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Głównymi celami działa-

nia Lokalnej Grupy Rybac-
kiej „Opolszczyzna” są:
- rozwój sektora rybackiego (w tym 
wędkarskiego) na terenie LGR,
- poprawa jakości życia mieszkań-
ców,
- zwiększenie atrakcyjności ob-
szaru dla rybactwa i turystyki węd-
karskiej.

Historia powstania: LGR 
„Opolszczyzna” jest wynikiem od-
dolnej inicjatywy, w którą od po-
czątku zaangażowany był sektor 
społeczny (Polski Związek Węd-
karski Okręg Opole i Polskie To-
warzystwo Rybackie Oddział Opo-
le) oraz sektor gospodarczy, czyli 
duże gospodarstwa rybackie sku-
pione w gminach Pokój, Niemo-
dlin, Tułowice i Świerczów. Gmi-
ny przystępujące do LGR mo-
gły wykorzystać cenne doświad-
czenia z programu Leader, w ra-
mach którego utworzono Lokalne 
Grupy Działania. Oś priorytetowa 
4 PO RYBY 2007-2013 adreso-
wana jest do społeczności rybac-
kich, tymczasem LEADER zwią-
zany jest z rozwojem obszarów 
wiejskich.

W czerwcu 2009 r. rozpoczę-
to rozmowy z przedstawiciela-
mi gmin zainteresowanych przy-
stąpieniem do LGR, organizacja-
mi pozarządowymi oraz osobami 
i przedsiębiorcami związanymi z 
działalnością rybacką z obszaru 
potencjalnej LGR.

Zebranie założycielskie Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Ry-
backa „Opolszczyzna” odbyło się 
3 lipca 2009 r. w Poliwodzie (gm. 
Ozimek). Głównymi inicjatora-
mi spotkania i powołania LGR 
byli przedstawiciele wszystkich 
trzech sektorów tj.: publiczne-
go (gminy), społecznego (Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go Opole i Polskie Towarzystwo 
Rybackie o. Opole) oraz gospo-
darczego w tym gospodarstwa 
rybackie - GR Krogulna, GR Nie-
modlin, RSP Wydrowice, Miro-
sław Kotlarz - GR Krzywa Góra, 
Krzysztof Pawliszyn GR, An-
drzej Szymala GR, Konrad Cie-
plik - GR Szubiennik, Magdale-
na Sobecka - GR Przygorzele, 
Zdzisław Dzwonnik - GR Tuło-
wice. W skład Komitetu Założy-
cielskiego weszli: Jakub Roszuk 
(wiceprezes Polskiego Towarzy-
stwa Rybackiego o. Opole), Sła-
womir Boroń, Grzegorz Landwój-
towicz, Jan Labus (burmistrz 
Ozimka), Wiesław Plewa (wójt 
Tułowic). Po zebraniu założyciel-
skim do Stowarzyszenia sukce-
sywnie zaczęli przystępować inni 
członkowie z sektora społeczne-
go i gospodarczego.

W październiku 2010 Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zaakceptowało listę zawierają-
cą ocenę punktową lokalnych 
grup rybackich, dokonaną w ra-
mach weryfikacji wniosków o 
wybór lokalnych grup rybackich 
(LGR). Lokalna Grupa Rybac-
ka „Opolszczyzna” zajęła bar-
dzo wysokie 3 miejsce na li-
ście rankingowej, uzyskując 
na realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich 
(LSROR) budżet w wysokości 
22.191.258,73 zł.

W listopadzie 2010 r. w War-
szawie odbyła się w MRiRW 
uroczystość podpisania umowy 
między Lokalną Grupą Rybac-
ką „Opolszczyzna” a MRiRW. W 
podpisaniu umowy ze strony LGR  
uczestniczyli członkowie zarządu: 
Jakub Roszuk – prezes i Sławo-
mir Boroń  - wiceprezes. Umo-
wa o warunkach i sposobie re-

alizacji LSROR została podpi-
sana w obecności władz nasze-
go województwa, reprezentowa-
nych przez członka zarządu wo-
jewództwa opolskiego: Tomasza 
Kostusia i reprezentantów śro-
dowiska rybackiego: Marka Ferli-
na - prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Rybackiego o. Opole i Ma-

riana Magdziarza - prezesa Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
Opole. Obecni również byli: dy-
rektor Departamentu Rybołów-
stwa MRiRW Roman Wenerski 
i jego zastępca - Janusz Wrona 
oraz naczelnik Wydziału Obsza-
rów Zależnych od Rybactwa - Jo-
lanta Perkowska.

Obecnie LGD oczekuje na we-
ryfikację wniosku złożonego w 
Urzędzie Marszałkowskim o środ-
ki finansowe na rozpoczęcie wła-
ściwych prac wdrożeniowych.

Lokalizacja: Stowarzysze-
nie LGR „Opolszczyzna” swo-
im zasięgiem obejmuje 11 opol-
skich gmin: Lasowice Wielkie, 
Lewin Brzeski, Murów, Niemo-
dlin, Ozimek, Pokój, Popielów, 
Świerczów, Tułowice, Turawa i 
Zębowice.

Dofinansowania: LGR ogło-
si konkursy o wybór wniosków 
o dofinansowanie. O dofinan-
sowanie projektów mogą się 
ubiegać podmioty uprawnio-
ne do rybactwa, gminy, organi-
zacje pozarządowe oraz wszy-
scy pełnoletni mieszkańcy ob-
szaru LGR. Pomoc będzie przy-
znawana projektom, które są 
zgodne z LSROR, realizowane 
są na obszarze LGR oraz zosta-
ły przez nią wytypowane.

Dofinansowanie obejmo-
wać będzie zwrot określonych 
w umowie kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych przez 
beneficjenta na realizację ope-
racji od dnia, w którym zosta-
ła zawarta umowa lub przed 
dniem podpisania umowy, lecz 
nie wcześniej niż w dniu, w 
którym został złożony wniosek 
o przyznanie pomocy.

Rolę pośredniczącą dla 4. osi 
priorytetowej Programu Opera-
cyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-
2013” - PO RYBY 2007-2013 
pełni Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego.

Urszula Szachowicz, 
OODR Łosiów

LGR „Opolszczyzna”: zadba o ludzi i ryby

Grupa poradzi, 
grupa pomoże 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” 
(LGR) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 
z późn. zm.], ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
EFR oraz zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Rybacka „Opolszczyzna”.

Stowarzyszenie swoim 
zasięgiem obejmuje  
11 opolskich gmin: 
1. Lasowice Wielkie
2. Lewin Brzeski
3. Murów 
4. Niemodlin
5. Ozimek
6. Pokój
7. Popielów
8. Świerczów
9. Tułowice 
10. Turawa
11. Zębowice


