Stowarzyszenie Żuławy
sprawozdanie merytoryczne
za rok 2010

Stowarzyszenie Żuławy
stowarzyszenie działające na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowień statutowych

siedziba:
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
4 czerwca 2002 roku
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
0000115819
Ilość członków na dzień 31 grudnia 2010 r:
21
Skład Zarządu:
Zbigniew Piórkowski – Prezes
Janusz Goliński – Wiceprezes
Stanisław Juszczyk – Skarbnik
Maciej Lisicki – Sekretarz
Marian Cichon
Mirosław Czapla
Adam Kucharek
Genowefa Kwoczek (od 29 marca 2010 r.)

Działalność statutowa
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Żuławy
(tekst jednolity Statutu uchwalony 5 listopada 2007 r. zawierający zmiany:
1. 5 listopada 2007 roku w §20 zmieniono ust.1):
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed
powodzią i innymi zagrożeniami;
2. podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły;
3. tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystanie walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły;
4. działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław
delty Wisły;
5. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o
zasady zrównoważonego rozwoju; ;
6. promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych;
7. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły;
8. rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły;
9. zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły;
10. podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły;
11. podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły;
12. zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej;
13. przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.
§6
Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:
1. gromadzi środki budżetowe i pozyskuje środki pomocowe na sukcesywną modernizację infrastruktury
przeciwpowodziowej, melioracyjnej, wodnokanalizacyjnej i energetycznej.
2. reprezentuje interesy gmin i powiatów żuławskich będących członkami stowarzyszenia
w zakresie ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego wobec administracji
rządowej i władz regionalnych.
3. podejmuje przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, przy
uwzględnieniu wykorzystania optymalnych warunków agroekologicznych Żuław.
4. działa na rzecz kompleksowej modernizacji obszaru Żuław opartej na rachunku efektywności uzyskania
produktu rolniczego przy uwzględnieniu utrzymania pełnego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
5. podejmuje wspólne przedsięwzięcia w zakresie odbudowy tożsamości kulturowej struktur wiejskich i
odnowy krajobrazu Żuław dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
6. wnioskuje w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów.
7. nawiązuje współpracę z samorządami europejskimi o podobnych warunkach geograficznych i
ekologicznych.
8. współpracuje ze związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi.
9. wymienia doświadczenia w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i
kształtowanie środowiska.
10. może prowadzić działalność gospodarczą
11. może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi
podmiotami.
12. organizuje szkolenia, seminaria, konferencje, odczyty, pokazy i dyskusje;
13. prowadzi banki informacji;
14. organizuje konkursy, przyznaje nagrody i wyróżnienia;
15. wydaje foldery, ulotki, biuletyny, materiały szkoleniowe oraz inne publikacje;
16. współdziała z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i agendami rządowymi, prywatnymi,
samorządami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi;
17. inicjuje, tworzy, wspiera działania i instytucje związane z rozwojem przedsiębiorczości;
18. wspiera instytucje i działania na rzecz rozwoju infrastruktury Żuław delty Wisły;
19. prowadzi inne, nie wymienionych wyżej, działania mogące przyczynić się do realizacji celów
Stowarzyszenia.

Opis działalności
Stowarzyszenia Żuławy w roku 2010
Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich – zostało zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym 4 czerwca 2002 roku po numerem 0000115819. Jest samorządowym
lobby żuławskim, starającym się wpłynąć na podejmowane przez rząd i inne władze decyzje
dotyczące naszego regionu. Stało się także forum współpracy gmin i powiatów żuławskich.
Niestety, w latach 2002–2006, ze względu na kadencyjność samorządu, Stowarzyszenie
wstrzymało swoją działalność. Dopiero w 2007 r. podjęto próbę reaktywacji. Wiele zaległych
spraw wymagało uporządkowania przy zachowaniu długotrwałych, lecz koniecznych
procedur.
Członkami stowarzyszenia są (na dzień 31 grudnia 2010 r.) Gmina Cedry Wielkie, Gmina
Elbląg, Miasto Elbląg, Miasto Gdańsk, Powiat Gdański, Gmina Gronowo Elbląskie, Miasto
Krynica Morska, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Gmina Markusy, Miasto i Gmina Nowy
Dwór Gdański, Powiat Nowodworski, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Ostaszewo,
Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Stare Pole, Gmina Stegna, Gmina Suchy Dąb, Gmina
Sztutowo, Miasto Tczew, Powiat Tczewski. Łącznie 21 członków.
Obecnie działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie: prezes – Zbigniew
Piórkowski Starosta Nowodworski, wiceprezes – Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
sekretarz – Maciej Lisicki Wiceprezydent Gdańska, skarbnik – Stanisław Juszczyk Zastępca
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Mirosław Czapla Starosta Malborski, Marian
Cichon Wicestarosta Gdański, Adam Kucharek Wicestarosta Tczewski, Genowefa Kwoczek
Wójt Gminy Elbląg.
W związku istniejącym wakatem (Zarząd może liczyć od 5 do 8 członków) w 2010 roku
wybrano (29 marca) nowego członka Zarządu – Genowefę Kwoczek – Wójta Gminy Elbląg
Zarząd zebrał się w 2010 roku 7 razy (w 2009 – 10 razy, w 2008 – 5 razy) – 12 marca, 18
marca, 28 czerwca, 26 lipca, 19 sierpnia, 23 listopada, 12 grudnia.

Uczestnictwo w Jarmarku św. Dominika
Rozpoczynający się pod koniec lipca i trwający do połowy sierpnia Jarmark Dominikański to
jedna z największych atrakcji Trójmiasta. W 2010 roku odbywał się w terminie 31 lipca – 22
sierpnia. Według podawanych przez organizatorów liczb, każdego roku odwiedza go ponad 5
mln zwiedzających. Impreza jest organizowana przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
Do dyspozycji Stowarzyszenia Żuławy zostało oddane tradycyjnie stoisko na ul. Tkackiej,
które działało pod szyldem Stowarzyszenia Żuławy. Każdy z członków Stowarzyszenia
Żuławy dostał stosowne pismo, w którym przekazano informacje o możliwości nieodpłatnego
oddania stoiska dla każdego członka Stowarzyszenia na minimum jeden dzień prezentacji na
stoisku. 23 czerwca 2010 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji promocji.
Stoisko przy ul. Tkackiej zostało wyposażone w gadżety oraz inne materiały promujące
Stowarzyszenie Żuławy. Stoisko było chętnie odwiedzane przez turystów.
4 sierpnia na placu Kobzdeja odbył się Dzień Żuławski. Został zorganizowany wspólnie z
Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Był to festyn artystyczny,
podczas którego zaprezentowano występ pieśniarki i poetki Hanny Florek, Jacek Labijak
(aktor Teatru Wybrzeże) czytał "Baśnie i legendy Żuław i Mierzei Wiślanej", wystąpiły
zespoły z Żuławskiego Ośrodka Kultury – Pro Contra, Zosia Szewczyk, The Bitter End.
Szefem programu była dyrektor ŻOK w Nowym Dworze Gdańskim – Monika JastrzębskaOpitz, konferansjerem p. Tadeusz Błaszczyk.

Konkurs na prace naukowe dotyczące Żuław
Konkurs na prace naukowe dotyczące Żuław został ogłoszony w lipcu 2010 roku. Rozesłano
informacje na ten temat do okolicznych uczelni (trójmiejskich, elbląskich i toruńskich).
Konkurs na najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie
dotyczył prac obronionych w roku 2009, związanych tematycznie, bezpośrednio lub
pośrednio, z regionem Żuław delty Wisły. Celem Konkursu było upowszechnianie wiedzy o
Żuławach delty Wisły, wzbudzenie zainteresowania Żuławami delty Wisły; upowszechnienie
prac naukowych mogących mieć wpływ na rozwój Żuław delty Wisły. Pracę do Konkursu
mógł zgłosić autor (autorzy) pracy. Fundusz nagród w Konkursie wyniósł 10000 złotych.
Termin napływu prac kończył się 15 listopada. Został przedłużony do 30 stycznia 2011 roku.
Na konkurs wpłynęły 3 prace z różnych dziedzin. Jedna z prac nie spełniała wymogów
regulaminowych (była obroniona w 2010 r.). Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste
wręczenie nagród nastąpiło 28 marca 2011 r.

Projekt Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły
Projekt Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły spełnił wyznaczone dla niego cele. Dzięki
zaangażowaniu Stowarzyszenia Żuławy i Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja,–
lokalnego trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju w powiecie nowodworskim – przy
wsparciu innych organizacji pozarządowych – było to szerokie otwarcie się na społeczności
lokalne w sprawach przejęcia przez nie większej odpowiedzialności za swoje i najbliższe – po
sąsiedzku – dziedzictwo kulturowe. Cele projektu „Stworzenie systemu zachowania
niematerialnego dziedzictwa kulturowego delty Wisły” i „ Zwiększenie wiedzy o regionie
Żuław” zostały osiągnięte. Największą dumą, osiągnięciem podczas realizacji projektu,

trwałym jego rezultatem jest książka „Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza”
zawierająca cenną pracę autorstwa regionalisty dr inż. Kazimierza Cebulaka (nakład 500
egz.), której wernisaż odbył się w trakcie seminarium „Jak zachować niematerialne
dziedzictwo kulturowe delty Wisły – dobre praktyki. Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu
morza.” 4 października 2010 r. w Sali Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim.
W programie seminarium znalazły się filmy Tryptyk Żuławski – Wielka woda Katarzyny
Sędek, oraz Inspiracje Niderlandami Salwinia Ekoklubu, prezentacja książki dr inż.
Kazimierza Cebulaka Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza, wystąpienia: Problemy i
zagrożenia realizacji kompleksowego zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, Piotra
Kowalskiego z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Gmina żuławska w
obliczu alarmu przeciwpowodziowego Janusza Golińskiego, Wójta Gminy Cedry Wielkie;
Propozycje projektu polityki wodnej państwa Haliny Czarneckiej Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto pokazano sprzęt przeciwpowodziowy z
możliwością uzyskania certyfikatów obsługi.
W konferencji wzięło udział 60 osób. Informacja o wydarzeniu zostanie opublikowana w
Roczniku Żuławskim 2010.

Wystawa Krajobraz dla konesera
Elementem towarzyszącym konferencji ,,Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III
Rzeczpospolitej”15 grudnia 2009 roku była wystawa pt. „Delta Wisły – krajobraz dla
konesera”.
W 2010 roku wystawa była prezentowana wielu miejscach województwa pomorskiego (oraz
poza jego granicami):
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Gdańsk ul. Korzenna) – cykl 7 spotkań poświeconych
Żuławom;
Gdański Archipelag Kultury – Wyspa Skarbów (dom kultury, Gdańsk-Sobieszewo);
Ogród Kulturalny Tulipany w Gdańsku (Długi Targ);
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy koło Szymbarka;
Galeria ZUM w Elblągu (ul. Kowalska);
Sejmik NGOs powiatu nowodworskiego 2010 w Nowym Dworze Gdańskim, Żuławski
Ośrodek Kultury;
Żuławski Ośrodek Kultury w Cedrach Wielkich;
Seminarium Bioróżnorodność rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim;
Światowy Dzień Turystyki w Gdańsku (Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, Ołowianka 1)

Działania lobbingowe
Kontynuowano działania na rzecz szybkiej realizacji drogi S7.
29 grudnia 2010 r. zwrócono się z pismem do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów z
wnioskiem o radykalne przyspieszenie realizacji inwestycji budowy drogi S-7 na odcinku
Koszwały (województwo pomorskie) – Kazimierzowo (województwo warmińsko-mazurskie),
tj. od „Południowej Obwodnicy Gdańska” do „Obwodnicy Elbląga”.
W zakresie wsparcia ochrony przeciwpowodziowej z uczestniczono w postępowaniach o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko następujących przedsięwzięć:

B04+B05 – „Rzeka Wisła odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku
Giemlice – Kiezmark 14+300 – 21+500
B06 – „Rzeka Wisła odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark –
Przegalina 21+500 – 28+200”
oraz
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 915-916;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 894;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 917-919;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 893;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 932;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 894-897;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 916;
B03- Rzeka Wisła- odbudowa ostrogi w korycie rzeki w km 911.

Złożone wnioski o dofinansowanie projektów
Wniosek na dofinansowanie projektu Wydanie i promocja publikacji ze zbiorów dziedzictwa
kulturowego delty Wisły o zabytkowym krajobrazie Żuław został dofinansowany w kwocie
24150,00 zł. w ramach Leadera w PROW.
Wniosek o dofinansowanie projektu Kompleksowe szkolenie na rzecz poprawy warunków
edukacji przeciwpowodziowej na terenie obszarów wiejskich w delcie Wisły zgłoszony do
konkursu Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach POKL nie
uzyskał dofinansowania z przyczyn formalnych (wartość projektu 49950,00 zł.).

