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Lista zadań dopuszczonych do głosowania  

w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – III edycja 

  

SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat Opolski 

Lp. Kod zadania  Tytuł zadania 
Zadanie subregionalne/ 

powiatowe 

1 S/OOP/2.1/DZD "Opole i okolice, promocja i ochrona zdrowia subregionalne 

2 S/OOP/2.4/DKS Aktywna integracja - łączy nas ODRA subregionalne 

3 S/OOP/2.3/DEP Bezpłatne warsztaty z rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości subregionalne 

4 S/OOP/2.5/DKS Dzieci dzieciom - koncert muzyki bajkowej i filmowej subregionalne 

5 S/OOP/2.11/DKS 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 

poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 
subregionalne 

6 S/OOP/2.7/DZD Sieć bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży subregionalne 

7 S/OOP/2.6/DKS 

ZARYZYKUJ START Z MUZYKĄ! Edukacja muzyczna i koncertowanie 

dzieci i młodzieży i Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole - 

Szczepanowice 

subregionalne 

8 P/OP/3.2/DEP Bezpłatny program rozwoju talentów miasto Opole 

9 P/OP/3.5/DKS Cykl darmowych turniejów piłkarskich dla dzieci miasto Opole 

10 P/OP/3.3/DZP 
Druga część filmu "Gruss aus Oppeln" pod roboczym tytułem: 

Oppeln 1933 - Opole 1956 
miasto Opole 

11 P/OP/3.4/DKS 
MUZYCZNIE, PARADNIE I ZGRABNIE KROCZ PRZED SIEBIE! Rozwój 

Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole - Szczepanowice 
miasto Opole 

12 P/OP/3.1/DZD Opole, promocja i ochrona zdrowia miasto Opole 



13 P/OPO/4.2/DKS Aktywni przekraczają granice powiat opolski 

14 P/OPO/4.3/DKS Muzyka łączy pokolenia  powiat opolski  

15 P/OPO/4.1/DIG 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-

rowerowego na trasie Niemodlin - Tułowice Małe 
powiat opolski  

16 P/OPO/4.5/DKS Trasa koncertów Uwielbienia powiat opolski 

17 P/OPO/4.6/DKS Z muzyką na Ty - wspólnie odkrywamy świat dźwięków powiat opolski 

18 P/OPO/4.4/DZP 
Zamek z kluczem wiolinowym - realizacja filmu dokumentalnego o 

Zamku w Niemodlinie 
powiat opolski 

 . 

  

SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski 

1 S/NB/5.2/DEP 
DAWNIEJ I DZIŚ - MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY I ZABAWY DLA CAŁEJ 

RODZINY 
subregionalne 

2 S/NB/5.1/DKS Dziś Orlik klubowy, jutro stadion narodowy - III edycja subregionalne 

3 S/NB/5.3/DKS 

W JEDNOŚCI SIŁA - organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych 

oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i 

brzeskiego 

subregionalne  

4 P/ONY/6.2/BDO 
"Lokalni - Aktywni" wspólne spędzanie czasu - bezpieczeństwo - 

rywalizacja - integracja mieszkańców gminy Nysa 
powiat nyski 

5 P/ONY/6.4/DKS Od Juniora do Seniora - aktywnie spędzaj czas 2. edycja powiat nyski 

6 P/ONY/6.3/DKS 

Opawski Jarmark Bożonarodzeniowy pod Biskupią Kopą, Targ 

Wielkanocny, Święto Żywiołów, Dożynki Wiejskie, Rock&Roll 

biesiada 

powiat nyski 

7 P/ONY/6.1/DEP ROZWIJAMY RAZEM 7 ZMYSŁÓW U DZIECI powiat nyski 

8 P/OBR/7.1/DEP 
Twórcze rozwiązywanie problemów jako zbiór aktywnych metod 

pracy z uczniem przy realizacji podstawy programowej w szkołach 
powiat brzeski 

 . 

 



  

SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski 

1 S/KNO/8.1/DKS 
…I GRA MUZYKA ! czyli cykl integrujących wartsztatów muzycznych i 

koncertów Olesno / Kluczbork / Namysłów 2020 
subregionalne 

2 S/KNO/8.4/DKS …Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu subregionalne 

3 S/KNO/8.2/DKS 
DOSKONALENIE STRAŻAKÓW SUBREGIONU OLESNO KLUCZBORK 

NAMYSŁÓW 
subregionalne 

4 S/KNO/8.5/DKS 
Łączy nas muzyka - cykl koncertów muzycznych kompozytorów 

polskich i niemieckich 
subregionalne 

5 S/KNO/8.3/DIG 

Utworzenie i promocja trasy turystycznej drewnianego budownictwa 

sakralnego "Szlak turystyczny drewnianych kościołów powiatów: 

namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego" 

subregionalne 

6 P/OKL/9.1/DZD Akcja dla Serca 3 powiat kluczborski 

7 P/OKL/9.2/DIG Bezpiecznie i zdrowo na rowerze powiat kluczborski 

8 P/ONA/10.1/BDO 
A-aktywni E-energiczni D-dyspozycyjni Ochotnicza Straż Pożarna - 

zawsze pomoże 2 
powiat namysłowski 

9 P/OOL/11.3/DKS …Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami powiat oleski 

10 P/OOL/11.1/BDO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONU OLESKIEGO powiat oleski  

11 P/OOL/11.2/DZD 
"Nadzieja na lepsze jutro" - rehabilitacja i terapia psychologiczna dla 

dzieci i ich rodzin - II EDYCJA  
powiat oleski 

  

SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

1 S/GKP/12.2/DEP 
Ekologiczny styl życia - edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w 

gminie Prudnik 
subregionalne 

2 S/GKP/12.3/DKS GŁUBCZYCKO-PRUDNICKIE ZAWODY WĘDKARSKIE subregionalne 

3 S/GKP/12.6/DKS 
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek 

poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu 
subregionalne 

4 S/GKP/12.5/DZD 
Powiat głubczycki, prudnicki i krapkowicki - promocja i ochrona 

zdrowia 
subregionalne 



5 P/OGL/13.6/DZD Aktywizacja seniorów na wsi powiat głubczycki 

6 P/OGL/13.4/DZD OGL, promocja i ochrona zdrowia powiat głubczycki 

7 P/OGL/13.2/BDO 
RAZEM - Radośnie, Aktywnie, Zaskakująco, Empatycznie, 

Mobilizująco 
powiat głubczycki 

8 P/OGL/13.3/DKS Szkolimy przyszłych mistrzów powiat głubczycki 

9 P/OKR/14.1/DKS Muzyką i pieśnią przez Śląsk powiat krapkowicki 

10 P/OKR/14.3/DKS Muzykowanie od podstaw powiat krapkowicki 

11 P/OKR/14.2/DZD Na zdrowie zawsze jest czas - edukacja zdrowotna osób 55+ powiat krapkowicki 

12 P/OPR/15.1/DRW Od maluszka do staruszka powiat prudnicki 

13 P/OPR/15.2/DZD OPR, promocja i ochrona zdrowia powiat prudnicki 

14 P/OPR/15.3/DOS 
Zakup oczyszczaczy powietrza do publicznych żłobków i przedszkoli 

w gminie Prudnik 
powiat prudnicki 

  

   

SUBREGION obejmujący powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki 

1 S/SK/16.1/DKS Koncerty muzyczne - z orkiestrą w krainę muzyki. Koncerty dla dzieci subregionalne 

2 S/SK/16.5/DKS 
Łączy nas muzyka - cykl koncertów muzycznych kompozytorów 

polskich i niemieckich 
subregionalne 

3 S/SK/16.3/DKS 
Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna-Koźla i 

Jemielnicy 
subregionalne 

4 S/SK/16.2/BDO 
Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo-

pożarniczych 
subregionalne 

5 S/SK/16.4/DZD Rehabilitacja seniorów kluczem do aktywności subregionalne 

6 P/OST/17.4/DZD A gdyby tak w zdrowiu do 100 lat powiat strzelecki 



7 P/OST/17.6/DKS 
Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg 

dalszy 
powiat strzelecki 

8 P/OST/17.1/DZD Bądź bliżej zdrowia psychicznego powiat strzelecki 

9 P/OST/17.8/BDO Od juniora do seniora - ćwiczyć by się doskonalić powiat strzelecki 

10 P/OST/17.2/BDO Pierwszy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiat strzelecki 

11 P/OST/17.7/DIG 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy 

Opolskiej w Zawadzkiem 
powiat strzelecki 

12 P/OST/17.5/DZD 
Seniorzy Powiatu Strzeleckiego aktywni w walce o zdrowie poprzez 

aquafitness i rehabilitację 
powiat strzelecki 

13 P/OST/17.3/BDO Sport elementem tradycji pożarniczej powiat strzelecki 

14 P/OKK/18.2/DZP 
Wydane książki Działalność społeczna i narodowa ks. Józefa 

Szafranka Autor książki Franciszek Antoni Marek 

powiat 

kędzierzyńsko-kozielski 

15 P/OKK/18.1/DKS 
Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne 

społeczeństwo 

powiat 

kędzierzyńsko-kozielski 

16 P/OKK/18.3/DZD 
Życie bez bólu i w pełnej sprawności - zabiegi rehabilitacyjne dla 

każdego mieszkańca 

powiat 

kędzierzyńsko-kozielski 

 


