
System bezpieczeństwa wodnego na obszarach Lokalnych Grup Rybackich 

W dniu 05 stycznia 2012 roku w Muszli Koncertowej nad Jeziorem Miedwie w Morzyczynie w 

gminie Kobylanka został podpisany list intencyjny  dotyczący realizacji zadań z zakresu promocji 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach projektu pn. „System bezpieczeństwa 

wodnego na obszarach LGR”. Działania realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 4 - 

„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.  

Stronami listu intencyjnego były:  Województwo Zachodniopomorskiego reprezentowane 

przez Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa, Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie 

reprezentowane przez Elżbietę Rink Prezesa Zarządu, Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w 

Szczecinku  reprezentowane przez Jerzego Gospodarka i Andrzeja Urbana Członków Zarządu, Lokalna 

Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie reprezentowane przez Bogusława Szymańskiego 

Prezesa Zarządu oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Zachodniopomorskiego reprezentowane przez Tomasza Zalewskiego Prezesa  Zarządu. 

 List został sygnowany przez 25 gmin w  tym  licznie przybyłych wójtów i burmistrzów oraz 

przedstawicieli gmin z obszaru trzech Lokalnych Grup Rybackich. 

Budujemy zintegrowany system bezpieczeństwa wodnego, którego elementem jest również Program 

Operacyjny RYBY 2007-2013. Jest to doskonałe narzędzie do poprawy bezpieczeństwa regionu – 

powiedział  Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa.  

Oprócz samej wartości jaką jest zintegrowany system bezpieczeństwa wodnego, który pozwoli 

wypoczywać bezpiecznie mieszkańcom naszych gmin nad wodą, jest również stworzenie marki 

Pojezierza,  która pozwoli przyciągnąć turystów nad nasze jeziora – powiedziała Elżbieta Rink Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia „SIEJA” w Marianowie. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności i środowiska w regionie obszarów 

zależnych od rybactwa poprzez działania na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa wodnego obejmującego akweny Lokalnych Grup Rybackich. Przedsięwzięcie zakłada 

m.in. współpracę z zarządcami obszarów wodnych, profilaktykę skierowaną do społeczności 

lokalnych, utworzenie Grup Interwencyjnych, jednocześnie obejmując znacznie szersze spektrum 

problematykę bezpieczeństwa wodnego. Ponadto przewidziane jest organizowanie pokazów 

ratowniczych, festynów edukacyjnych, zabezpieczanie imprez, wydawanie materiałów promocyjnych. 

Ważnym elementem planowanego projektu jest organizacja i  przygotowanie kąpielisk oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli w gminach z obszaru trzech Lokalnych Grup Rybackich. 


