
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Żuławy za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Dwór Gdański, 25.06.2020 



Stowarzyszenie Żuławy 

- działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 ) Prawo 

o Stowarzyszeniach oraz postanowień statutowych. 

 

Siedziba: Nowy Dwór Gdański 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4 czerwca 2002 roku 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000115819 

 

Ilość członków na 31 grudnia 2019 roku: 21 

• Gmina Braniewo 

• Gmina Cedry Wielkie 
• Gmina Elbląg 

• Gmina Miasto Elbląg 

• Miasto Gdańsk 

• Gmina Gronowo Elbląskie 

• Gmina Miasto Krynica Morska 

• Gmina Miasto Malbork 

• Gmina Nowy Dwór Gdański 

• Gmina Nowy Staw 

• Gmina Ostaszewo 

• Gmina Pruszcz Gdański 

• Gmina Pszczółki 

• Gmina Stare Pole 

• Gmina Stegna 

• Gmina Suchy Dąb 

• Gmina Sztutowo 

• Powiat Gdański 

• Powiat Malborski 

• Powiat Nowodworski 

• Powiat Elbląski 

 

Skład zarządu w 2019 roku: 

• Jacek Michalski – Prezes 

• Janusz Goliński – Wiceprezes 

• Marian Cichon 

• Mirosław Czapla 

• Marek Charzewski 

• Piotr Grzelak 

• Genowefa Kwoczek 

• Jerzy Szałach 

 

 

 



Opis działalności Stowarzyszenia Żuławy w 2019 roku 

Stowarzyszenie Żuławy działając na podstawie Statutu z 2012 roku, realizowało w 2019 roku 

swoje cele i założenia poprzez następujące działania: 

 

1) Organizacja II Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich  

W 2019 roku zorganizowano drugą edycję turnieju skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z 

terenu Żuław.  

Cele turnieju: 

• integracja środowiska lokalnego Żuław 

• zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Żuław 

• inspirowanie do pracy zespołowej 

• pobudzenie aktywności wśród mieszkańców 

• kultywowanie tradycji Żuław. 

 W turnieju mogły wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, 
o profilu działalności zbliżonym do Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu gdańskiego, 

malborskiego, nowodworskiego i elbląskiego. II ŻUŁAWSKI TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

odbył się 2 marca 2019 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Wzięło w 

nim udział 7 zespołów: KGW Jazowniaki, KGW Orłowo, KGW Lasowice Wielkie, KGW Marynowy, 

KGW Marzęcino, Stowarzyszenie Stawiec - Nasze Żuławy, Stowarzyszenie ZICHERKA. 

Panie biorące udział w Żuławskim Turnieju KGW zaprezentowały się podczas występów 

artystycznych: wokalnych, kabaretowych i tanecznych. Formuła turnieju oparta jest na 

współzawodnictwie Kół Gospodyń Wiejskich w województwie pomorskim prowadzonym od 

wielu lat przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

 Konkurencje: 

• Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi – stroik 

• Potrawa Żuławska – danie rybne 

• Tablica – 1918-2018 My Polacy 

• Moda – otulona kwiatami 

• Scenka kabaretowa – Kagiewuszki kandydują – program wyborczy na wesoło 

• Piosenka z inscenizacją – O mojej mamie. 

Poszczególne konkurencje były oceniane przez jury pod przewodnictwem Prezesa 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Pana Piotra Hałuszczaka. 

GRAND PRIX Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich wywalczyły Panie z KGW Marynowy 

w gminie Nowy Dwór Gdański. Nagrody dla zwycięzców  ufundowało Stowarzyszenie Żuławy. Był 

to bon zakupowy o wartości 2500 zł oraz Puchar Prezesa Stowarzyszenia Jacka Michalskiego. 

Upominki dla wszystkich grup biorących udział w konkursie ufundowali włodarze 

poszczególnych gmin i powiatów oraz Żuławski  Bank Spółdzielczy.  

2) Współorganizacja Szczytu Klimatycznego Żuław 

Stowarzyszenie Żuławy wraz z Instytutem Metropolitarnym zorganizowało Pierwszy Szczyt 

Klimatyczny poświęcony terenom Żuław.  Spotkanie odbyło się 25 września w Żuławskim Parku 

Historycznym. Szczyt został zaplanowany jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wstęp 

do tworzenia lokalnych polityk klimatycznych, przestrzennych i infrastrukturalnych 

Interesariuszami Szczytu były organy administracji rządowej, jednostki samorządu 

terytorialnego, spółki komunalne, zwłaszcza wodociągowo-kanalizacyjne, lokalne organizacje 



pozarządowe. Celem spotkania było wspólne wypracowanie wizji Żuław, określenie priorytetów 

dla gminnych polityk oraz opracowanie koncepcji wartych wdrożenia rozwiązań.  

Tematy podejmowane w trakcie Szczytu Klimatycznego Żuław:  

• potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury wodociągowej i sieci 

deszczowych 

• możliwości wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych 

• racjonalizacja w gospodarowaniu zasobami wodnymi 

• lepsze wykorzystanie endogenicznych czynników rozwoju 

• rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej i kanalizacyjnej 

• mechanizmy zabezpieczenia obszaru przed następstwami zmian klimatu 

• źródła finansowania inwestycji w kontekście nowej perspektywy unijnej.  

Efektem spotkania było podpisanie deklaracji współpracy na rzecz ochrony klimatu Żuław, która 

w dalszych działaniach przekładać się będzie na budowanie wspólnych partnerstw i projektów. 

3) Organizacja wizyty studyjnej 

W dniach 19-21 maja 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Żuławy przeprowadzili wizytę 

studyjną w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. W ciągu trzech dni wyjazdu 

przedstawiciele gmin i powiatów żuławskich mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą rowerową 

wybudowaną na szlaku Green Velo - drogami rowerowymi, miejscami odpoczynku rowerzystów 

i innymi obiektami, służącymi turystyce rowerowej.  

Samorządowcy odwiedzili między innymi Górowo Iławeckie, Węgorzewo i Gołdap na Warmii i 

Północnych Mazurach, oglądając drogi rowerowe i miejsca odpoczynku. W programie wyjazdu 

znalazły się również: kompleks sportowy WOSIR Szelment, będący popularnym ośrodkiem 

narciarskim, Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach oraz Trójstyk Granic Wisztyniec, gdzie stykają 

się granice Polski, Litwy i Rosji.  

W czasie wizyty odbyły się także spotkania robocze z przedstawicielami samorządów z 

Suwalszczyzny - powiatu suwalskiego i gmin: Jeleniewo i Wiżajny, a także Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiano również z 

przedstawicielami lokalnych organizacji turystycznych oraz producentami lokalnych serów w 

Wiżajnach.  

4) Organizacja Żuławskiego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich 

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich z Żuław zorganizowano we współpracy z Gminą Cedry Wielkie. 

Kongres odbył się 23 listopada 2019 roku w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich. W spotkaniu 

udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia Żuławy - Jacek Michalski, Wójt Gmina Cedry Wielkie - Janusz 

Goliński z Przewodniczącą Rady Gminy - Justyną Słowińską , prelegenci: Piotr Hałuszczak - Prezes 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Roksana 

Frąckowiak - przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze 

Gdańskim, Piotr Stec - z Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Anna Milarska - 
reprezentująca Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY oraz goście: Kazimierz Smoliński - Poseł na 

Sejm, Anna Głowacka - Kierownik ARMiR Nowy Dwór Gdański i Krzysztof Grylak - Kierownik 

ARMiR Stare Pole, Radni i Sołtysi gmin żuławskich oraz Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów: 

nowodworskiego, malborskiego, gdańskiego i tczewskiego. 

Poruszano ważne tematy związane z działalnością KGW i wyzwaniami, przed którymi stają 

gospodynie. Panie mogły też dowiedzieć się o rożnych formach wsparcia, z którego mogą 

skorzystać na co dzień. Swoje dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowały KGW Leszkowy, KGW 

Cedry Małe oraz KGW Orłowo. Ciekawe wątki poruszono podczas debaty z udziałem ekspertów i 



przedstawicielek Kół. Uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach współczesnego świata na obszarach 

wiejskich i o wyjątkowej roli kobiet w budowaniu tożsamości kulturowej naszej małej ojczyzny. 

Była także okazja do spróbowania żuławskich specjałów przygotowanych przez KGW Leszkowy i 

KGW Cedry Wielkie. Kongres stał się platformą do wymiany poglądów, informacji oraz integracji 

środowiska gospodyń żuławskich. 

5) Budowanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Żuław  

W roku 2019 stowarzyszenie kontynuowało działania promocyjne i podobnie jak w latach 

ubiegłych przedstawiciele stowarzyszenia byli obecni na wydarzeniach organizowanych przez 

samorządy żuławskie. Stowarzyszenie było uczestnikiem i  fundatorem nagród w różnorodnych 

konkursach i podczas wydarzeń: 

• Dni Otwarte Żuławskich Zabytków (23, 24 czerwca 2019) – Cyganek  

• Dożynki pn. „Festiwal Wikliny” (24 sierpnia 2019) – Suchy Dąb 

• Dożynki (7 września 2019) – Gmina Ostaszewo 

• Dożynki (7 września 2019) – Cedry Wielkie 

• Dożynki Żuławskie (14 września 2019) – Jazowa 

• Dożynki powiatu malborskiego (15września 2019) – Lichnowy 

• 20-lecie Powiatu Gdańskiego (29 listopada 2019) – Pruszcz  

• IX Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy (9 grudnia 2019) – w Cząstkowie. 

 

6) Uczestnictwo w Jarmarku Św. Dominika - 27 lipca - 19 sierpnia 

Przygotowywana przez Międzynarodowe Targi Gdańskie impreza targowa tego typu odbywa się 

od lat na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku. W roku 2019 członkowie Stowarzyszenia Żuławy 

po raz kolejny już wzięli udział w imprezie poprzez co najmniej jednodniową bezpłatną 

prezentację swojego samorządu na stoisku Stowarzyszenia Żuławy. Wyposażone w materiały 

promocyjne Stowarzyszenia Żuławy stoisko było chętnie odwiedzane przez turystów, którzy 

mogli poznać walory turystyczne, regionalne przysmaki oraz wyroby rękodzielnicze. 

7) Certyfikat marki lokalnej Bursztynowy Kłos 

Stowarzyszenie Żuławy zostało uhonorowane certyfikatem marki lokalnej Bursztynowy Kłos 

przyznanym przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. To wyjątkowe wyróżnienie uzyskał 

Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w kategorii Wydarzenie/ Impreza. Uroczystość nadania 

certyfikatu odbyła się 13 grudnia 2020 roku w Nowym Stawie. 

8) Promocja produktu turystycznego Pętla Żuławska 

Głosami Wspólników Spółki Pętla Żuławska, w związku z likwidacją spółki, Stowarzyszenie 

Żuławy zostało wybrane jako podmiot, który będzie kontynuował zarządzanie promocją 

produktu turystycznego PĘTLA ŻUŁAWSKA. Był to efekt prezentacji koncepcji promocji, którą 

Stowarzyszenie Żuławy przedstawiło na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. Odpowiednie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do nowego realizacji 

nowego zadania zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Żuławy 10 grudnia 2019 roku. Na rok 2020 zaplanowano działania zmierzające do opracowania 

koncepcji promocji i standaryzacji przystani żeglarskich, budowę strony internetowej i promocję 

w mediach społecznościowych. W zakresie promocji produktu turystycznego, w szczególności na 

rynkach zagranicznych będziemy ściśle współpracować z Pomorską Regionalną Organizacją 

Turystyczną. 


