
Lista projektów  
podlegających konsultacjom społecznym w ramach  

STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROKU 2022 
 

Numer 
na  

liście 
Nazwa projektu Lokalizacja projektu 

Koszt 
projektu 

[zł] 
OPIS 

1 Bezpiecznie na boisku ROZMIERKA  15 000,00 

Projekt zakłada zakup i montaż piłko chwytów na boisku Zespołu 
Placówek Oświatowych w Rozmierce. Realizacja projektu zwiększy 
bezpieczeństwo osób korzystających rekreacyjnie z boiska szkolnego i 
przejeżdżających obok boiska pojazdów. 

2 
Doposażenie placu zabaw 
suskich przedszkolaków 

SUCHA 50 000,00 

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym w Suchej w nowe urządzenia zabawowe. Celem projektu 
jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do zabawy i uprawiania sportu dla 
dzieci z okręgu Rozmierz i Sucha. 

3 Pszczela zatoczka - I etap SUCHA 50 000,00 

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy budynkach szkolnych 
Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej poprzez wymianę 
nawierzchni i ustawienie ławek oraz nasadzenie drzew, krzewów i bylin 
miododajnych jako ostoja dla pszczół. Celem projektu jest podniesienie 
bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz stworzenie 
strefy relaksu dla uczniów i mieszkańców miejscowości.  

4 Park Leśny STRZELCE OPOLSKIE 50 000,00 

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznicowej i 
Sosnowej w Strzelcach Opolskich na miejsce wypoczynku w otoczeniu 
przyrody poprzez uporządkowanie terenu oraz utwardzenie ścieżek, 
ustawienie latarni, ławek i koszy. Celem projektu jest rewitalizacja 
terenu, która podniesie komfort wypoczynku dla mieszkańców oraz 
gości. 



 

5 

Zakup urządzeń zabawowych 
na plac zabaw przy 

Publicznym Przedszkolu w 
Kalinowicach 

KALINOWICE 43 615,80 

Projekt zakłada zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy 
Publicznym Przedszkolu w Kalinowicach. Celem projektu jest 
zapewnienie atrakcyjnego, komfortowego i bezpiecznego miejsca 
zabaw dla dzieci. 

6 Miejsca postojowe przy szkole ROZMIERKA 30 000,00 

Projekt zakłada budowę 14 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Rozmierce co 
ułatwi rodzicom parkowanie przy szkole. Celem projektu jest 
wyeliminowanie nieprawidłowości podczas parkowania oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i mieszkańców korzystających z 
miejsc parkingowych. 

7 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Dziewkowicach 
DZIEWKOWICE 50 000,00 

Projekt zakłada remont świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach  poprzez 
wymianę instalacji elektrycznej, izolacji posadzek, renowację tynków i 
położenie nowych powłok malarskich. Celem zadania jest 
modernizacja  budynku wymagającego gruntownego remontu i 
poprawa wizerunku wsi. 

8 Bezpiecznie wokół nas STRZELCE OPOLSKIE 50 000,00 

Projekt zakłada wymianę części chodnika przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 7 w kierunku Przedszkola Publicznego nr 8 i bloku nr 8 
na ul. K. Wyszyńskiego oraz wymianę ogrodzenia przyległego do 
szkoły i przedszkola. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i 
walory estetyczne terenu. 

9 
Plac rekreacyjny z 

urządzeniami do ćwiczeń 
siłowych  - 3 etap 

BŁOTNICA STRZELECKA 20 000,00 
Projekt zakłada doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej na placu 
rekreacyjnym w Błotnicy Strzeleckiej. Celem projektu jest poprawa 
kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek.  

10 
Oświetlenie boiska 

sportowego Mokre Łany – 
Brzezina (etap I) 

STRZELCE OPOLSKIE / 
BRZEZINA 

50 000,00 

Projekt zakłada wykonanie części oświetlenia murawy boiska 
sportowego przy ul. Łąkowej w Strzelcach Opolskich. Realizacja 
projektu przyczyni się do wzrostu dostępności infrastruktury sportowej i 
poprawy warunków uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców 
sołectwa i miasta. 



 

11 
Zabytkowa wozownia odzyska 

dawny blask 
NIWKI 50 000,00 

Projekt zakłada przeprowadzenie prac budowlanych w zabytkowym 
budynku wozowni w Niwkach przy ul. Strzeleckiej. Celem projektu jest 
zabezpieczenie budynku z końca XIX wieku przed dalszymi 
zniszczeniami oraz poprawę walorów wizualnych i estetycznych wsi a 
także  umożliwi bezpieczne przechowywanie zabytkowej ręcznej 
sikawki do zaprzęgu konnego. 

12 Bezpieczny chodnik STRZELCE OPOLSKIE 50 000,00 

Projekt zakłada wymianę części chodnika przy bloku nr 8 na ul. K. 
Wyszyńskiego oraz Przedszkola Publicznego nr 8 w kierunku 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Realizacja zadania poprawi 
bezpieczeństwo i walory estetyczne terenu. 

13 

Budowa wiaty na placu 
rekreacyjno-edukacyjno-

sportowym „Łączymy 
pokolenia” 

GRODZISKO 49 700,00 

Projekt zakłada wybudowanie zadaszonej wiaty na obiekcie placu 
rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Grodzisku przy ul. Stawowej. 
Celem projektu jest stworzenie miejsc spotkań (np. pikników, festynów) 
dla lokalnej społeczności w tym dla dzieci ze szkoły, przedszkola i 
świetlicy. 

14 
Doposażenie placu zabaw oraz 

wymiana części ogrodzenia 
BŁOTNICA STRZELECKA 50 000,00 

Projekt zakłada rozbudowę  i doposażenie placu rekreacyjnego oraz 
wymianę częściową ogrodzenia przy przedszkolu w Błotnicy 
Strzeleckiej. Celem projektu jest uatrakcyjnienie miejsca rekreacyjnego 
na terenie wsi oraz stworzenie lepszych warunków do zabawy dla 
dzieci. 

15 
Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie 
ZPO Dziewkowice – etap I 

DZIEWKOWICE 50 000,00 

Projekt zakłada wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do mini piłki 
koszykowej i siatkowej na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w 
Dziewkowicach na istniejącej podbudowie asfaltobetonowej. Celem 
projektu jest stworzenie komfortowych warunków do uprawiania 
różnych dyscyplin sportu oraz na twórcze i zdrowe spędzanie czasu na 
powietrzu. 

16 Szczepanek dla rodziny SZCZEPANEK 30 000,00 
Projekt zakłada zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy 
świetlicy wiejskiej. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego oraz 
atrakcyjnego miejsca zabawy i relaksu dla rodzin. 



 

17 Bezpieczna zabawa KALINOWICE 50 000,00 
Projekt zakłada wymianę nawierzchni pod urządzeniami znajdującymi 
się na placu zabaw w Kalinowicach. Celem projektu jest poprawa 
higieny, estetyki i bezpieczeństwa na placu zabaw. 

18 
Poprawa bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w drodze do 
szkoły 

SZCZEPANEK 20 000,00 

Projekt zakłada zakup oraz instalację 2 wiat przystankowych. Celem 
projektu jest zapewnienie ochrony dzieci i młodzieży w czasie 
niepogody oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa podczas oczekiwania 
na przyjazd autobusu szkolnego. 

19 
Utwardzenie terenu kostką 
brukową, zainstalowanie na 
murku poręczy ochronnych 

ROŻNIĄTÓW 49 919,64 

Projekt zakłada utwardzenie terenu kostką brukową przy wejściu na 
teren rekreacyjny oraz plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w 
Rożniątowie oraz zakłada renowację murku otaczającego plac zabaw 
m.in. poprzez zainstalowanie poręczy ochronnych. Celem projektu jest 
poprawa wyglądu estetycznego miejsca oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osób korzystających z terenu. 

20 
Budowa boiska do mini 

koszykówki na placu zabaw 
SZYMISZÓW 50 000,00 

Projekt zakłada budowę boiska do mini koszykówki o wymiarach 15m x 
10m na placu zabaw w Szymiszowie Osiedle na ul. Pięknej. Celem 
projektu jest integracja lokalnej młodzieży oraz zachęta do aktywnego 
spędzania czasu i uprawiania sportu. 

21 
Bezpieczne i estetyczne 

ogrodzenie szkoły 
ROZMIERKA 50 000,00 

Projekt zakłada wymianę ogrodzenia obszaru szkoły, przedszkola i 
placu zabaw w Rozmierce na ogrodzenie panelowe siatkowe i 2 bram 
wjazdowych. Odnowione ogrodzenie poprawi wygląd estetyczny 
placówki oraz zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie boiska szkolnego i placu zabaw. 

22 Modernizacja placu zabaw WARMĄTOWICE 49 999,00 

Projekt zakłada rozbudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw na 
terenie rekreacyjnym sołectwa Warmątowice. Celem projektu jest 
uatrakcyjnienie miejsca rekreacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa i 
jakości wspólnej przestrzeni. 



 

23 
Bezpieczna droga do szkoły – 
Bezpieczne „Suche Łany” 

STRZELCE OPOLSKIE 50 000,00 

Projekt zakłada montaż systemu ostrzegawczego safepass, tj. 
inteligentnego przejścia dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 
1 w Strzelcach Opolskich. Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Kozielskiej. 

RAZEM 1 008 234,44 zł 

 

 

                                                                  Burmistrz Strzelec Opolskich 
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Strzelce Opolskie, 11 sierpnia 2021r.     


