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Poprzednie edycje

Edycja 2016

Zrealizowane projekty:
- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Słupecka II (ulice Malinowskiego, Łasaka, Stamma, 
Konopackiej)
- Budowa i utwardzenie drogi – ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej

Łączna wartość zrealizowanych projektów: 567.934,69 zł



Poprzednie edycje

Edycja 2017

Zrealizowane projekty:
- Budowa oświetlenia (Osiedle Słupecka II - ulice Kochanowskiego, Hadyny, Modrzejewskiej, 
Ordonówny, Jaracza)
- Przestrzeń rekreacyjno – sportowa Kałdowo
- Park kieszonkowy „Południe” – kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej

Łączna wartość zrealizowanych projektów: 637.215,01 zł



Poprzednie edycje

Edycja 2018

Zrealizowane projekty:
- Street Workout Osiedle Południe - wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń
- Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
- Zakup flag narodowych
- Budowa boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego
- Parking rowerowy (przy SP 2)
- Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Placu Kazimierza Wielkiego
- Bądź zdrów – 3 Miesięczna Metamorfoza
- Piknik Rodzinny – Malborskie grillowanie

Łączna wartość projektów: 507.100 zł



Poprzednie edycje

Edycja 2019

Zrealizowane projekty:
- Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
- „Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły” - Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy 
Jagiellońskiej 
- Remont ulicy Widokowej
- „Wieczorki taneczne w parku miejskim” – cykl letnich zabaw połączonych z nauką tańca 
towarzyskiego
- PIKNIK PARK – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców (polana w parku 
miejskim)
- Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe

Łączna wartość projektów: 395.667,23 zł



Poprzednie edycje

Edycja 2020

Projekty w realizacji:
- Modernizacja i powiększenie lodowiska
- Dokończenie inwestycji związanej z modernizacją boiska typu Orlik przy SP3
- Trasy biegowe w Parku Miejskim oraz wzdłuż bulwaru nad Nogatem
- „Malborskie krasnale” – instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią 
miasta
- System monitorowania jakości powietrza w Malborku
- Powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej
- Sieć deifibrylatorów AED może uratować życie

Ze względu na pandemię SARS-COV-2 projekt pt.: „Piknik rodzinny - aktywny i bezpieczny 
wypoczynek (polana w parku miejskim) nie zostanie zrealizowany w 2020 roku.

Szacunkowa wartość projektów: 472.000 zł



Pod głosowanie zostanie poddanych 19 projektów: 

- 11 Dużych na łączną kwotę 1.681.148 zł
- 8 Małych na łączną kwotę 192.000 zł



Projekty DUŻE



Projekty DUŻE
Projekt Nr 1

"Psi Park" - budowa dużego ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabaw

Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, na
terenie którego właściciele czworonogów będą
mogli spuszczać psy ze smyczy i dać się
pupilowi wybiegać. Na terenie psiego parku
zostaną zainstalowane urządzenia służące do
zabawy m.in.: kładka, podest, palisada, paliki
do slalomu, tunel.
Obok Parku Kieszonkowego na Osiedlu 
Południe.

140.000 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 2

Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach Rycerskich

Sportowe walki rycerskie to twarda dyscyplina sportu. Jak mówią sami zawodnicy, to 
sport walki w historycznej oprawie. Fighterzy w pełnej zbroi stają naprzeciwko siebie 
zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i grupowych.

W 2015 roku w Malborku odbyły się 
pierwsze mistrzostwa świata federacji IMCF, 
gdzie swoje umiejętności zaprezentowali 
rycerze z całego świata. Najlepsza okazała 
się Rycerska Kadra Polski. Malbork będzie 
gospodarzem ponownie, w maju 2021 roku.

190.000 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 3

Powiększenie i modernizacja lodowiska

II etapu powiększenia lodowiska do wymiarów 54/25m oraz wykonania zabudowy
kontenerowej dla widowni. W związku z powiększeniem tafli niezbędne będą prace
związane z demontażem ścianki wspinaczkowej i na jej miejscu zostanie umieszczona
zabudowa kontenerowa, wraz z konstrukcją wsporczą, która będzie służyła mieszkańcom
korzystającym z obiektu.

Zabudowa będzie miejscem gdzie widzowie,
rodzice oraz uczestnicy rekreacyjnej jazdy
na łyżwach będą mogli obserwować, bądź
też poczekać na swoje pociechy lub też
przed kolejnym wejściem na tzw.
ogólnodostępne "ślizgawki" w ciepłym
miejscu.

191.500 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 4

Plac sportowo-rekreacyjny "Polana"

Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego na Polanie Miejskiej który będzie służyć
mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu ponadto Plac sportowo-rekreacyjny
"Polana" może pełnić funkcję placu imprez miejskich jak np. koncerty i innych imprez
zarówno sportowych jak i kulturalno-rozrywkowych.

Plac trawiasty będzie pełnił również jak do
tej pory funkcję boiska piłkarskiego wraz
z systemem nawodnienia otoczony
estetycznymi barierkami.

199.500 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 5

Przestrzeń rekreacyjno - sportowa "Kałdowo" etap II

Projekt służy do zwiększenia bezpieczeństwa i atrakcyjności obecnego placu zabaw
znajdującego się w Kałdowie na działce o nr 47/4 przy ul. Wierzbowej.

Do osiągnięcia końcowego efektu należy 
wykonać następujące czynności:
- zakupić i zamontować zestaw zabaw, oraz 
chwytak piłek
- zdemontować istniejącą nawierzchnię SBR 
o pow. 133m2, podbudowę oraz obrzeża, 
ponownie wykonać podbudowę i ułożyć 
nawierzchnię SBR z uwzględnieniem nowej 
pow. 157m2, montaż obrzeży .

196.392 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 6

Utworzenie ciągu komunikacyjnego na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego

Na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego do pewnego momentu jest asfalt. Następnie jest
czarna szlaka na długości ok 3 km. Jest to zaniedbanie urzędu około 20 lat. Po opadach
deszczu nie ma możliwości normalnie przejść - jest błoto. Występuje też dużo kolein - co
utrudnia poruszanie się. Ciąg komunikacyjny zapewniłby mieszkańcom normalny sposób
poruszania się na w/w ulicy.

180.200 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 7

Wykonanie oświetlenia ulicy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia od skrzyżowania ulicy Malinowskiego z ulicą
Konopackiej i dalej ulicą Hadyny w kierunku szkoły do ulicy Kochanowskiego.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców tej okolicy, pieszych, dzieci
i młodzieży poruszającej się do szkoły oraz
uczestników spotkań pozalekcyjnych w szkole.
Odcinek ulicy Hadyny i Malinowskiego jest
istotną częścią ciągu komunikacyjnego do szkoły
i stanowi skrót dla mieszkańców osiedla Słupecka
w kierunku osiedla Południe. Ta droga jet
nieoświetlona i stwarza zagrożenie dla pieszych
i pobliskich mieszkańców..

200.000 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 8

Ostatni etap modernizacji boiska typu Orlik przy SP3

Projekt dotyczy zakupu i ułożenia kostki brukowej doprowadzającej do boiska typu orlik
przy Szkole Podstawowej nr 3 a także montażu kamer monitorujących. Boisko znajduje się
na terenie SP3, jednak brak jest chodnika doprowadzającego bezpośrednio do miejsca
gdzie uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy przed rozpoczęciem aktywności
fizycznej.

50.000 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 9

Wykonanie oświetlenia na ulicy Sympatycznej

Wykonane zostanie oświetlenie na ul. Sympatycznej od numeru 1 do numeru 11
w Malborku. Celem projektu jest zapewnienie lepszego bezpieczeństwa mieszkańców
zarówno ulicy Sympatycznej jak również pozostałych mieszkańców Malborka
poruszających się po niej.

Przyczyni się również do bezpieczniejszego poruszania
się pieszych, a w szczególności dzieci i młodzieży
idącej do i ze szkoły. Należy podkreślić, że w ubiegłym
roku wykonano połączenie ulicy Sympatycznej
z Włościańską co przyczyniło się do dużego skrócenia
drogi dla mieszkańców i osób poruszających się ul.
Sympatyczną z ulicy znajdujących się w sąsiedztwie.

68.285 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 10

Powstanie oświetlenia na ul. Księżycowej

Projekt zakłada powstanie oświetlenia na całym odcinku ul. Księżycowej w Malborku.
Ulica obecnie jest całkowicie nieoświetlona co wpływa negatywnie na jej użytkowanie. Na
moment składania projektu droga utworzona jest z dwóch pasów wykonanych z płyt
jumbo.

Brak wytyczonego chodnika. Z uwagi na brak
oświetlenia występuje realne zagrożenie dla jej
użytkowników, np. potrącenie pieszego. Dlatego
wskazane jest aby na tym odcinku powstało minimum
6 lamp oświetleniowych.

68.285 zł



Projekty DUŻE
Projekt Nr 11

Przełożenie trylinki lub jej wymiana przy ulicy Benedykta Dybowskiego

Ulica Benedykta Dybowskiego to ciąg pieszo - drogowy służący mieszkańcom oraz
służbom komunalnym jako ulica i chodnik jednocześnie. Dotychczasowa droga jest bardzo
zniszczona i występują znaczne nierówności, które grożą uszkodzeniu pojazdów. Na

drodze stoi woda i są wystające studzienki co również grozi niebezpieczeństwem

dla pieszych.
Pod pojęciem przełożenia trylinki przy ulicy
Benedykta Dybowskiego należy rozumieć
zdjęcie obecnej trylinki w określonych
miejscach, nawieść piasek/żwir i ułożyć
trylinkę. Pod pojęciem wymiana trylinki przy
ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć
całkowitą wymianę trylinki w określonym
miejscu.

200.000 zł



Projekty MAŁE



Projekty MAŁE
Projekt Nr 1

Letnie kino pod chmurką

Projekt dotyczy otwartych seansów filmowych w wakacyjne weekendy czerwca, lipca
i sierpnia 2021r. Mieszkańcy domagają się kina w mieście: na chwilę obecną trwają nad
nim prace. A mieszkańcy już chcieliby korzystać z możliwości oglądania kinowych nowości
w swoim mieście. Projekt zakłada 6 weekendów po 3 seanse w każdy.

Ekran byłby rozstawiony na pl. Jagiellończyka
lub amfiteatrze w Parku Miejskim. Byłoby to
kameralne kino na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy siedzieliby na dostarczonych
krzesłach/pufach/matach - byłby dostępny
popcorn - byłoby to dobre miejsce i czas dla
spędzania wspólnych, miłych chwil.

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 2

Świąteczna iluminacja na ulicach Malborka

Projekt zakłada zakup nowego oświetlenia dekoracyjnego, które montowane jest
rokrocznie na okres Bożego Narodzenia w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Chcemy, aby w ramach projektu stanęła
duża dekoracja ledowa, w której będziemy
mogli jako mieszkańcy robić sobie zdjęcia.
Dodatkowo figura w wersji 3D, np. ledowy
anioł. Plus kilka mniejszych dekoracji
latarnianych. Zdjęcia poglądowe dołączone
do projektu.

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 3

"Malborskie krasnale - Rozbudowa" - instalacja figurek postaci związanych z historią miasta

Projekt "Malborskie krasnale" zyskał poparcie mieszkańców Malborka w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim Malborka 2020. W ramach tego zadania powstaną pierwsze
figurki.

Z czasem malborskie firmy i osoby prywatne
mogłyby fundować kolejne figurki i stać się
ich patronami. W ten sposób powiększałaby
się liczba figurek i miejsc, w których należy
ich szukać. "Malborskie krasnale" stałyby się
nową atrakcją turystyczną miasta.

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 4

Bajkowy Dzień Dziecka

Niech 1 czerwca 2021 roku będzie prawdziwym Dniem Dziecka dla malborskich
maluchów i starszaków.

Zróbmy wydarzenie pełne radości i uśmiechu dzieci:
- darmowe dmuchańce dostępne dla najmłodszych!
- dla starszaków plac zabaw rodem z Ninja Warrior!
- postacie z bajek (animatorzy przebrani w kostiumy np. 
Kubusia Puchatka, Minionków, Pidżamersów czy Maszy 
i Niedźwiedzia)
- gry, zabawy i konkursy dla młodszych i tych starszych!
- teatrzyk dla dzieci z muzyką na żywo!
- drobne animacje dla dzieci
- kącik dla rodziców :)

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 5

Przestrzenny napis "Malbork"

Wielkoformatowe napisy, które stały się symbolami miast, znane są między innymi
z Amsterdamu (słynny I (serduszko) amsterdam) czy Kuala Lumpur, gdzie zyskały status
kultowych miejsc i obowiązkowych punktów na trasie zwiedzania a także dość szybko
stały się tłem dla pamiątkowych zdjęć.

Malbork potrzebuje dobrego PR-u w nowoczesnych 
mediach. W XXI wieku młodzi ludzie podróżując po 
świecie udostępniają w Internecie poprzez media 
społecznościowe (Facebook, Instagram, Twetter, 
Tumbrl itp.) miliony zdjęć na godzinę. Liczy się to by 
zdjęcie było jak najbardziej "cool". We Malborku 
brakuje takiego "fajnego" miejsca do zrobienia 
zdjęcia, które MUSI być udostępnione po powrocie.

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 6

Zielone przystanki autobusowe

Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w Malborku poprzez
obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby
wyprowadzona na kratownice lub linki wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich
konstrukcję. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się
przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę.

Proponowane przystanki:
Plac Słowiański,
Ul. Grunwaldzka,
Ul. Kotarbińskiego,
przy Szkole Podstawowej nr 2

17.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 7

Wieczorki taneczne w Parku Miejskim - cykl letnich zabaw na "amfiteatrze"

Kontynuacja projektu zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Wówczas
odbyły się dwie potańcówki na terenie tzw. amfiteatru. Dzięki zakupionemu wówczas
sprzętowi, w 2021 roku będzie mogło się odbyć więcej zabaw.

Park Miejski stanie się miejscem spotkań 
mieszkańców, którzy lubią tańczyć. W wyniku 
realizacji projektu "Wieczorki taneczne w Parku 
Miejskim" amfiteatr stanie się miejscem, gdzie 
przy nastrojowej muzyce, w otoczeniu natury, 
będzie można spędzić wieczór tańcząc w parze 
lub siedząc i odpoczywając na kocach 
piknikowych rozłożonych wokół amfiteatru.

25.000 zł



Projekty MAŁE
Projekt Nr 8

I Malborska Olimpiada Gier Podwórkowych - Rodzice pokazują dzieciom i wnukom, jak się 
kiedyś bawili

Celem Malborskiej Olimpiady Gier Podwórkowych jest wyłonienie najlepszych
zawodników w dawnych zabawach organizowanych na powietrzu. Zostanie
zorganizowana rywalizacja m.in. w kapsle, klasy, gumę, skakankę, monety, krawężniki,
zbijak, Baba Jaga patrzy, gry z piłką itp.

To gry i zabawy, w które rywalizowali dzisiejsi 30-, 40-
50-latkowie, a także osoby starsze. Będzie to okazja do 
pokazania dzieciom i wnukom, jak kiedyś spędzano 
wolny czas. A także świetna okazja do rodzinnej 
rywalizacji.
Najlepsi zawodnicy oprócz zaszczytnego tytułu "Króla 
Podwórka" otrzymają puchary, medale i nagrody.

25.000 zł



Zasady głosowania

3

3



Poprzednie edycje


