
Wyniki głosowania 

2018 



Liczba zadań dopuszczonych do głosowania 

100 

Liczba zadań wybranych do realizacji  

25 



głosy internetowe: 18905 

głosy papierowe: 92794 

111 699 głosujących  



Liczba głosujących: 111 699 

karty poprawne: 97495 

karty błędne: 14204 



Liczba poprawnych głosów: 175 314 

głosy nieważne: 23576 



wielokrotne głosowanie: 6732 

niepoprawny pesel: 1074 

niepoprawny pesel rodzica: 3110 

brak danych błędy formalne: 2714 

za młody: 892 

brak podpisu: 269 

błędna liczba zadań: 22 

Rodzaje błędów 



Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

Głosowano 

14 projektów subregionalnych 

4 projekty powiat opolski 

5 projektów Miasto Opole 

Wybrano 

2 projekty subregionalne 

2 projekty powiat opolski 

1 projekt Miasto Opole 



1. Z "Kaprysem" i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz 
rozwijamy dzieci i młodzież 

4525 głosów 

Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu - 
edukacja muzyką i poprzez muzykę, z udziałem  Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Kaprys" z Boguszyc-
Źlinic oraz Gminnej Orkiestry Dętej Prószków, poprzez wspólne koncertowanie. 



2. "Dzieci dzieciom" - koncert muzyki bajkowej i filmowej 

4476 głosów 

Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

Aktywizacja dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu oraz zapobieganie 
powszechnej tendencji nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych i przenoszenia życia 
do wirtualnej rzeczywistości. Edukacja przez muzykę – organizacja koncertu muzyki bajkowej i 
filmowej dla dzieci, w wykonaniu dzieci i młodzieży. 



3. Nowoczesna fizykoterapia w onkologii bez bólu i powikłań 

2622 głosów 

Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

Zakup urządzenia „Dip Oscylation" do prowadzenia głębokiej oscylacji – unikalnej metody 
terapeutycznej, zmniejszającej uczucie bólu, zaburzeń procesów gojenia uszkodzonych tkanek  
i odczynów popromiennych u chorych onkologicznie. Metoda oddziałuje głęboko na wszystkie 
warstwy tkanek, dzięki niej dochodzi do znacznego przyspieszenia procesu gojenia, usprawniają się 
procesy przeciwzapalne w tkankach oraz dochodzi do poprawy przepływu płynów w systemie 
limfatycznym.  



4. Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie 
dzieci i młodzieży i Dzięcięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

Opole - Szczepanowice  

2539 głosów 

Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

Zakup instrumentów muzycznych, oryginalnych opracowań nutowych, strojów reprezentacyjnych i  
wyposażenia orkiestry w celu realizacji muzycznej przygody z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i 
młodzieżą – organizacja warsztatów muzycznych i koncertów galowych z udziałem solistów, czyli 
uzdolnionej muzycznie młodzieży.  



5. Dobrze(ń) być aktywnym! 

1851 głosów 

Subregion obejmujący: 

Miasto Opole, powiat opolski 

W gminie Dobrzeń Wielki zawsze wiele się działo, nie tylko w okresie letnim. W każdym sołectwie 
były organizowane festyny, turnieje i inne Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, 
skierowanych przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów, odbywających się pod 
hasłem "Od przedszkola do seniora". 



Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Głosowano 

2 projekty subregionalne 

4  projekty powiat nyski 

9 projektów powiat brzeski 

Wybrano 

2 projekty subregionalne 

2 projekty powiat nyski 

1 projekt powiat brzeski 



1. Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy - II edycja 

11 724 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Organizacja od 1 IX 2018 r. do 30 VI 2019 na obiektach sportowych treningów piłki nożnej dla dzieci i 
młodzieży w wieku od 7 do 18 lat - promocja rywalizacji w duchu sportowej walki oraz zdrowego stylu 
życia, stworzenie dzieciom z różnych środowisk szans na rozwój sportowych talentów i umiejętności, 
monitoring najzdolniejszych dzieci, zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia szkolenia na 
odpowiednim poziomie. 



2. Od juniora do seniora - aktywnie spędzaj czas 

5614 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, przeglądów muzycznych, wyjazdów – by zaoferować 
oryginalne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w nieodpłatnej formie przedstawicielom 
każdej grupy wiekowej w powiecie. 



3. Opolszczyzna - Multikulti 

3755 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Wspólne budowanie kultury regionu przez różnorodność. Projekt zakłada Integrację społeczności 
lokalnej i międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Ma pokazać Opolszczyznę jako miejsce 
interesujące historycznie i kulturowo oraz znaczenie tradycji we współczesnym budowaniu tożsamości 
młodego człowieka. 



4. 100 pieśni na 100-lecie odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki 
Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance 

2934 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Realizacja XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO" w Olszance  
w październiku i listopadzie 2018 roku, w rocznicę 100-lecia niepodległości. Festiwal będzie 
organizowany w formie eliminacji konkursowych, koncertu laureatów i biesiady artystycznej.  
W festiwalu przewiduje się udział około 60-65 wykonawców (około 450 osób) z terenu województwa 
opolskiego. 



5. Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie 

2717 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

nyski, brzeski 

Doskonalenie dziecięcej współpracy, logicznego myślenia i kreatywności poprzez  włączanie 
technologii w program edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia będą się odbywać 2-3 razy  
w tygodniu, w grupach dzieci od 2,5-6 lat. Realizować je będą przeszkoleni nauczyciele. Będzie to 
programowanie bez komputera, czyli praktyczne zajęcia z użyciem mat i plansz edukacyjnych oraz 
klocków i robotów  z klocków Lego.  



Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Głosowano 

2 projekty subregionalne 

5 projektów powiat oleski 

3 projekty powiat namysłowski 

5 projektów powiat kluczborski 

Wybrano 

2 projekty subregionalne 

1 projekt powiat oleski 

1 projekt powiat namysłowski 

1 projekt powiat kluczborski 



1. 100 muzyków na 100-lecie Niepodległości 

11 576 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Zorganizowanie, podczas plenerowych imprez letnich i okolicznościowych, dużych koncertów 
połączonych 6 orkiestr z dwóch powiatów Opolszczyzny. Zebranie blisko stu muzyków podczas 
jednego koncertu to jednocześnie połączenie kilku kultur i tradycji. Przed koncertami planowany jest 
zakup instrumentów,  sprzętu dźwiękowo – nagraniowego, organizacja warsztatów dla dyrygentów  
i tamburmajorów. 



2. Akcja dla Serca 2 - wyposażenie jednostek OSP i kluczborskich parafii  
w defibrylatory 

6048 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Wyposażenie 12 jednostek OSP z powiatu kluczborskiego (Bąków, Borkowice, Roszkowice, 
Paruszowice, Kostów, Szum, Skałągi, Komorzno, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe i 
Gronowice ) oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i Parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w mobilne defibrylatory AED. Zostaną przeprowadzone 
szkolenia na temat zasad użycia sprzętu oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 



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

4119 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Przybliżenie mieszkańcom bogatej i złożonej historii regionu. Uczestnicy projektu będą mieli 
możliwość poznania ciekawej i złożonej historii swoich małych ojczyzn w wielu aspektach. Projekt 
zakłada cykl 40 spotkań przybliżających historię lokalną, konkurs dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych na interesujące przedstawienie wybranych aspektów historii lokalnej oraz cykl 10 
wycieczek - do ciekawych miejsc na terenie subregionu. 



4. A - aktywni, E - energiczni, D - dyspozycyjni. "Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawsze Pomoże" 

3547 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Udzielenie wsparcia jednostkom OSP na terenie powiatu namysłowskiego – zakup defibrylatorów 
AED i detektorów prądu przemiennego oraz wyszkolenia około 20- 25 strażaków w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakupiony sprzęt i zdobyte wyszkolenie wzmocni potencjał 
oraz możliwości OSP. 



5. Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia psychologiczna  
dla dzieci i ich rodzin 

2911 głosów   

Subregion obejmujący powiaty: 

kluczborski, namysłowski, oleski 

Projekt dotyczy promocji i ochrony zdrowia, ma pomóc  w lepszej dostępności  do systematycznej  
i specjalistycznej rehabilitacji psychologicznej oraz ruchowej, podnieść jakość świadczonych usług. 
Dzięki wykładom i warsztatom rodzice nauczą się także, jak wspierać rozwój swoich dzieci oraz jak 
radzić sobie z emocjami związanymi z problemami dziecka. 



Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Głosowano 

9 projektów subregionalnych 

3 projekty powiat prudnicki 

8 projektów powiat krapkowicki 

6 projektów powiat głubczycki 

Wybrano 

2 projekty subregionalne 

2 projekty powiat prudnicki 

1 projekt powiat krapkowicki 



1. Duży koncert w małych gminach 

9933 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu oraz zapobieganie 
powszechnej tendencji nadmiernego korzystania dzieci i młodzieży z urządzeń multimedialnych  
i przenoszenia życia do wirtualnej rzeczywistości. 



2. Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich  
gminy Prudnik 

7649 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich gminy Prudnik,  a tym samym rozwój integracji 
społeczności lokalnej -  organizacja cyklu 9 ogólnodostępnych imprez, których tematyka będzie 
odpowiadała potrzebom mieszkańców terenów wiejskich. Wspólną cechą każdej z nich będzie 
aktywne uczestnictwo mieszkańców wszystkich sołectw – będą m.in. turnieje sportowe, imprezy 
integracyjne, kultywujące równocześnie tradycje ludowe. 



3. Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II 

6298 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Aktywizacja sportowa i inicjowanie aktywności fizycznej mieszkańców odbywać się będą dzięki 
przeprowadzeniu cyklu meczów w ramach turnieju piłkarskiego drużyn gmin Baborów, Branice, 
Głogówek, Głubczyce i Kietrz. Celem projektu jest rozpowszechnianie aktywności fizycznej, jako 
aspektu zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego i gminy Głogówek. 



4. "Wspierajmy się razem!!!" Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna 
dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych. 

3485 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja i zachęcenie do aktywności osób niepełnosprawnych, dzieci  
w wieku przedszkolnym, szkolnym i seniorów z powiatu prudnickiego - kształtowanie u nich postaw 
prozdrowotnych, dbałości o swoją sprawność fizyczną poprzez korzystanie z nowoczesnych urządzeń 
usprawniających i multimedialnych, a także edukacja rodziców i nauczycieli dotycząca integracji 
sensorycznej i rehabilitacji. Będą warsztaty, szkolenia, spotkania integracyjne i pokazy  
z wykorzystaniem zakupionego specjalistycznego sprzętu. 



5. "Ludzie Otmętu - takie tu buty„ 

2794 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

Realizacja serii wydarzeń, których motywem przewodnim będzie historia ludzi związanych ze  Śląskimi 
Zakładami Przemysłu Skórzanego „Otmęt” oraz przybliżenie chlubnych tradycji przemysłu 
obuwniczego. Poprzez turnieje sportowe, warsztaty i wystawy będą przywracane i utrwalane wśród 
mieszkańców wspomnienia pokolenia obuwników.  



Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Głosowano 

4 projekty subregionalne 

9 projektów powiat strzelecki 

8 projektów powiat    

     kędzierzyńsko-kozielski 

Wybrano 

2 projekty subregionalne 

2 projekty powiat strzelecki 

1 projekt powiat   

     kędzierzyńsko-kozielski 



1. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 

4575 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt przyczyni się 
do zwiększenia poziomu organizacji zawodów, umiejętności sportowych uczestniczących w tych 
zawodach a także pośrednio do pozyskania nowych członków dla jednostek  OSP. Projekt przewiduje 
zakup przeszkód oraz sprzętu pomiarowego. 



2. Koncerty muzyczne - z orkiestrą w krainę muzyki 

3473 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Dwa cykle koncertów muzycznych -  GALA NOWOROCZNA jako cykl trzech koncertów młodzieżowej 
orkiestry dętej wraz z solistami w miesiącach styczeń i luty oraz  PODRÓŻ W KRAINĘ MUZYKI jako cykl 
koncertów dla dzieci zachęcający do gry na instrumentach muzycznych oraz wzbudzający 
zainteresowanie muzyką klasyczną. 



3. Wydarzenia sportowo - rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej 
mieszkańców 

3266 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Organizacja cyklu działań sportowo – rekreacyjnych. Planowane są inicjatywy związane ze 
stworzeniem oferty spędzania wolnego czasu oraz zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci. W ramach projektu zostaną zorganizowane: 
spływ kajakowy, turniej tenisa stołowego, festyn rodzinny  oraz zawody ogólnosprawnościowe. 



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

2595 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Odrodzenie tradycji muzykowania istniejącej przed laty w małych społecznościach lokalnych,  
a także przy zakładowych domach kultury (huta w Zawadzkiem). Umożliwienie uzdolnionej 
muzycznie młodzieży nauki gry na instrumentach pod okiem profesjonalnych nauczycieli oraz 
spotkań w grupie rówieśniczej o podobnych zainteresowaniach. Tworzenie zespołów 
instrumentalnych, a docelowo orkiestry integrującej społeczność lokalną. 



5. Godzina dla zdrowia seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy  
w życiu kulturalnym i rekreacyjnym. 

2064 głosów 

Subregion obejmujący powiaty: 

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski 

Zadanie dotyczy wieloaspektowej aktywizacji seniorów dla poprawy ich zdrowia fizycznego, 
psychicznego i dobrego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. 
Realizacja zadania przyczyni się do wypracowania trwałych nawyków aktywności oraz integracji 
społeczno-kulturalnej seniorów.  



Wybrano 25 zadań 
Kultura, sport, rekreacja – 17 
Zdrowie, polityka społeczna – 6 
Edukacja – 2 




