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Szanowni PańStwo,
współczesne polskie rolnictwo idąc z duchem czasu poszukuje innowacyjnych kierunków 
rozwoju. rozwój najczęściej oznacza odkrywanie i wdrażanie nowych rozwiązań techno-
logicznych. coraz częściej pojawiające się susze stanowią zagrożenie dla konkurencyjno-
ści naszych produktów na światowych rynkach zbytu. Przygotowanie polskiego rolnic-
twa na postępujące zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagają-
cym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim sa-
mych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody, 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą broszurą, przedstawiającą dobre 
praktyki wodne powiatu międzyrzeckiego, gdzie uwzględniono prawidłowe działania 
i rozwiązania w temacie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek doradztwa rolniczego w kalsku wy-
chodząc naprzeciw potrzebom rolników, wspiera innowacje w rolnictwie, produk-
cji żywności, leśnictwie, na obszarach wiejskich i w gospodarce zasobami wodnymi. 
wsparcie w tej ostatniej dziedzinie polega na pomocy zainteresowanym podmiotom 
w tworzeniu Lokalnych Partnerstw ds. wody oraz ubieganiu się o pozyskiwanie fun-
duszy z unii europejskiej. działania te realizuje zespół sir w ramach dwuletnich pla-
nów operacyjnych ksOw. 
Lubuski Ośrodek doradztwa rolniczego w kalsku organizuje szkolenia, konferencje 
oraz spotkania poświęcone inicjatywom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponad-
to w bogatej ofercie usług świadczonych przez LOdr znajdziecie Państwo również:
• doradztwo technologiczne
• Pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy 

unijnych
• Pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych 

działaniach PrOw
• analizy laboratoryjne
• bogatą ofertę szkoleniową
• wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
bieżące wiadomości na temat działalności, jak również wiele innych informacji doty-
czących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku Lubu-
skie aktualności rolnicze oraz stronie www.lodr.pl 

P o w i a t

MiĘDzYRzECKi
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DobRE PRaKtYKi woDnE
coraz częściej pojawiające się susze stanowią zagrożenie dla konkurencyjności na-
szych produktów na światowych rynkach zbytu. Przygotowanie polskiego rolnictwa 
na postępujące zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagają-
cym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim 
samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość 
wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. w dobie zachodzących zmian klimatycz-
nych, problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej, będzie się nasilał 
( mniejsza suma opadów, wysychanie cieków).
dlatego w celu zintensyfikowania działań w zakresie szeroko pojętej racjonalnej go-
spodarki wodą, Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi (Mrirw) we współpracy z jed-
nostkami doradztwa rolniczego, tj. centrum doradztwa rolniczego w brwinowie 
(cdr) i ośrodkami doradztwa rolniczego (Odr), przystąpiło do utworzenia w  każ-
dym województwie, najpierw pilotażowych, następnie po prostu już Lokalnych Part-
nerstw ds. wody. Program pilotażowy prowadzono od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. 
w województwie lubuskim pilotażem objęty został powiat świebodziński. Od stycznia 
2021 r. Lokalne Partnerstwa wodne zaczęły obejmować kolejne pięć powiatów nasze-
go województwa. według założeń, do końca 2022 r. partnerstw powinny zostać za-
wiązane w każdym lubuskim powiecie.

CzYM jESt LoKaLnE 
PaRtnERStwo woDnE (LPw)?
Lokalne Partnerstwo wodne (LPw) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/pod-
miotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na da-
nym obszarze. inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powia-
tu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani lokalni 
koordynatorzy ds. LPw. Forma prawna funkcjonowania LPw jest dowolna i zależna 
od potrzeb, może to być np. forma listu intencyjnego. 

jaKi jESt CEL funKCjonowania LPw?
głównym celem funkcjonowania LPw jest poprawa gospodarki wodnej na terenie po-
wiatu poprzez:

 aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszyst-
kimi podmiotami,

 diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb 
rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,

 wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki 
wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co 
dzieje się na danym terenie,

 opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem 
bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych 
i ochrony środowiska,

 działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej 
gospodarki wodą.
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POWIAT MIĘDZYRZECKI:
•  Międzyrzecz (gmina miejsko-wiejska)
•  Skwierzyna (gmina miejsko-wiejska)
•  Trzciel (gmina miejsko-wiejska)
•  Bledzew (gmina wiejska)
•  Przytoczna (gmina wiejska)
•  Pszczew (gmina wiejska)

infoRMaCjE o PowiECiE

Powiat międzyrzecki – powiat w Polsce (województwo lubuskie), 
utworzony 10 sierpnia 1998 w ramach reformy administracyjnej 

i formalnie funkcjonujący od 1 stycznia 1999. Jego siedzibą jest miasto 
Międzyrzecz.

 Powierzchnia: 1388 km2

  Liczba ludności: 58249 (2017) gus Polska

  Województwo: Lubuskie

  Stolica: Międzyrzecz

  W skład powiatu wchodzą: 
• gminy miejsko-wiejskie: Międzyrzecz, skwierzyna, trzciel
• gminy wiejskie: bledzew, Przytoczna, Pszczew
• miasta: Międzyrzecz, skwierzyna, trzcielLubiszyn, santok
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zaSobY woDnE Powiatu MiĘDzYRzECKiEgo
wody podziemne w powiecie związane są głównie z czwartorzędowym 
piętrem wodonośnym. na wschodzie powiatu, a  dokładnie na granicy 
gminy Pszczew i Przytoczna znajduje się niewielki fragment nieudoku-
mentowanego głównego zbiornika wód Podziemnych gzwP nr 146 – 
subzbiornik Jez. bytyńskie – wronki – trzciel. Powierzchnia zbiornika to 
około 750 km2, a głębokość 130 m .

szacunkowe zasoby wód podziemnych w gzwP wynoszą 20,0 tys. m3/
dobę. część gminy trzciel położona jest w zasięgu gzwP nr 144 doli-
na kopalna wielkopolska. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 4000 km2, 
średnia głębokość to 20-60 m, natomiast szacunkowe zasoby wody ok. 
480 tys. m3/dobę

Jeżeli chodzi o wody płynące, to powiat Międzyrzecki posiada dobrze 
rozwiniętą sieć hydrograficzną. główne cieki powiatu międzyrzeckiego 
to warta, Obra – lewy dopływ warty i Paklica – lewy dopływ Obry. wy-
kaz cieków przepływających przez powiat międzyrzecki przedstawia po-
niższa tabela:

Lp. Nazwa cieku Długość ogólna 16 Kanał 3,03
1 Warta 43,49 17 Kanał 4,88
2 Paklica 13,22 18 Struga 18,26
3 Obra 80,00 19 Struga 12,04
4 Mała Obra 6,43 20 Kanał 8,60
5 Gniła Obra 6,33 21 Kanał 5,00
6 Struga Wrońska 8,83 22 Kanał 3,30
7 Kanał Dłusko 3,16 23 Kanał 9,70
8 Kanał Białe Łąki 10,93 24 Struga 13,72
9 Kanał 5,15 25 Kanał 7,44
10 Kanał 4,40 26 Kanał 10,80
11 Kanał 5,42 27 Kanał 4,30
12 Kanał 5,98 28 Kanał 4,64
13 Kanał 1,28 29 Struga 15,59
14 Kanał 15,54 30 Kanał 6,70
15 Kanał 12,87 31 Kanał 6,54

Do  największych  jezior  powiatu  należą:  Lubikowskie, chłop, wielkie 
Obrzańskie , szarcz, Lutol, głębokie, bukowieckie, długie, konin, chyci-
na, wędromierz, Pszczewskie, rokitno.

Polska należy do Państw, które posiadają jedne z najmniejszych zasobów 
wody pitnej na świecie. w związku z tym gminy oraz przedsiębiorstwa zaj-
mujące się gospodarowaniem wodami powinny wdrażać systemy minimalizu-
jące zużycie i straty wody. 



7

na terenie gminy Przytocz-
na funkcjonuje przedsię-
biorstwo wodno-kanaliza-
cyjne wokamid sp. z o.o., 
które zajmuje się zbioro-
wym zaopatrzeniem ludno-
ści w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniem ścieków. na 
przełomie ostatnich lat spół-
ka wykonała szereg inwe-
stycji wpływających na po-
prawę efektywności dystry-
bucji wód podziemnych po uzdatnieniu. do kluczowych inwestycji należą:

MonitoRing SiECi woDoCiągowYCh
Przedsiębiorstwo działa zgodnie z mottem „Jeżeli czegoś nie zmierzymy, nie 
możemy tym zarządzać”. w związku z tym, wokamid sp. z o.o. wdrożył sys-
tem monitoringu sieci, za pomocą którego w sposób ciągły analizuje prze-
pływ wody w sieci dystrybucyjnej. w ciągu ostatnich sześciu  lat sukcesyw-
nie firma rozwija system monitorowania dystrybucji wody, a w 2021 r. obję-
to monitoringiem ostatnie dwie stacje wodociągowe znajdujące się na terenie 
gminy Przytoczna. system oparty jest na rejestratorach danych, które za po-
średnictwem sieci komórkowej gsM przesyłają na bieżąco informacje o pro-
dukcji oraz charakterystyce rozbioru wody na terenie gminy. analiza danych 
opiera się głównie na obserwacji nocnych przepływów oraz ich stosunku do 
średniodobowych rozbiorów wody, co skutkuje natychmiastowym wykrywa-
niem awarii,  jak również nielegalnych poborów wody z hydrantów. w przy-
padku, gdy analiza danych wskazuje wycieki, a nie ujawniają się one na po-
wierzchni, przedsiębiorstwo 
zleca ich zlokalizowanie fir-
mie zewnętrznej posiada-
jącej urządzenia i doświad-
czenie do wykrywania wy-
cieków w gruncie. dzię-
ki monitoringowi w pierw-
szych latach jego funkcjo-
nowania, przedsiębiorstwo 
czterokrotnie zmniejszyło 
straty wody związane z wy-
ciekami na sieci wodociągo-
wej, które istniały przez wie-
le miesięcy lub lat. 

Jezioro głębokie w Międzyrzeczu

system monitorowania sieci wodociągowych’’
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wYMiana uRząDzEń PoMiaRowYCh
wokamid sp. z o.o. uczestniczył  wraz z innymi przedsiębiorstwami wodo-
ciągowymi z województwa lubuskiego w projekcie o nazwie „rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-
usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskie-
go, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogór-
skiego, żagańskiego i żarskiego”. w ramach projektu wymieniono urządze-
nia pomiarowe u odbiorców usług na terenie gminy Przytoczna. zastosowa-
no nowoczesne urządzenia najwyższej jakości metrologicznej co skutkowało 
zwiększeniem rejestracji pobieranej wody o 15 % w stosunku do poprzednich 
urządzeń pomiarowych. efekt ekologiczny został osiągnięty, gdyż poprzednio 
stosowane wodomierze posiadające zbyt wysokie progi rozruchu nie mierzyły 
wody utraconej na skutek wycieków spłuczek oraz kranów. Miało to również 
wpływ na zmianę przyzwyczajeń  klientów w zakresie korzystania z wody. 
dokładniejszy pomiar spowodował wyższe rachunki, a co za tym idzie,  więk-
szą dbałość o sprawność urządzeń takich jak wspomniane spłuczki i krany. 
klienci powszechnie zaczęli też stosować urządzenia do oszczędzania wody 
poprzez instalowanie perlatorów, zmywarek ekologicznych oraz zamiany wa-
nien na prysznice. 

Procesowi ujednolicenia gospodarki wodomierzowej towarzyszyło wdrażanie 
systemu zdalnego odczytu wodomierzy. system informuje o stałych wycie-
kach u klienta z nieprawidłowo działających urządzeń, dzięki czemu istnieje 
możliwość szybkiej reakcji i naprawy cieknących urządzeń. 

system zdalnego odczytu umożliwia pozyskanie danych na temat sprzeda-
ży u poszczególnych odbiorców bez konieczności wchodzenia na ich posesję 
przez pracowników wodociągów, natomiast klienci mają możliwość zdalne-
go podglądu zużycia wody w systemie elektronicznego biura obsługi klienta. 

wokamid sp. z o.o. stosuje benchmarking, przede wszystkim w ramach sto-
warzyszenia Lubuskie Forum wodociągowe, gdzie spółka czynnie bierze 
udział w spotkaniach i wymianie doświadczeń w zakresie racjonalnej gospo-
darki wodnej. dzielimy się rozwiązaniami, które pozwalają na ograniczenie 
strat wody oraz poprawę bezpieczeństwa w wydobyciu, uzdatnianiu i dystry-
bucji wody pitnej.
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buDowa buLwaRu  
oraz budowa małej infrastruktury 
turystycznej przy kąpielisku Przy-
toczno

budowa była współfinansowana 
była w ramach Programu Operacyj-
nego „zrównoważony rozwój sekto-
ra rybołówstwa i nadbrzeżnych ob-
szarów rybackich 2007-2013”. 

celem operacji było nie tylko pod-
niesienie atrakcyjności turystycznej 
obszarów zależnych od rybactwa 
oraz poprawa jakości życia miesz-
kańców poprzez budowę małej in-
frastruktury turystycznej przy jezio-
rze Przytoczno, ale przede wszyst-
kim uregulowanie i utrzymanie wła-
ściwej retencji wód na terenie gminy 
Przytoczna.  

zakres operacji obejmował budo-
wę bulwaru nad jeziorem Przytocz-
no wraz z budową małej infrastruk-
tury turystycznej i hydrotechnicznej: 

1. regulacja koryta strugi Lubi-
kowskiej, budowa stalowej za-
stawki. 

2. budowę nawierzchni ruchu pie-
szego z kostki brukowej. 

3. Montaż ławek  (10 szt.) i śmiet-
ników (10 szt.).

4. wykonanie oświetlenia nawierzchni ruchu pieszego.

5. wykonanie pomostu. 

gMina PSzCzEw

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

gmina Pszczew podejmuje szereg działań mających na celu ochronę wód po-
wierzchniowych i podziemnych. systematycznie rozbudowywana jest sieć ka-
nalizacji sanitarnej oraz optymalizowana praca oczyszczalni ścieków. upo-
rządkowana została gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Pszczew, 

budowa bulwaru przy kąpielisku Przytoczno

bulwar przy kąpielisku Przytoczno
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poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-borowy Młyn 
oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. gmina realizuje wielolet-
ni projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. w ramach progra-
mu „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” zabezpieczony został brzeg jeziora kochle w Pszczewie, 
wyremontowano rów odprowadzający i znajdujące się na nim przepusty oraz 
wzmocniono brzeg płytami ażurowymi. w latach 2010-2013 na terenie gminy 
wybudowano trzy zbiorniki retencyjne - dwa w Pszczewie i jeden w nowym 
gorzycku. dzięki temu powstały obiekty o łącznej powierzchni ponad 1,2 ha 
mają duże znaczenie dla właściwego utrzymania poziomu wód gruntowych 
oraz ochrony pożarowej. gmina dba o retencję wód współpracując w tej kwe-
stii z Pgw wody Polskie. 

oDbuDowa jazu RYbojaDu na obRzE
Jaz rybojady został wybudowany na Obrze w 1937 r. umożliwiał podniesienie 
poziomu wody w jeziorze rybojadło o 2 m. w razie potrzeby miał też pełnić 
funkcję militarną, poprzez utworzenie zalewu będącego przeszkodą dla wro-
gich wojsk. Od lat 70. minionego wieku jaz nie działa. Przez długi czas był 
własnością marszałka woj. lubuskiego, teraz należy do Pgw wody Polskie.

w 2022 r. w miejsce stare-
go jazu rybojady na rzece 
Obrze w gminie trzciel 
(Lubuskie) powstanie 
nowy, który ma popra-
wić retencjonowanie wód 
w jeziorach i spowolnie-
nie odpływu wody z rze-
ki. w czwartek w gorzo-
wie wlkp.

wg danych podanych 
przez Pgw wody Pol-
skie, szacuje się, że na ob-
szarze gmin Międzyrzecz, 
Pszczew, trzciel i zbąszyń 
na przestrzeni ostatnich 50 
lat przepływy wody na rzece Obrze zmniejszyły się średnio o 30-40 proc. śred-
ni ubytek wody w jeziorach położonych w zlewni rzeki Obry wynosi od 1,0 
do 1,5 m.

inwestycja ma na celu odbudowę zasobów wodnych jezior, przez które prze-
pływa rzeka Obra oraz położonych w jej zlewni. Ponadto jaz ustabilizuje po-

Jaz rybojady
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ziom wód i ograniczy ich odpływ w okresach suszy. Ma też przyczynić się 
do wzrostu retencji w dolinie Obry na poziomie 5,2 mln m3, wzrostu pozio-
mu wód gruntowych i zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
Ponadto dzięki inwestycji ustabilizowane zostaną poziomy wody w jeziorach 
i rzece, ograniczony zostanie odpływ wód z jezior w okresach niżówkowych 
oraz podniesie się poziom wód gruntowych w dolinie Obry i zwiększy się za-
bezpieczenia przeciwpowodziowe dolnej warty. 

inwestycja zostanie zrealizowana pod egidą wód Polskich. szacowany koszt 
wykonania dokumentacji, rozbiórki jazu i jego odbudowy ma wynieść 6,55 
mln zł. wkład samorządów ma być na poziomie 600 tys. zł.

Odbudowa jazu jest efektem współpracy wód Polskich i samorządu oraz sta-
nowi ważny element działań wpisujących się w przeciwdziałanie skutkom su-
szy w regionie.

PoDSuMowaniE
niniejsza broszura obrazuje co dobrego w kwestii wody działo się w danym 
powiecie w ostatnich latach. Jednym z działań jest organizacja spotkań w ra-
mach Lokalnego Partnerstwa wodnego, które daje możliwość swoim człon-
kom, do realizacji kolejnych projektów wspomagających gospodarowanie 
wodą na terenie danego powiatu. 

Lokalne Partnerstwo wodne jest bez wątpienia bardzo ważną inicjatywą. ko-
rzyści jakie mogą płynąć z zawiązania się partnerstw są obiecujące. dzięki 
partnerstwu powiaty mogą spisywać inwestycje wodne niezbędne na ich tere-
nie, które kolejną będą składową Planu działania dla danego powiatu. w póź-
niejszym czasie powiaty ( z uwzględnieniem wszystkich członków partner-
stwa) będą mogły składać wnioski o dofinansowanie niniejszych inwestycji 
do ariMr.

w 2019 utworzono partnerstwo pilotażowe ( w woj. Lubuskim) , w powiecie 
świebodzińskim.

w 2021 roku przeprowadzano spotkania w kolejnych pięciu powiatach woje-
wództwa lubuskiego, tj. powiecie żagańskim, zielonogórskim, krośnieńskim, 
międzyrzeckim i gorzowskim.

koniec ubiegłego roku zakończył się podpisaniem deklaracji współpracy ze 
wszystkimi ww. powiatami, aktualnie czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

w 2022 planowane są spotkania w pozostałych lubuskich powiatach.

Jeżeli i ty chcesz być członkiem Lokalnego Partnerstwa wodnego skontak-
tuj się z nami!!!



LubuSki OśrODek
DOraDztWa rOLniczegO
kalsk 91, 66-100 sulechów
tel.: 68 385 20 91, fax 68 385 28 68
e-mail: sekretariat@lodr.pl

Oddział LODr w Lubniewicach
z siedzibą w gliśnie
glisno 123, 69-210 Lubniewice
tel.: 95 755 76 14, fax: 95 755 71 79
e-mail: lubniewice@lodr.pl

koordynator ds. LPW przy LODr w kalsku
agata Pilecka
tel. 516 177 411, e-mail: a.pilecka@lodr.pl

Doradca ds. LPW przy LODr w kalsku
Piotr dzierżanowski
tel. 506 864 187, e-mail: p.dzierzanowski@lodr.pl


