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W dniu 23 kwietnia br. na platformie Teams odbyło się spotkanie robocze 

koordynatorów LPW z udziałem przedstawicieli MRiRW: Panią Niną Dobrzyńską, 

Dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska, Panem Jarosławem Wiśniewskim 

Zastępcą Dyrektora, z przedstawicielami CDR w Brwinowie: Panią Katarzyna Boczek, 

Zastępcą Dyrektora oraz Panią Małgorzatą Pucek. W spotkaniu uczestniczyli także  

Pan Adam Kalinowski i Pan Krzysztof Duszkiewicz, Zastępcy Dyrektora ZODR  

w Barzkowicach oraz Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane 

z organizacją LPW w kolejnych powiatach, problemami z dotarciem do zainteresowanych oraz 

mało skuteczną formą spotkań online. Koordynatorzy podkreślali jak ważny w aspekcie 

zaangażowania podmiotów jest kontakt bezpośredni w początkowej fazie tworzenia 

współpracy. Mówili także o braku podsumowania pilotażu za 2020 rok, braku obiecanego przez 

MRiRW pisma promocyjnego dot. racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie  

i przedstawiającego rolę WODR-ów w ramach tworzenia LPW skierowanego do jednostek 

samorządu terytorialnego oraz braku informacji w sprawie środków na finansowanie urządzeń 

zwiększających retencję wodną. Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska odniosła się do 

przedstawionych informacji i obiecała przyspieszyć sprawę z pismem, które ma wesprzeć 

Ośrodki Doradztwa w kraju i ułatwić nawiązywanie relacji w sprawie tworzenia LPW. Mówiła 

także o porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

współpracy z Wodami Polskimi oraz o projekcie retencyjnym wpisanym w Krajowy Plan 

Odbudowy.  Pani Katarzyna Boczek poinformowała natomiast o powstaniu „Metodyki 

doradzania nt. racjonalnego gospodarowania wodą” oraz o utworzeniu specjalizacji: doradca 



ds. wody. Kolejnym tematem, o którym wspomniała Pani Dyrektor była Krajowa Sieć 

Gospodarstw Demonstracyjnych. Podkreśliła, że ważne jest, aby w ramach Wojewódzkiej Sieci 

znalazły się tam gospodarstwa, w których zastosowano dobre praktyki racjonalnego 

gospodarowania wodą. Przekazała także informacje o planowanym cyklu szkoleń „Mała 

retencja wodna w gospodarstwach rolnych wraz z  przedstawieniem innowacyjnych praktyk” 

oraz o organizowanej w dniach 28-29 kwietnia br. konferencji „Dobre praktyki  

w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Pan Jarosław Wiśniewski 

przedstawił zasady działania LPW, które odnoszą się w głównej mierze do pobudzenia 

aktywności organów samorządowych i społeczności lokalnej w zakresie wspólnej polityki 

racjonalnego gospodarowania wodą, wskazywania inwestycji do realizacji w ramach 

Powiatowych Planów Wodnych oraz identyfikowania barier czy to administracyjnych czy to 

finansowych. Pan Adam Kalinowski przedstawił działania związane z tworzeniem  LPW  

w województwie zachodniopomorskim. Mówił m.in. o planowanych spotkaniach w 8 

powiatach, o konferencji 9.04.2021 r. i szkoleniach dot. zwiększenia retencji wodnej  

w powiecie szczecineckim. Wspomniał także o pracach nad filmem reklamowym oraz  

o redakcji broszury „Sposoby poprawy retencji wody w glebie”. ZODR w Barzkowicach 

planuje także organizację dwóch konferencji podsumowujących tegoroczny projekt, które 

odbędą się pod koniec roku. Kompleksowa analiza gospodarki wodnej oraz diagnoza stanu 

infrastruktury melioracyjnej w wybranym powiecie zakończona zostanie raportem końcowym. 
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