
Spotkanie w powiecie pyrzyckim w ramach tworzenia LPW 

 

 

 

W dniu 19 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miasta dzięki uprzejmości Burmistrza 

Pyrzyc Pani Marzeny Podzińskiej odbyło się spotkanie w ramach projektu pt. „Tworzenie 

Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. 

Spotkanie poświęcone było tematowi tworzącej się na poziomie lokalnym sieci 

współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pozwoli to na optymalizację podejmowanych działań na 

rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości 

finansowania inwestycji, zarówno ze środków krajowych, jak i wspólnotowych. 

W spotkaniu uczestniczyli z-ca Burmistrza Pyrzyc Pan Paweł Chyt, Pani Aleksandra 

Osińska, Pan dr Adam Brysiewicz, dyrektor Ośrodka Technologiczno-Przyrodniczego  

w Szczecinie oraz Zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach Pan Adam Kalinowski. 

Ogólnym założeniem tej operacji w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie jest 

utworzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego LPW w kolejnych 8 powiatach: 

szczecineckim, białogardzkim, pyrzyckim, sławieńskim, gryfińskim, myśliborskim, 

koszalińskim oraz kołobrzeskim. Docelowo w Polsce ma być ich 314, czyli w każdym powiecie 

w kraju ma powstać LPW. Istotne są spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych 

partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej. 

Celem LPW jest zintegrowanie środowiska, podejmowanie wspólnych działań na rzecz 

racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 

pozwalających na właściwe korzystanie z wód oraz ochronę środowiska. Kluczowym zadaniem 

jest również analiza terenu pod kątem posiadanych zasobów, dzięki której będziemy w stanie 



określić konkretnie działania oraz inwestycje, które można by było zapewnić, aby utrzymać 

wodę, przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. 

W najbliższych latach przewiduje się dofinansowanie inwestycji związanych  

z gospodarką wodną z różnych źródeł zewnętrznych. Aby wesprzeć nasze działania zachęcamy 

do współpracy, by wspólnie wraz ze społecznością lokalną podejmować słuszne decyzje. 

Myśl globalnie- działaj lokalnie. Więcej na "Lokalne Partnerstwa Wodne": 

 https://zodr.pl/lpw2020/lpw2020.html 

 

Fot.1. Uczestnicy spotkania 19.03.2021 r. w ramach tworzenia LPW w powiecie pyrzyckim 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzodr.pl%2Flpw2020%2Flpw2020.html&h=AT0P4-LmMFjCJViBBvvPvcQMgmX01ZuYOWtbS8XRRt2rgb9F3QcVLZ7S2yMAvUBsqfyOdHkoen3R7lXlPj9yrxkkhJbKlVLv2bhuEphrBjFWyXoI4RRuXh2geUPOze83chA-YzLGc9MEyZSVZpSrS_7Bda7iYCX2nqcrWg6_ch4wzn6xLg6simCHwyIxSGsTEZd3CIB6VBEaDKMzc4hgeKKq3lkQq1XzkZnwF4uf5fOZZHRQMF4PwnzyS2_qGutRV27KUVPBzpXZMwgSiAUuMAexK2YytZKEjSLowTxip4PXl7DvALzvUeYXGOUMV-KT6Abq2BRQ6AOx0YX1uWT3DxSqkO9sAusyke6EA6115nD-Za5MAIMLPLvEB1xfAInc9mzzUcFRiY6_01V-rLYlyXx3bY_h_jwZAa2B4lLSUIgfQQO9ddQAlidewpB2EpMGg7L6MToVq_-juB5sZnaPQUcT-W8ZnOe_qbwtY5RNrhAVfhOCcaF9QHpYwGCI9xjwsFobnw65K1n8JAVXez18JbFt28O2SFh_yFQxiqTSASSi6Tr4M0iymVVWcAkzUsEIShzJCNPRAGBK8f6CjljysXrmmHVBSfFdYFRqnJU


  

Fot.2. Uczestnicy spotkania 19.03.2021 r. w ramach tworzenia LPW w powiecie pyrzyckim 



 

Fot.3. Uczestnicy spotkania 19.03.2021 r. w ramach tworzenia LPW w powiecie pyrzyckim 



 
Fot.4. Zakładka na stronie www.zodr.pl dotycząca projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw 

ds. Wody” w ramach  Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 



 
Fot.5. Broszura MRiRW dot. najlepszych praktyk rolniczych w zakresie ochrony wody przed 

zanieczyszczeniami związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony roślin 


