja historyczna 

subregionalny 
głubczycki, 

krapkowicki, 
prudnicki 



3 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii regionu  

subregionalny 
głubczycki, 

krapkowicki, 
prudnicki 

4 
Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych subregionalny 

głubczycki, 
krapkowicki, 

prudnicki 
5 

Wśród nas subregionalny 
głubczycki, 

krapkowicki, 
prudnicki 

6 Zorganizowane Izby Pamięci poświęconej Księdzu Biskupowi 
Józefowi Marcinowi Nathanowi założycielowi Szpitala w 
Branicach 

subregionalny 
głubczycki, 

krapkowicki, 
prudnicki 

SUBREGION OBEJMUJĄCY : powiat strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

POWIAT STRZELECKI 

1 
Ochrona zdrowia powiatowy strzelecki 

2 
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 powiatowy strzelecki 

3 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 426, ul. Parkowa 
w Strzelcach Opolskich 

powiatowy strzelecki 

4 Wyrównanie poziomu terenu nawierzchni na płycie obiektu 
sportowego w Porębie 

powiatowy strzelecki 

5 Z energią przez powiat - Godzina dla zdrowia. Aktywność 
ruchowa seniorów powiatu strzeleckiego 

powiatowy strzelecki 

6 
Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, 
tolerancja i współpraca w grupie 

powiatowy strzelecki 

7 Zakup samochodu terenowego o DMC 3,5 t. z napędem 4x4 z 
min. 5-cio osobowym nadwoziem typu pick-up osadzonym na 
ramie oraz dostosowanie go do uzbrojenia w sprzęt 
specjalistyczny do ratownictwa wodonego, medycznego i 
technicznego 

powiatowy strzelecki 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI 
1 "Historia, tradycja, kultura" - interdyscyplinarny projekt 

kulturalno - edukacyjny 
powiatowy 

kędzierzyńsko-
kozielski 

2 Aktywność i edukacja - obozy dla młodzieży pod namiotami 
wraz ze szkoleniem opiekunów 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 
3 Bezpieczny spacer - uruchamianie chorych po rozległym udarze 

mózgu 
powiatowy 

kędzierzyńsko-
kozielski 

4 
Budowa piaszczystej plaży na kąpielisku Dębowa powiatowy 

kędzierzyńsko-
kozielski 

5 
Fundusz stypendialny dla studentów w Kędzierzynie-Koźlu powiatowy 

kędzierzyńsko-
kozielski 

6 

III CROSSTRIATHLON KOZIOŁKA powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

7 
Pływać każdy może - wodne zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla 
dzieci i seniorów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

8 
Przewodnik rowerowy po Ziemi Kozielskiej w odcinkach wraz z 
rajdami 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

9 Remont nawierzchni skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 423 z 
drogą powiatową nr 1805 ( w kierunku na Strzelce Opolskie) 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 



10 
Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy - likwidacja dzikich 
wysypisk 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

11 
System do sportowej analizy video na obiekcie sportowym 
Stadion "Kuźniczka" 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

12 

VI edycja "Gitary 40" powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

13 Współfinansowanie projektu technicznego dla zadania : 
budowa alternatywnego wjazdu pojazdów wielkogabarytowych 
osiedla Koźle-Rogi 

powiatowy 
kędzierzyńsko-

kozielski 

SUBREGIONALNE 
1 

Koncerty muzyczne subregionalny 
kędzierzyńsko-

kozielski, 
strzelecki 

2 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 
poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu. 

subregionalny 
kędzierzyńsko-

kozielski, 
strzelecki 

3 Profesjonalna sala gamingowa dla drużyn z powiatów 
kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego oraz studio 
tworzenia gier 

subregionalny 
kędzierzyńsko-

kozielski, 
strzelecki 

 
 

 

 


