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Program operacyj-
ny „Zrównoważony 
rozwój sektora ry-

bołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007-2013” (po rYBY 
2007-2013) jest jednym 
z instrumentów strategii 
rozwoju rybołówstwa na 
lata 2007-2013 i jest za-
rządzany przez Ministra 
rolnictwa i rozwoju Wsi. 
samorząd Województwa 
opolskiego realizuje za-
dania dla osi prioryteto-
wej 4 pn.: „Zrównoważony 
rozwój obszarów zależ-
nych od rybactwa”.  

Oś Priorytetowa 4 
jest znaczącą częścią 
Programu Operacyj-
nego Ryby 2007 – 2013 
i z założenia realizuje cele 
Wspólnej Polityki Rybackiej. 
Oś 4 zawiera zasady zrów-
noważonego rozwoju pol-
skiego sektora rybackiego, 
czyli stworzenie poprzez 
zrównoważoną eksploata-
cję zasobów, konkurencyj-
nego, nowoczesnego i dy-
namicznego sektora rybac-
kiego wraz z poprawą jako-
ści życia i stanu środowiska 
na obszarach rybackich. 

Realizacja założeń pro-
gramu skierowana jest na 
długoterminowe działania 
niwelujące niekorzystne 
zmiany w sektorze rybackim 
i na terenach zamieszkałych 
przez społeczność związaną 
z tym sektorem. korzyści 
skierowane są dla rozwoju 
danego obszaru a nie tylko 
dla określonej grupy spo-
łecznej. 

działania w ramach 
pierwszych trzech osi Pro-
gramu realizuje agencja Re-
strukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa, natomiast w przy-
padku Osi Priorytetowej 4, 
która ma wymiar terytorialny 
i uzupełnia działania sekto-
rowe, wdrażaniem zajmuje 
się samorząd Województwa 
Opolskiego. Oś Priorytetowa 
4 innowacyjnym podejściem 
dla Europejskiego Funduszu 
Rybackiego, ponieważ sku-
pia się na zrównoważonym 
rozwoju obszarów zależnych 
od rybactwa i tym samym 
uzupełnia inicjatywy w sek-
torze rybackim wspierane 
przez osie priorytetowe 1, 
2 i 3, których działania skie-
rowane są bezpośrednio w 
narzędzia polityki rybackiej.

Z ogółu środków 
programu jedna trzecia 
przeznaczona jest na oś 4 
„Zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od 

rybactwa”. Oznacza to, jak 
ważne są działania wspiera-
ne dla poprawy warunków i 
jakości życia lokalnych spo-
łeczności. 

Wsparcie finansowe w 
ramach Osi Priorytetowej 4 
obejmuje: zakładanie lokal-
nych grup rybackich (LGR), 
przygotowywanie part-
nerstw i lokalnych strategii 
rozwoju (LsROR), wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju 
obszarów rybackich oraz 
podejmowanie współpracy 
przez lokalne grupy rybac-
kie.

samorząd Wojewódz-
twa Opolskiego jako insty-
tucja Pośrednicząca udzie-
la wsparcia na realizację 
przedsięwzięć zgodnych 
z celami Lokalnej strategii 
Rozwoju Obszarów Rybac-
kich (LsROR) opracowanej 
przez LGR Opolszczyzna.

realizacja założeń 
programu operacyjnego 
rYBY 2007 - 2013 ma za 
zadanie przyczynić się do 
aktywizacji społeczności 
obszarów zależnych od 
rybactwa poprzez włącze-
nie partnerów społecznych 
i  gospodarczych do plano-
wania, wdrażania i realizacji 
lokalnych inicjatyw. Waż-

nym celem jest usprawnie-
nie współpracy pomiędzy 
władzami publicznymi a 
organizacjami i organami 
reprezentującymi sektor 
rybacki jak również po-
między grupami rybackimi 
oraz podmiotami sektora 
publicznego, społecznego 
i gospodarczego, których 
przedstawiciele wchodzą w 
skład lokalnych grup rybac-
kich.

Ogólna idea wdraża-
nia Osi Priorytetowej 4 ma 
przyczynić się do wyjścia 
poza krótkoterminowe 
gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe konsekwen-
cje uszczuplenia zasobów 
rybnych i zmian w sektorze 
rybackim. jej celem jest 
umożliwienie społeczno-

ściom rybackich tworzenia 
nowych i trwałych źródeł 
dochodów oraz poprawę 
ich życia. 

Wszelkie założenia po-
siadają zadanie wzmacnia-
nia podmiotowości miesz-
kańców terenów zależnych 
od rybactwa, którzy najle-
piej rozumieją własne pro-
blemy, potrzeby i aspiracje 
poprzez dostarczenie im na-
rzędzi i środków na rozwój, 
umożliwiając dostosowanie 
rozwiązań do rzeczywistych 
potrzeb.

Środki pochodzące z PO 
Ryby 2007-2013 przyczynia-
ją się do rozwoju inwestycji 
dla  gospodarstw rybac-
kich, tworzenia systemów 
sprzedaży bezpośredniej 
produktów rybactwa, pro-
mocji rodzimych gatunków 
ryb jak również realizacji 
działań zmierzających do 
ochrony i  odtworzenia do-
brego stanu środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
przyrodniczego. służą one 
także rozwojowi i wspar-
ciu przedsiębiorczości oraz 
tworzeniu nowych miejsc 
pracy poza sektorem rybac-
kim. Wsparcie przeznaczane 
jest dla rozwoju infrastruk-
tury i usług turystyczno-re-

kreacyjnych, obiektów uży-
teczności publicznej i spor-
towej. Ważnym elementem 
programu jest również sze-
roko rozumiana edukacja 
ekologiczna ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży oraz promocja 
regionu. Efekt pobudzania 
lokalnych inicjatyw jest re-
alizowany także poprzez 
wspólne projekty współpra-
cy międzyregionalnej i mię-
dzynarodowej pomiędzy 
grupami rybackimi.
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dzięki działalności Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Opolsz-
czyzna” głośno stało się o tym, 
że nasz region jest znaczącym 
producentem karpia w Polsce. 
nasze rybactwo zostało uzna-
ne za tak znaczące, że znalazło 
się ono w zapisach strategii 
rozwoju województwa opol-
skiego. dzięki dotacjom unij-
nym wiele zmieniło się na te-
renie zależnym od rybactwa w 
województwie opolskim, któ-
ry obejmuje jedenaście gmin. 
Realizowane tam projekty nie 
tylko wpływają na poprawę 
funkcjonowania gospodarstw 
rybackich. Polepszenie go-
spodarki wodnej na obszarze 
rybackim, działania proeko-
logiczne, służące ochronie 
środowiska a nawet popra-
wiające bezpieczeństwo czło-
wieka także są wspierane ze 
środków Osi Priorytetowej 4 
PO Ryby 2007-2013. 

Zawiązana w 2009 roku 
LGR “Opolszczyzna” pokazała 
też, że środowisko rybackie 
jest bardzo mocno zintegro-
wane. na zakomitym pozio-
mie realizuje założenia pro-
gramu. buduje i wzmacnia 
kapitał społeczny oraz przy-
jęło odpowiedzialność za 
rozwój obszaru, na którym 
działa. LGR Opolszczyzna, na 
realizacje założeń zawartych 
we własnej strategii, zarzą-
dza kwotą ponad 22 mln zł.

Mam też nadzieję, że 
działania LGR-u w zakresie 
promocji polskiego i opol-
skiego karpia, wpłyną na 
decyzje konsumentów bom-
bardowanych reklamami su-
gerującymi, że sprowadzane 
do Polski inne gatunki ryb są 
lepsze od rodzimych. 

jestem przekonany, że 
opolskie rybactwo powinno 
nadal być mocno wspierane 
przez unijne środki w przy-
szłym okresie programowa-
nia 2014-2020.
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podobno co dziesiąty 
karp w polsce pochodzi z 
opolszczyzny…

Taki wynik osiągnęliśmy 
w 2010 roku. Według danych 
za 2011 rok wyprodukowali-
śmy 1700 ton tej ryby, co sta-
nowi ok. 13-14% produkcji 
krajowej. jesteśmy na trze-
cim miejscu po wojewódz-
twach lubelskim i wielko-
polskim. biorąc pod uwagę 
wielkość obszarów rybackich 
w regionach, które nas wy-
przedziły, osiągnęliśmy zna-
komity wynik, świadczący o 
tym, że gospodarka hodow-
lana prowadzona jest u nas 
prawidłowo. 

W jaki sposób możemy 
wykorzystać ten atut re-
gionu, o którym przypomi-
namy sobie głównie przy 
okazji Bożego narodzenia?

Po to właśnie powsta-
ła Lokalna Grypa Rybacka 
„Opolszczyzna”, żeby wypro-
mować markę opolskiego 
karpia w samym wojewódz-
twie i poza jego granicami. 

chcielibyśmy, żeby lokalne 
potrawy z karpia stały się 
produktem regionalnym jak 
kołocz śląski. Zaczęliśmy od 
organizacji różnorodnych 
imprez promujących opol-
skiego karpia i naszych ryba-
ków. Tylko w tym roku goto-
waliśmy olbrzymi gar zupy z 
karpia podczas tegorocznych 
międzynarodowych targów 
turystycznych w Opolu, or-
ganizowaliśmy konkursy ku-
linarne na potrawy z tej ryby, 
byliśmy współorganizatorem 
„karpika” w niemodlinie. 
Opolanie zobaczą nas także 
podczas jarmarku świątecz-
nego, na którym zamierzamy 
sprzedawać nie tylko karpia 
na wigilię ale i przyrządzone-
go na miejscu do popróbo-
wania. W planach mamy wy-
danie kolejnego poradnika 
kulinarnego z nagrodzonymi 
podczas tegorocznych kon-
kursów przepisami. 

jeździmy do hiszpanii 
czy portugalii, żeby zaja-
dać się świeżymi owocami 
morza. dlaczego nie za-
jadamy się miejscowym, 
świeżym karpiem?

 bo kojarzy nam się 
głównie z Wigilią i takie pa-
trzenie na tę rybę chcemy 
zmienić. stąd projekt szkoleń 
dla opolskich restauratorów 
wzorowany na identycznym 
zrealizowanym w dolinie ba-
ryczy. Zgłosiło się do niego 10 
restauratorów. Przekonanie 
ich do pomysłu zajęło kilka 
lat, ale są już pierwsze efekty. 
Świeżo przyrządzonego kar-
pia możemy zjeść już w Gra-
czach i niemodlinie, a wkrót-
ce także w Opolu. Gospodar-
stwo Rybackie w niemodlinie 
uruchomiło właśnie sklep do 
profesjonalnej sprzedaży ryb, 

w którym mogą zaopatrywać 
się i klienci indywidualni i fir-
my. jeśli hodowcy karpi zoba-
czą, że jest zbyt na nie tylko 
w okresie przedświątecznym, 
to na pewno tak przestawią 
produkcję, żebyśmy mogli 
mieć karpia w menu opol-
skich restauracji i domów pod 
dostatkiem przez cały rok. 
szkolenia dla restauratorów 
zamierzamy kontynuować. 
doświadczenia z konkursów 
kulinarnych pokazują, że z 
karpia można zrobić rozma-
ite przepyszne potrawy, jak 
gołąbki, pasztet czy pierożki z 
farszem z mięsa tej ryby.

jak zorganizowana jest 
opolska gospodarka rybac-
ka?

Tworzą ją duże gospo-
darstwa jak w niemodlinie 
czy krogulnej oraz szereg 
mniejszych prowadzonych 
przez osoby prywatne. To 
prawdziwi pasjonaci, któ-
rzy nierzadko przekazują 
gospodarstwa z pokolenia 
na pokolenie. sądzę, że ry-
bactwo na Opolszczyźnie 
daje obecnie zatrudnienie 
co najmniej stu osobom, a 
liczymy, że w przyszłości, 
kiedy opolski karp będzie 
dobrze znany rozwinie się 
wokół hodowli przemysł 
spożywczy. Mamy do tego 
potencjał. stawy to nie tylko 
produkcja, ale i malownicze 
miejsca turystyczno-rekre-
acyjne, powstające dzięki 
pracy rybaków. dlatego są-
dzę, że przy kupnie karpia 
na Wigilię warto się zasta-
nowić, czy nie lepiej zapłacić 
nieco więcej za „swojego”, o 
uznanej marce  tańsze ryby 
niekrajowe.. Przecież te pie-
niądze zostają w regionie i 
tutaj są pomnażane.

OPOLSKIe SłYNIe z PRODUKCJI KARPIA
rozmowa z jakuBeM rosZukieM, prezesem lgr „opolszczyzna”

tegoroczne odłowy karpia ze stawu sangów k. rzędziwojowic, 
należącego do gospodarstwa rybackiego w niemodlinie.

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności ob-
szarów zależnych od rybactwa:

-  Zagospodarowanie turystyczne okolic jeziora Średniego w Turawie.
-  Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Lewinie 

brzeskim.
-  Wędkarskie imprezy sportowo-rekreacyjne.
-  Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji, budowa parku wod-

nego oraz punktu widokowego w Grodźcu.
-  budowa strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Popielowie.
-  adaptacja hangaru na całoroczną bazę z uwzględnieniem węd-

karstwa podlodowego na dużym jeziorze Turawskim. 
-  Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym kościele w siołko-

wicach starych.
-  Utworzenie Ośrodka Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Ma-

łych.
-  Utworzenie punktu informacji turystycznej we wsi Miejsce.
-  budowa placu rekreacyjno-sportowego w Murowie.

2. restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sek-
torem rybackim w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym 
sektorem przebudowa pomieszczeń gospodarczych na stanicę węd-
karską z miejscami noclegowymi.

-  Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gospo-
darstw rolnych w starościnie. 

-  Wymiana parku maszynowego w gospodarstwie rybackim w kro-
gulnej.

-  Reorientacja działalności gospodarczej w kierunku świadczenia 
usług wspomagających produkcję roślinną w Pokoju.

3. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

-  budowa sklepu rybnego w niemodlinie. 
-  Utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej ryb na terenie go-

spodarstwa w Tułowicach.
-  Zakup środka transportu do przewozu ryby żywej w krzywej Górze.
-  Zakup sprzętu gastronomicznego, wyposażenie pomieszczenia 

gastronomicznego oraz samochodu dostawczego niezbędnego 
do rozpoczęcia działalności związanej z usługami cateringowymi 
w kotorzu Małym.

-  adaptacja budynku i zakup wyposażenia kręgielni 3-torowej w 
niemodlinie.

-  Modernizacja i doposażenie ośrodka wypoczynkowego w Tura-
wie.

-  Utworzenie pawilonu gastronomiczno-usługowego prz zbiorniku 
wodnym w Lewinie brzeskim.

4. ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na ob-
szarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

-  Remont rowów melioracyjnych w Pokoju.
-  Wyposażenie społecznej straży Rybackiej w zestaw do monitorin-

gu środowiskowego.
-  stworzenie systemu monitoringu na obszarze gospodarstwa ry-

backiego położonego na terenie stobrawskiego Parku krajobra-
zowego.

-  Rekultywacja kanału w Osowcu.

BudoWa BudYnku usługoWego – sklep rYBnY  
W MiejscoWości nieModlin prZY ul. ZaMkoWej

beneficjent: pgl lp gospodarstwo rybackie niemodlin.
celem tego projektu było poprawienie warunków sprzedaży 
detalicznej ryb. W sklepie sprzedawane będą żywe ryby ze 
stawów gospodarstwa rybackiego, głównie karpie. W przy-
szłości punkt sprzedaży zostanie zaopatrzony w niezbędne 
urządzenia, które pozwolą poszerzyć ofertę sklepu o ryby 
wstępnie obrobione: świeże czy patroszone.
Wartość projektu: 218 tys. zł
kwota dofinansowania: 106,3 tys. zł. 

prZYkładoWe projektY WYBrane do realiZacji prZeZ lgr „opolsZcZYZna”:

ReALIzACJA PROJeKtów NA teReNIe LGR 
„OPOLSzCzYzNA”

Gmina Niemodlin

ZagospodaroWanie turYstYcZne 
okolic jeZiora średniego

beneficjent: gmina turawa. 
W ramach tego projektu wybudowano brukowane ścieżki 
wzdłuż wschodniego brzegu jeziora oraz oświetlono je. 
Wybudowano także wolnostojącą toaletę publiczną. ce-
lem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej 
jezior turawskich. 
Wartość projektu: 1,1 mln zł 
kwota dofinansowania – 645,8 tys. zł

Gmina Turawa

podZiał realiZoWanYch projektóW Według dZiałań: 
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Z ponad 22 mln zł, które otrzymała do rozdysponowania 
lgr „opolszczyzna” na lata 2007 – 2013, pozostało 6,6 mln 
zł. W i - ii kwartale przyszłego roku odbędą się kolejne na-
bory. W tabeli przedstawiono działania, w ramach których 
będzie można się starać o dofinansowanie i wysokość kwot, 
jaka została do zagospodarowania. 

jakie projektY Mogą Zostać dofinansoWane?
1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyj-

ności obszarów zależnych od rybactwa:
- rewitalizacja miejscowości,
- remont, odnowa lub przebudowa zabytków,
- budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury 

turystycznej,
- dostosowanie obiektów turystycznych do potrzeb nie-

pełnosprawnych,
- organizowanie kół zainteresowań dla młodzieży,
- tworzenie muzeów, izb pamięci itp. związanych z trady-

cjami rybackimi,
- promocja obszarów LsROR.
dofinansowanie wynosi 85 proc. poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego bene-
ficjenta wynosi 3 mln zł, z tym że pomoc na jedną operację 
nie może przekroczyć 1,5 mln zł.

2. restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodar-
czej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybackim w drodze tworze-
nia nowych miejsc pracy poza tym sektorem:
-  budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w któ-

rych ma być lub jest prowadzona działalność gospo-
darcza,

-  zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektów 
w których jest lub ma być prowadzona działalność go-
spodarcza,

-  udział w kursach, studiach itp., mających na celu zmianę 
kwalifikacji zawodowych,

dofinansowanie wynosi 60 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego benefi-
cjenta wynosi 900 tys. zł, z tym że pomoc na jedną operację 
nie może przekroczyć 450 tys. zł.

3. podnoszenie wartości produktów, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybac-
twa:
-  tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej 

produktów rybactwa,
-  podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 

szczególnie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów 
samochodowych, handlu detalicznego, usług związa-
nych z wyżywieniem, doradztwem z zakresu informa-
tyki, prawem, rachunkowością, podatkami, architekturą 
i inżynierią, opieką zdrowotną, działalnością sportową, 

turystyczną, rekreacyjną, naprawą i konserwacją kom-
puterów, wykonaniem robót budowlanych wykończe-
niowych.

dofinansowanie wynosi 60 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego benefi-
cjenta wynosi 600 tys. zł, z tym że pomoc na jedną operację 
nie może przekroczyć 300 tys. zł.

4.  ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału pro-
dukcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego znisz-
czenia w wyniku klęski żywiołowej:
-  inwestycje melioracyjne,
-  budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,
- zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych 

gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,
-  zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szcze-

gólnymi formami ochrony (np. naTURa 2000),
-  renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk oraz 

pomników przyrody,
-  zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w 

wyniku klęsk żywiołowych,
dofinansowanie wynosi 85 proc. poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego bene-
ficjenta wynosi 2 mln zł, z tym że pomoc na jedną operację 
nie może przekroczyć 1 mln zł.

kto Może otrZYMać dofinansoWanie?
beneficjenci z wymienionych 11 gmin Opolszczyzny. Mogą 

to być osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu te-
rytorialnego, organizacje pozarządowe lub pragnący zrealizo-
wać operację na terenie tych gmin. 

W przypadku projektów z zakresu restrukturyzacji i re-
orientacji działalności gospodarczej:

-  podmioty uprawnione do rybactwa,
-  podmioty, którym wydano zezwolenia na prowadzenie 

chowu i hodowli ryb w zakresie przetwórstwa, obrotu 
produktami rybołówstwa lub akwakultury, związane z 
obsługą sektora rybactwa

-  osoby fizyczne, zamieszkałe na obszarze gminy objętej 
LsROR, które utraciły miejsce pracy w wyniku zaprzesta-
nia prowadzenia działalności w sektorze rybackim

W przypadku pozostałych projektów dwa pierwsze pod-
mioty powyżej oraz:

-  osoby prawne (np. gminy wchodzące w skład LGR),
-  organizacje pozarządowe z siedzibą na obszarze LsROR 

lub prowadzące działalność na tym terenie,
-  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 
-  mieszkańcy obszaru LGR (obywatele państw członkow-

skich UE, pełnoletni, zameldowani lub wykonujący dzia-
łalność na obszarze LsROR).

zOStAłO 6,6 MLN zł NA NABORY wNIOSKów
sektor społeczno-gospodarczy sektor publiczny

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 678 tys. zł 2 mln 80 tys. zł

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem

2 mln 200 tys. zł –

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkują-
cej obszary zależne od rybactwa 1 mln 120 tys. zł –

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybac-
twa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

230 tys. zł 300 tys. zł

3. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

-  budowa sklepu rybnego w niemodlinie. 
-  Utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej ryb na terenie go-

spodarstwa w Tułowicach.
-  Zakup środka transportu do przewozu ryby żywej w krzywej Górze.
-  Zakup sprzętu gastronomicznego, wyposażenie pomieszczenia 

gastronomicznego oraz samochodu dostawczego niezbędnego 
do rozpoczęcia działalności związanej z usługami cateringowymi 
w kotorzu Małym.

-  adaptacja budynku i zakup wyposażenia kręgielni 3-torowej w 
niemodlinie.

-  Modernizacja i doposażenie ośrodka wypoczynkowego w Tura-
wie.

-  Utworzenie pawilonu gastronomiczno-usługowego prz zbiorniku 
wodnym w Lewinie brzeskim.

4. ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na ob-
szarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

-  Remont rowów melioracyjnych w Pokoju.
-  Wyposażenie społecznej straży Rybackiej w zestaw do monitorin-

gu środowiskowego.
-  stworzenie systemu monitoringu na obszarze gospodarstwa ry-

backiego położonego na terenie stobrawskiego Parku krajobra-
zowego.

-  Rekultywacja kanału w Osowcu.

legenda:

 lgr - 39 wniosków zostało 
dotychczas wybranych w wyni-
ku przeprowadzonych przez LGR 
„Opolszczyzna” naborów wśród 
beneficjentów z terenów gmin 
należących do LGR. Podpisano do-
tychczas 14 umów. (stan na listo-
pad 2012r.).

(5) - liczba projektów realizowa-
nych na terenie gminy.

tU UzYSKASz INfORMACJe O PROGRAMIe
  urząd Marszałkowski Województwa opolskiego
 departament programów rozwoju obszarów 
 Wiejskich
 opole, ul. ozimska 19, Vii piętro
 tel. 77 44 83 239
 info.ryby@opolskie.pl
 www.opolskie.pl zakładka po rYBY

  siedziba lgr „opolszczyzna”: 
 Biestrzynnik, ul. poliwodzka 16, 46-043 dylaki.

Biuro: plac kopernika 5/3,  
45-040 opole
tel. 77 4033172
kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com
www.lgropolszczyzna.com

 Również na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce „Wsparcie 
rolnictwa i rybołówstwa”/PO Ryby 2007-2013 można znaleźć 
informacje na temat programu, formularze wniosków oraz naj-
częściej zadawane pytania.

prZYkładoWe projektY WYBrane do realiZacji prZeZ lgr „opolsZcZYZna”:

ReALIzACJA PROJeKtów NA teReNIe LGR 
„OPOLSzCzYzNA”

ZagospodaroWanie turYstYcZne 
okolic jeZiora średniego

beneficjent: gmina turawa. 
W ramach tego projektu wybudowano brukowane ścieżki 
wzdłuż wschodniego brzegu jeziora oraz oświetlono je. 
Wybudowano także wolnostojącą toaletę publiczną. ce-
lem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej 
jezior turawskich. 
Wartość projektu: 1,1 mln zł 
kwota dofinansowania – 645,8 tys. zł

ZagospodaroWanie placu ZaBaW 
i rekreacji We Wsi dąBroWa 

beneficjent: gmina świerczów
budowa boiska sportowego, remont boiska do koszykówki, 
remont nawierzchni placu, na którym położono kostkę bruko-
wą oraz budowa wiaty rekreacyjnej mają na celu aktywizację 
dzieci i młodzieży, a co się za tym kryje poprawę jakości życia 
poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Ma to też wpłynąć 
na ożywienie miejscowości.
Wartość projektu: 413 tys. zł
kwota dofinansowania: 251,5 tys. zł.

Gmina Świerczów
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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

unia europejska
EUROPEjski
FUndUsZ Rybacki

Karp w warzywach
Przepis 

składniki:
– 1 szt. karpia,
– 1 pieprz cytrynowy,
– 1 przyprawa do ryb,
– 1 kostka masła,
– 1 cytryna,
– 60 dkg pieczarek,
– 1 kostka rosołowa,
– 60 dkg marchwi,
– 1 seler,
– 1 por,
– przyprawa kucharek,  sól, pieprz

przyrządzanie:
Rybę oczyścić, skropić sokiem z cytryny, 

natrzeć przyprawami i odstawić w chłodne 
miejsce. Warzywa oczyścić, marchew i seler 
zetrzeć na grubych oczkach, por pokroić w 
talarki, udusić na maśle i kostce rosołowej 
(rozpuszczonej w odrobinie wody). do udu-
szonych warzyw wkładamy karpia i nadal 
dusimy, aż ryba będzie gotowa. Oczyszczo-
ne i pokrojone w talarki pieczarki podsma-
żamy na maśle na złoty kolor. karpia wykła-
damy na półmisek i dekorujemy warzywami 
i pieczarkami.

MiędZYnarodoWe targi turYstYki  
„W stronę słońca” W opolu

Zapach największej na Opolszczyźnie 
rybnej zupy karpiowej towarzyszył wszyst-
kim, którzy 20 maja zagościli na organizowa-
nej na opolskim rynku imprezie. Ugotował 
ją dr Grzegorz Russak, znawca i propagator 
kuchni myśliwskiej i staropolskiej. 

na trzydniową imprezę (18-20 maja) LGR 
Opolszczyzna przygotowała wioskę rybac-
ką, która została nagrodzona przez organi-
zatorów targów w kategorii „najciekawsza 
prezentacja”. Goście mogli sprawdzić swoją 
wiedzę w licznych konkursach o rybactwie i 
umiejętności w zawodach wędkarstwa rzu-
towego. dla najmłodszych przygotowano 
rybacko-wędkarskie gry i zabawy.

Opolska LGR zaprosiła do udziału w tar-
gach dziewięć LGR-ów z południowej Polski, 
m.in. bielska-białej, skoczowa, chocianowa, 
jędrzejowa i Włoszczowy. Goście przedstawili 

w Opolu ofertę turystyczną i zaprezentowali 
lokalne produkty kulinarne.

ii WojeWódZkie śWięto 
karpia opolskiego

dożynki gminne w starościnie (gm. Świer-
czów) stały się kolejną sposobnością dla LGR 
Opolszczyzna do promocji opolskiego karpia. 
To tam 1 września uczestniczki konkursu ku-
linarnego „oPolski karp na naszych stołach” 
mogły zaprezentować swoje potrawy.

Werdykt jury konkursowego ogłoszono 
tydzień później, 8 września w domaradzu 
(gm. Pokój) podczas drugiego dnia tegorocz-
nego święta karpia w Opolskiem. LGR Opolsz-
czyzna zadbała o szereg atrakcji dla dzieci i 
dorosłych: gry i zabawy, konkurs wędkarstwa 
rzutowego, przyśpiewki rybackie z chórem 
oraz tańce. Także w domaradzu nie mogło 
obyć się bez degustacji potraw przygotowa-
nych przez rybaków: karpia marynowanego 
po rybacku z krzywej Góry w wykonaniu 

Mirosława kotlarza, karpia smażonego wg 
przepisu anny i andrzeja szymalów, karpia 
wędzonego oraz - nagrodzonego pierwszym 
miejscem w konkursie - karpia w warzywach.

śWięto karpia/carp festiVal
Organizowana od lat impreza w niemo-

dlinie wpisała się już na stałe w kalendarze 
wielu Opolan i gości spoza regionu. jej współ-
organizatorem jest LGR Opolszczyzna. Trady-
cyjnie podczas wrześniowego Święta karpia 
ogłoszono wyniki konkursów rysunkowych 
(dla dorosłych satyryków) i - być może - ich 
młodych następców. Trzecim punktem był 
„Polsko-czeski konkurs kulinarny na potrawę 
z ryb”, a kulinarny pokaz pod hasłem „Rybna 
smaki w kuchni kuronia” dał jasiek kuroń. na 
zaostrzenie smaku młody kucharz podał 400 
porcji! tradycyjnej węgierskiej zupy „halasz-
le”. Po niej na stoły wjechały dwie inne rybne 
zupy, a widzowie z zaciekawieniem przyglą-

dali się, m.in. mistrzowskiemu zdejmowaniu 
skóry z ryby, czy też pozbawianie jej ości.

na konkurs kulinarny zgłoszono kil-
kadziesiąt potraw. Grand Prix za „Pasztet z 
karpia” zdobyła bogusława niewiadomska 
reprezentująca LGR/LGd dolina baryczy i re-
staurację „W starym młynie” w niesłowicach. 
Pozostałe nagrody trafiły do Leny Marguły z 
Opola za „niebo w gębie”, jolanty Rakoczy za 
„karpia faszerowanego bakaliami pływające-
go w galarecie”, oraz baru Mango z Opola za 
„karpia po opolsku”.

Grand Prix jubileuszowego, 10 Międzyna-
rodowego konkursu Rysunku satyrycznego 
otrzymał Grigori katz z izraela, a pamiątkowe 
tabliczki na „Ścianie satyryków” w niemodliń-
skim Ośrodku kultury odsłonili andrzej Ter-
lecki, jacek Podlasiński i sławomir Lizoń. 

W konkursie plastycznym dla dzieci „Mały 
karpik 2012” główną nagrodę odebrała karo-
lina Lewczak z PsP w Grodźcu.

wYDARzeNIA z KARPIeM w ROLI GłówNeJ

„karp w warzywach” przygotowany przez 
Zofię koziak i alinę Pławecką z bąkowic (gm. 
Świerczów) został zwycięzcą tegorocznego 
konkursu „oPolski karp na naszych stołach – 
konkurs kulinarny”, zorganizowanego przez 
LGR Opolszczyzna. brały w nim udział miesz-
kanki gmin Pokój i Świerczów. Zwyciężczynie 
otrzymały puchar starosty namysłowskiego. 

drugie miejsce z „karpiem faszerowanym 
szpinakiem” zajęła Leokadia bronka z Zie-
leńca (gm. Pokój), a trzecie barbara szpulak 
ze Świerczowa (gm. Świerczów) za „karpia w 
śmietanie z pieczarkami”. nagrody ufundo-
wali LGR Opolszczyzna, starosta namysłow-
ski oraz Lokalna Grupa działania „stobrawski 
Zielony szlak”.

OPOLSKI KARP NIe tYLKO OD śwIĘtA

Większość z nas kar-
pia je raz do roku, 

w Wigilię bożego naro-
dzenia. Może wyjątkiem 
są wędkarze, na któ-
rych stole ryba pojawia 
się częściej. Wielu z nas 
hołduje przekonaniu, 
że karp to ryba tłusta, z 
posmakiem mułu, a na 
dodatek wyjątkowo bo-

gata w ości. Okazuje się, 
że jeśli potrafimy wybrać 
świeżego karpia od lo-
kalnego i sprawdzonego 
dostawcy, odpowiednio 
go sprawić i przyrządzić, 
to możemy wówczas po-
znać prawdziwe walory 
tej polskiej ryby – kró-
lującej w opolskich sta-
wach.

dla chcących za-
kosztować kulinarnej 
przygody z karpiem, 
LGR Opolszczyzna 
przygotowała specjal-
ny przewodnik kuli-
narny „karp nie tylko 
od święta”. Znalazły 
się w nim nie tylko 
przepisy na smako-
wite dania z mięsa 
tej ryby, ale i sposób 
jego filetowania oraz 
historie hodowców 
opolskich karpi. co 
ciekawe, przewodnik 
jest dostępny dla każ-
dego, bowiem został 
wydany nie tylko w 
formie papierowej, ale 
i elektronicznej. Moż-
na go znaleźć na stro-
nie internetowej lgro-
polszczyzna.com w 
zakładce „przewodnik 
kulinarny”, a sposób fi-
letowania karpia moż-
na podejrzeć także w 
zakładce „abc rybne i 
przepisy”, gdzie rów-
nież znajduje się sze-
reg informacji o wa-
lorach mięsa tej ryby, 
wybieraniu świeżego 
karpia i historii ho-
dowli.

KARP wARt PUCHARU StAROStY

dr grzegorz russak gotował 
zupę z karpia podczas targów 
turystyki w opolu.

jasiek kuroń 
podczas pokazu 
w niemodlinie.


