
 

 

Spotkania powiatowe w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody” 

 

W dniach od 29.11.2021 r. do 8.12.2021 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach zorganizował 8 spotkań powiatowych w ramach projektu 

MRiRW pn. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. Operacja realizowana jest  

w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. W ramach projektu 

odbyły się spotkania: 29.11.2021 r w powiecie szczecineckim, 30.11.2021 r. w powiecie 

pyrzyckim, 01.12.2021 r. w powiecie myśliborskim, 02.12.2021 r. w powiecie kołobrzeskim, 

03.12.2021 r. w powiecie białogardzkim, 06.12.2021 r. w powiecie koszalińskim, 07.12.2021 

r. w powiecie gryfińskim i 8.12.2021 r. w powiecie sławieńskim. W spotkaniach uczestniczyli 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: starostowie, burmistrzowie i wójtowie, 

przedstawiciele PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodą  

w Bydgoszczy, przedstawiciele Spółek Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

oraz poszczególnych Nadleśnictw, rolnicy – przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby 

Rolniczej oraz doradcy.  

Prelegentami podczas spotkań byli: Adam Kalinowski i Krzysztof Duszkiewicz, zastępcy 

dyrektora ZODR w Barzkowicach, Izabela Świgoń, starszy specjalista Dział Metodyki 

Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, koordynator LPW w województwie 

zachodniopomorskim, dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Wydział Kształtowania Środowiska  

i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

dr inż. Adam Brysiewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Badawczego 

w Szczecinie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, starszy doradca 

rolnośrodowiskowy PZDR w Szczecinku, dr inż. Mirosław Onyszko. 

W spotkaniach uczestniczyli także: Andrzej Grabusiński, doradca ds. wody, starszy doradca 

rolnośrodowiskowy PZDR w Szczecinku oraz doradcy wytypowani do  realizacji zadania  

w poszczególnych powiatach:, Ireneusz Gajewski, Katarzyna Nagórna, Michał 

Czerniawski, Agnieszka Pietrzak, Patryk Hara, Przemysław Solski i Marlena Caspari. 

Podczas spotkań przedstawione zostały instrumenty rządowego wsparcia racjonalnej 

gospodarki wodą poprzez działania poszczególnych instytucji: Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PGW 

WP. Działania te ujęte zostały w PROW 2014-2020,  PROW 2021-2023, Planie 

strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Uczestnikom przybliżone zostały 

dokumenty strategiczne dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, w tym zarządzania 

kryzysowego. A mianowicie: Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy, Założenia do Programu 

przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”, 



Program Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych, Krajowy Program 

Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, Program Priorytetowy „Moja Woda” oraz założenia 

Polskiego Ładu dla polskiej wsi.  

Działania MRiRW w zakresie niezbędnych kierunków działań w obszarze  rozwoju retencji 

wodnej na obszarach wiejskich to m.in. prace nad uproszczeniem procedur wodnoprawnych, 

dotacje na inwestycje w nawadnianie, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, wsparcie 

na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, stworzenie Kodeksu wodnego – zbioru 

dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie przez IUNG  

i ITP, zwiększenie dotacji dla Spółek Wodnych, powstanie aplikacji suszowej umożliwiającej 

zgłoszenie i oszacowanie strat w uprawach w wyniku suszy oraz ograniczenie biurokracji  

i ułatwienie dostępu do pomocy oraz zainicjowanie projektu „Tworzenie Lokalnych 

Partnerstw ds. Wody (LPW)”.  

Podczas spotkań powiatowych LPW omówione zostały wstępne wyniki ankiety skierowanej 

do producentów rolnych w ramach analizy terenu pod kątem posiadanych zasobów. Dzięki 

ankietyzacji możliwe będzie określenie stanu istniejącej infrastruktury wodnej oraz 

opracowanie katalogu inwestycji, które są niezbędne w celu zapewnienia retencji wodnej, 

przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. Diagnostyka potrzeb w grupie producentów rolnych 

i ich aktywne uczestnictwo w poszczególnych fazach rozwijania Lokalnych Partnerstw ds. 

Wody w powiecie jest kluczowe. Poprzez realne zaangażowanie się w proces zawiązywania 

Partnerstw zarówno rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, jak i instytucji 

odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę wodną w regionie, możliwe będzie podejmowanie 

wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie oraz ograniczenie strat 

w produkcji rolniczej związanych z deficytem wody. 

Podsumowaniem spotkań było przedstawienie „Planu rozwoju gospodarki wodą na 

terenach wiejskich na lata 2022 – 2030”, który ma zostać opracowany przez powiaty  

w 2022 roku w ramach założonych Partnerstw LPW. Spotkania dostarczyły niezbędnych 

informacji dotyczących lokalnych potrzeb i oczekiwań w stosunku do problematyki 

odpowiedzialnego gospodarowania wodą na terenach wiejskich. W 2022 roku działaniem 

LPW objęte zostaną pozostałe powiaty województwa zachodniopomorskiego: choszczeński, 

kamieński, gryficki, drawski, łobeski, świdwiński, policki, goleniowski, wałecki i stargardzki. 

Autor tekstu: Izabela Świgoń, ZODR w Barzkowicach 



Fot. 1. Uczestnicy spotkania powiatowego w Szczecinku w ramach realizacji projektu LPW - 

Magdalena Łosiewicz, kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   



  
Fot. 2. Uczestnicy spotkania powiatowego w Szczecinku w ramach realizacji projektu LPW  -  

Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODFR w Barzkowicach 



 
Fot. 3. Uczestnicy spotkania powiatowego w Szczecinku w ramach realizacji projektu LPW –  

dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, ZUT w Szczecinie



 Fot. 4. Uczestnicy spotkania powiatowego w Szczecinku w ramach realizacji projektu LPW -  

dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, ZUT w Szczecinie 



 Fot. 5. Uczestnicy spotkania powiatowego w Szczecinku w ramach realizacji projektu LPW  -  

dr inż. Mirosław Onyszko doradca ds. wody PZDR w Szczecinku          



 
Fot. 6. Uczestnicy spotkania powiatowego w Pyrzycach w ramach realizacji projektu LPW 

  
Fot. 7. Uczestnicy spotkania powiatowego w Pyrzycach w ramach realizacji projektu LPW  



 Fot. 8. Spotkanie powiatowe w Pyrzycach w ramach realizacji projektu LPW-  

Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach 



 
Fot. 9. Uczestnicy spotkania powiatowego w Pyrzycach w ramach realizacji projektu LPW 



 Fot. 10. Uczestnicy spotkania powiatowego w Pyrzycach w ramach realizacji projektu LPW - 

 dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, ZUT w Szczecinie 



 

 
Fot. 11. Uczestnicy spotkania powiatowego w Myśliborzu w ramach realizacji projektu LPW – 

od prawej Alicja Prill, wicestarosta myśliborski i Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODR  

w  Barzkowicach 



  
Fot. 12. Uczestnicy spotkania powiatowego w Myśliborzu w ramach realizacji projektu LPW 

  
Fot. 13. Uczestnicy spotkania powiatowego w Myśliborzu w ramach realizacji projektu LPW -  

dr inż. Adam Brysiewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Badawczego w Szczecinie 

Instytut Techniczno-Przyrodniczy w Falentach 



 

 

Fot. 14. Uczestnicy spotkania powiatowego w Myśliborzu w ramach realizacji projektu LPW –   

dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, ZUT w Szczecvinie 



 
Fot. 15. Spotkanie powiatowe w Kołobrzegu w ramach realizacji projektu LPW – Adam Kalinowski, 

zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach

  
Fot. 16. Uczestnicy spotkania powiatowego w Kołobrzegu w ramach realizacji projektu LPW 



 

Fot. 17. Uczestnicy spotkania powiatowego w Kołobrzegu w ramach realizacji projektu LPW – 

Jacek Kuś, wicestarosta kołobrzeski, Adam Kalinowski zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach 

 



 
Fot. 18. Uczestnicy spotkania powiatowego w Kołobrzegu w ramach realizacji projektu LPW 

 

 
Fot. 19. Uczestnicy spotkania powiatowego w Kołobrzegu w ramach realizacji projektu LPW 



 
Fot. 20. Uczestnicy spotkania powiatowego w Białogardzie w ramach realizacji projektu LPW – 

Krzysztof Duszkiewicz, zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach, Dominik kołodziejski, 

wicestarosta białogardzki

  
Fot. 21. Uczestnicy spotkania powiatowego w Białogardzie w ramach realizacji projektu LPW – 

Andrzej Grabusiński, doradca ds. wody, PZDR w Szczecinku 



 

 Fot. 22. Uczestnicy spotkania powiatowego w Białogardzie w ramach realizacji projektu LPW 



 Fot. 23. Uczestnicy spotkania powiatowego w Białogardzie w ramach realizacji projektu LPW 

  



 Fot. 24. Uczestnicy spotkania powiatowego w Koszalinie w ramach realizacji projektu LPW – 

Krzysztof Duszkiewicz i Adam Kalinowski, zastępcy dyrektora ZODR w Barzkowicach 



 Fot.25. Uczestnicy spotkania powiatowego w Koszalinie w ramach realizacji projektu LPW 

 

  



 Fot. 26. Uczestnicy spotkania powiatowego w Koszalinie w ramach realizacji projektu LPW 



  
Fot. 27. Uczestnicy spotkania powiatowego w Koszalinie w ramach realizacji projektu LPW 

  
Fot. 28. Uczestnicy spotkania powiatowego w Koszalinie w ramach realizacji projektu LPW 



 Fot. 29. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW – 

Wojciech Konarski, starosta gryfiński i Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODR 

 w Barzkowicach 



 Fot. 30. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW -

Wojciech Konarski, starosta gryfiński i Adam Kalinowski, zastępca dyrektora ZODR 

 w Barzkowicach 



 Fot. 31. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW 



 Fot. 32. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW –  

film promujący LPW w województwie zachodniopomorskim 



 Fot. 33. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW -  

film promujący LPW w województwie zachodniopomorskim 

 



 Fot. 34. Uczestnicy spotkania powiatowego w Gryfinie w ramach realizacji projektu LPW -  

 film promujący LPW w województwie zachodniopomorskim 

 



 Fot. 35. Uczestnicy spotkania powiatowego w Sławnie w ramach realizacji projektu LPW – 

Krzysztof Duszkiewicz, zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie 



 Fot. 36. Uczestnicy spotkania powiatowego w Sławnie w ramach realizacji projektu LPW  



 Fot. 37. Uczestnicy spotkania powiatowego w Sławnie w ramach realizacji projektu LPW 



 

Fot. 38. Uczestnicy spotkania powiatowego w Sławnie w ramach realizacji projektu LPW 

 


