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owstanie w 2009r. Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR)  „Opolszczyzna”, umożliwiło  Ppodjęcie szerokiej współpracy sektora społecznego, gospodarczego i publicznego 
mającej na celu rozwój obszarów zależnych od rybactwa na terenie Województwa 
Opolskiego. 
 Zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) 
LGR „Opolszczyzna” do obszaru tego zaliczono 11 gmin, na terenie których 
w największym stopniu prowadzona jest działalność rybacka, tj.: Tułowice, Niemodlin, 
Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Lasowice Wielkie, Zębowice, Ozimek 
i Turawa. 
 Województwo Opolskie od kilku lat utrzymuje się na trzecim miejscu w produkcji 
krajowej karpia. Dzięki dużej produkcji ryb oraz wysokiemu poziomowi zatrudnienia 
w sektorze rybołówstwa, LGR „Opolszczyzna” otrzymała na realizację celów LSROR 
łącznie przeszło 21 mln PLN w ramach wdrażania Osi Priorytetowej 4 Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) współ�nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Przyznane środki przeznaczone były na rozwój 
całego obszaru rybackiego. Skorzystać mogli z niego zarówno rybacy, dzięki którym 
program mógł zaistnieć na Opolszczyźnie, ale także Gminy leżące na terenie działania LGR 
oraz ich mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne.  

Około 18,3 mln PLN z tej puli środków, zostało przeznaczonych na realizację 
projektów wyłonionych w drodze konkursu. Środki te pozwoliły na realizację na terenie 
wchodzącym w skład LGR „Opolszczyzna” szeregu różnorodnych projektów z zakresu 
rozwoju systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, restrukturyzacji 
przedsiębiorstw rybackich, rewitalizacji miejscowości, zwiększenia ich atrakcyjności 
turystycznej, poszerzania i rozwijania działalności gospodarczej, czy ochrony środowiska. 
Ponad 40% środków tra�ło z tego budżetu do gospodarstw rybackich, dzięki czemu 
znacznie poprawiła się sieć sprzedaży bezpośredniej ryb oraz rozwinęło się wiele 
gospodarstw. 
 Cele LSROR LGR „Opolszczyzna” wdrażała również poprzez realizację wielu 
projektów własnych z zakresu szeroko rozumianej promocji i aktywizacji lokalnej 
społeczności. Działania te realizowano samodzielnie bądź we współpracy z innymi 
lokalnymi grupami rybackimi. Celem projektów własnych jest głównie promocja 
lokalnych ryb, w tym Karpia oPolskiego, jak też terenów gdzie są hodowane. Poprzez szereg 
publikacji, wydarzeń promocyjnych, akcji medialnych, konferencji i wyjazdów pokazano  
jak duży potencjał rybacki posiada Opolszczyzna. Środki wykorzystano także na pomoc 
merytoryczną dla wszystkich rybaków wydając publikacje o charakterze naukowym 
dotyczących hodowli karpia oraz występowania kormorana czarnego. 
 Niniejsza publikacja stanowi swoiste podsumowanie dotychczasowej działalności 
LGR „Opolszczyzna” i ma na celu ukazanie efektów wdrażania LSROR na terenie 
poszczególnych gmin wchodzących w skład LGR „Opolszczyzna” . Przedstawiono jedynie 
przykłady działań w poszczególnych gminach. Dużo ciekawych projektów - z racji formatu 
publikacji lub trwania inwestycji - nie zostało tu umieszczonych. Wiele wartościowych 
projektów nie zrealizowano ze względu na brak środków lub czasu, licząc że 
niewykorzystane pomysły zostaną wdrożone w nowym okresie programowania. 

Zapraszam do lektury!

Jakub Roszuk
Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej

„Opolszczyzna” 

Fot. Janusz Preuhs



Gmina TUŁOWICE owstanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” obejmującej P swym zasięgiem 11 gmin naszego województwa było strzałem 
w dziesiątkę. Szybka i sprawna organizacja w tworzeniu struktur i siedziby, 
pozwoliła na uruchomienie środków do zdobycia zarówno przez samorządy 
jak i prywatne podmioty gospodarcze. W dotychczasowym okresie 
działania zauważyłem wysoką sprawność organizacyjną, znakomite 
pomysły na promocję i propagowanie wśród naszego społeczeństwa  „ducha 
karpia” jako naszej regionalnej ryby. Możliwość korzystania ze środków 
przez naszych lokalnych hodowców ryb,  otworzyło szerokie możliwości 
rozwoju małych podmiotów gospodarczych. Wśród wielu ludzi istnienie 
tego podmiotu jako dysponenta środków unijnych jest odbierane bardzo 
pozytywnie i z dużym zadowoleniem.
Dziękuję wszystkim na koniec kadencji za ich pracę w działalności LGR-u   
życzę:  TAK TRZYMAĆ!

Wiesław Plewa
Wójt Gminy Tułowice

Staw Hutnik w Tułowicach Małych



Projekt:  Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych
Beneficjent: Gmina Tułowice
Wartość operacji:  416 489,60 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  273 014,90 zł

Zakres operacji:  Przedmiotem inwestycji była budowa budynku świetlicy wraz z jej 
zagospodarowaniem polegającym na ogrodzeniu działki, ustawieniu ławek 
ogrodowych, ułożeniu chodników oraz nasadzeniu krzewów ozdobnych oraz 
powierzchni trawiastej. Budynek pełni funkcję centrum rekreacji i wędkarstwa dla 
Związku Wędkarzy z terenu Gminy oraz jest miejscem spotkań miejscowej 
społeczności. 

Projekt:  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej remizy 
w Goszczowicach
Beneficjent: Gmina Tułowice
Wartość operacji:  394 685,01 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  60 000,00 zł

Zakres operacji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej 
i remizy w Goszczowicach. W wyniku poprawy funkcjonalności istniejącego budynku planowane jest 
przywrócenie funkcji garażu pomieszczeniu parteru, rozbudowa budynku o klatkę schodową
i pomieszczenia OSP oraz nadbudowa części budynku poddaszem użytkowym w którym  będzie 
znajdowała się sala świetlicy z zapleczem oraz zadaszonym tarasem widokowym. Ponadto wokół 
budynku wyłożona zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz zakupione i zamontowane 
zostaną  głośniki 4 tubowe. 
Celem projektu jest utworzenie centrum społeczno - kulturalnego oraz miejsca rekreacji i aktywizacji 
lokalnej społeczności i turystów.

Projekt: Utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej ryb na terenie 
gospodarstwa w Tułowicach
Beneficjent: Krystyna Suchodolska
Wartość operacji:  209 160,33 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  100 328,94 zł

Zakres operacji: Zakup samochodu dostawczego wraz z basenem wyposażonym
w system natleniający do transportu ryb, zakup basenu wolnostojącego do 
magazynowania ryb oraz kontenera socjalnego, w którym prowadzona jest sprzedaż 
ryb. 
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unkcjonowanie Gminy Niemodlin w Lokalnej Grupie Rybackiej „Opolszczyzna” Fbyło naturalną konsekwencją specy�ki naszej gminy, w której od wieków 
gospodarka stawowa odgrywała dużą rolę. Niemodliński kompleks stawowy stanowi 
po dziś dzień jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów stawowych w Polsce, 
a sam Niemodlin można śmiało określić rybacką stolicą Województwa Opolskiego. 
Tą specy�kę Gminy Niemodlin w znaczący sposób wzmocniła Lokalna Grupa 
Rybacka „Opolszczyzna”, skupiająca wokół siebie szereg osób i podmiotów 
zainteresowanych wzrostem znaczenia obszarów zależnych od rybactwa. 
 Oceniając dorobek Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” i tego co udało się 
zrealizować w Gminie Niemodlin niezmiernie cieszy mnie fakt, że dzięki znaczącemu 
wsparciu �nansowemu udało się wykonać rewitalizację terenu stadionu miejskiego 
w Niemodlinie. Inwestycja ta, tak wyczekiwana przez środowiska sportowe, stanowi 
dzisiaj wizytówkę Niemodlina. Bez wsparcia ze środków Programu Operacyjnego 
„Ryby 2007-2013” w kwocie blisko 1 mln złotych inwestycja ta nie byłaby możliwa. 
Cieszy mnie również druga inwestycja przeprowadzona przez Gminę z tego programu- 
rekultywacja stawu młyńskiego w Niemodlinie na rzece Ścinawa Niemodlińska. 
Dzięki funduszom pozyskanym z LGR „Opolszczyzna” udało się odmulić i pogłębić 
zbiornik, którego jedną z funkcji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Ta 
inwestycja dała swoisty efekt synergii, kiedy po spuszczeniu wody ze stawu i Młynówki 
również inne instytucje dokonały niezbędnych prac remontowych- Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odnowiła most na Ścinawie, Regionalny Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wykonał czyszczenie Młynówki zasilającej 
staw zamkowy, zaś Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie 
przeprowadziło kompleksowy remont jazów. Jedna inwestycja wygenerowała zatem 3 
dodatkowe. Zadania inwestycje realizowały również inne podmioty z terenu naszej 
gminy. Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie oraz Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach wzbogaciły się o niezbędny sprzęt, który 
znacząco poprawi funkcjonowanie i efektywność prowadzonej gospodarki rybackiej. 
Powstał także na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie sklep, w którym w 
cywilizowanych warunkach dokonuje się zakupu świeżej ryby. Warto wspomnieć, że ze 
wszystkich środków pomocowych Unii Europejskiej Program Operacyjny „Ryby 
2007-2013” był najbardziej przyjazny dla Bene�cjentów. 
 Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” włączyła się również w sztandarową 
imprezę kulturalną Niemodlina jaką jest Międzynarodowy Konkurs Rysunku 
Satyrycznego „Karpik”. Gdyby nie wsparcie LGR „Opolszczyzna” nie byłoby możliwy 
tak bogaty i atrakcyjny program, który z jednej strony dawał rozrywkę, a z drugiej na 
wesoło promował konsumpcję naszego niemodlińskiego karpia. 
 Wyrażam nadzieję, że Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” nadal będzie 
funkcjonowała w niezmienionym kształcie i na podobnych zasadach. Dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i funkcjonowanie LGR 
„Opolszczyzna” i apeluję do wszystkich jej członków abyśmy nadal współdziałali na 
rzecz promocji i utrzymania naszych pięknych stawów, które łączą tradycję, kulturę i 
przyrodę z nowoczesną i ekologiczną produkcją ryb. 

Mirosław Stankiewicz
         Burmistrz Niemodlina

Gmina NIEMODLIN

Staw Młyński w Niemodlinie



Projekt: Rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w 
Niemodlinie
Beneficjent:  Gmina Niemodlin
Wartość operacji:   219 924,00 zł
Kwota dofinansowania:  151 980,00 zł
Zakres operacji:  Usunięcie zamulenia, pogłębienie zbiornika oraz wzmocnienie jego brzegów.  W wyniku 
realizacji inwestycji zwiększyła się pojemność retencyjna zbiornika z 6 150 metrów sześciennych na 
11 500 metrów sześciennych, co będzie miało pozytywny wpływ na walory przeciwpowodziowe 

Projekt: Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie
Beneficjent:  Gmina Niemodlin
Wartość operacji:  1 966 057,42 zł
Kwota dofinansowania:  950 500,00 zł
Zakres operacji: Przedmiotem operacji była rewitalizacja miasta Niemodlin na obszarze stadionu 
miejskiego. W wyniku realizacji projektu dokonano rozbiórki istniejącego budynku zaplecza sportowego, 
wybudowano nowy budynek administracyjno-socjalny, w którym mieści się również m.in. sala 
widokowo-konferencyjną na ok. 40 osób, przebudowano trybuny, wybudowano nowe ogrodzenia 
stadionu wraz z piłkochwytami. Wykonano murawę z drenażem na terenie poza obrysem płyty w wyniku 
przesunięcia boiska, a także monitoring i alarm.

Projekt: Zakup ciągnika rolniczego oraz przyczepy jednoosiowej i kosiarki wysięgnikowej do 
koszenia skarp
Beneficjent: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach
Wartość operacji:  243 786,00 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  118 920,00 zł
Zakres operacji: Zakupiony sprzęt w postaci ciągnika, przyczepy oraz kosiarki usprawnił prace związane z 
obsługą karpiowych stawów hodowlanych prowadzonych przez RSP Wydrowice. Zakupione maszyny 
wykorzystywane są także w pracach rolniczych, które stanowią podstawową działalność gospodarczą 
Spółdzielni.

Projekt: Wymiana urządzeń wyciągowych wraz z zasuwami oraz urządzeniami pomocniczymi śluzy 
jazu położonego w km 14 + 200 na rzece Ścinawa Niemodlińska
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Wartość operacji:  67 527,00 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  46 665,00 zł
Zakres operacji: Wymiana urządzeń piętrzących wodę jazu, która miała na celu prawidłową gospodarkę 
wodną na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin i w zlewni rzeki Ścinawy oraz jego 
prawidłową eksploatację w okresie zagrożeń powodziowych.

Projekt: Budowa budynku usługowego – Sklep Rybny w miejscowości Niemodlin przy ul. Zamkowej
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Wartość operacji:  283 983,31 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  129 767,64 zł
Zakres operacji: Budowana na terenie Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin parterowego budynku 
usługowego – sklepu rybnego z przeznaczeniem wyłącznie do sprzedaży klientom indywidualnym 
produktów gospodarki rybackiej. Do budynku została przeniesiona sprzedaż ryb prowadzona dotychczas 
na wolnym powietrzu. 
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ostrzegając walory rekreacyjne terenów pożwirowych w Lewinie DBrzeskim i znając zapotrzebowanie mieszkańców na rozwój 
infrastruktury, umożliwiającej spędzanie czasu w sposób aktywny 
i jednocześnie bezpieczny, złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego wniosek o środki pomocowe na realizację inwestycji poprzez 
stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, którego członkiem jest 
Gmina Lewin Brzeski. Wniosek został pozytywnie oceniony i Gmina Lewin 
Brzeski uzyskała zgodę na do�nansowanie rozbudowy starej plaży ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.
 Inwestycja ta podjęta została głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, ale 
również i osobach starszych, bo ma na celu zwiększenie aktywności wśród 
społeczności gminy, stwarzając komfortowe warunki do wypoczynku i rekreacji.
 Teren przeznaczony do kąpieli w Lewinie to nie tylko czysta woda 
i strzeżona przez ratowników plaża, ale również bogata infrastruktura, 
zbudowana ze środków pozyskanych z projektu. W ramach realizowanego 
zadania powstało boisko do siatkówki plażowej i boisko wielofunkcyjne,                   
a specjalnie z myślą o najmłodszych - plac zabaw, z wieżą, zjeżdżalnią
i huśtawkami. Starsi mogą aktywnie spędzić czas korzystając z zielonej siłowni na 
wolnym powietrzu, mając do dyspozycji 11 urządzeń treningowych. Młodzież 
może aktywnie wypoczywać, korzystając ze zbudowanego zgodnie z 
nowoczesnymi standardami skatepark-u. Całość infrastruktury uzupełniona 
została nowo wybudowanymi toaletami, powstała wiata z ławkami, układy 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz droga dojazdowa. W ramach przedsięwzięcia 
wybudowano pomost rekreacyjny, liczący 126m długości i oddalony od brzegu 
na odległość 40m, wymieniono także piasek na plaży i pod lustrem wody, 
przeznaczonej jako miejsce do kąpieli. 
 Modernizacja objęła również oświetlenie i monitoring terenu, 
a zewnętrzne trasy spacerowe powiązano z wewnętrznym układem 
komunikacyjnym kąpieliska. Zagospodarowanie terenu kąpieliska pozwoliło 
wypromować oraz podnieść prestiż miasta w oczach odwiedzających nas 
turystów. Zagospodarowany teren stanowi idealne miejsce do spędzania 
wolnego czasu. Gmina stawia na aktywność ruchową, która jest 
najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 
Powstanie terenu rekreacyjnego przy żwirowni przyczyniło się niewątpliwie do 
napływu turystów do Lewina Brzeskiego. 
 Na miejscu starej żwirowni powstał nowoczesny kompleks rekreacyjno-
wypoczynkowy, przystosowany do wzrastających wymagań odwiedzających nas 
turystów. Przynależność Gminy Lewin Brzeski do LGR poza inwestycjami 
w infrastrukturę stwarza również możliwości rozwoju dla sektora prywatnego 
w obszarze rybołówstwa. Okręg PZW z siedzibą w Opolu zrealizował inwestycję 
pn. Zagospodarowanie terenu LGR „Opolszczyzna" w Lewinie Brzeskim, 
w ramach której utworzono ścieżkę dydaktyczną wraz z drewnianymi 
pomostami wędkarskimi. 

Artur Kotara
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Gmina LEWIN BRZESKI

Łowisko wędkarskie w Lewinie Brzeskim



Projekt:  Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
Beneficjent: Gmina Lewin Brzeski
Wartość operacji:  1 895 715,01 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  927 771,00 zł

Zakres operacji: Projekt obejmował m.in. budowę wiaty z ławkami, przebudowę 
toalet, organizację boisk do siatkówki plażowej, wygospodarowanie terenu na 
trawiaste boisko wielofunkcyjne, budowę placu zabaw, siłowni na świeżym 
powietrzu oraz skateparku na terenie istniejącego kąpieliska. 

Projekt:  Zagospodarowanie terenu LGR „Opolszczyzna” w Lewinie Brzeskim
Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
Wartość operacji:  1 062 963,36 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  387 049,92 zł

Zakres operacji:  Stworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z drewnianymi pomostami 
wędkarskimi nad zbiornikiem wodnym w Lewinie Brzeskim. Zakres inwestycji 
obejmował również elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery) 
oraz wydzielenie miejsc biwakowych. 
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zięki członkostwu w Lokalnej Grupie Rybackiej „Opolszczyzna”, DGmina Popielów miała możliwość ubiegania się o  dodatkowe środki 
pochodzące z Unii Europejskiej na realizację inwestycji służących 
mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym naszą gminę. Realizacja 
projektów odbywała się w ramach osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa, w następstwie wdrażania operacji objętych lokalną 
strategią rozwoju obszarów rybackich (LSROR). 
 Dzięki pozyskanym środkom z PO RYBY powstało centrum 
społeczno-kulturalne poprzez wybudowanie strażnicy OSP w Popielowie 
wraz z zapleczem świetlicowym, zagospodarowano teren w Starych 
Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej oraz 
dostosowano istniejące miejsce pełniące funkcję rekreacyjno-sportową do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i infrastruktury ogólnodostępnej poprzez 
rozbudowanie budynku zaplecza sportowego w Starych Siołkowicach.
 Wszystkie przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy warunków życia 
na obszarach zależnych od rybactwa oraz rozwoju inicjatyw wśród 
społeczności lokalnych. Mając powyższe na uwadze liczę na dalszą owocną 
współpracę i kontynuację podjętych przez stowarzyszenie LGR 
„Opolszczyzna” działań w kolejnym okresie programowania.

Dionizy Duszyński
Wójt Gminy Popielów

Gmina POPIELÓW

Staw w Starych Siołkowicach



Projekt:  Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem 
rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne
Beneficjent: Gmina Popielów
Wartość operacji:  1 439 784,56 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  439 975,22 zł

Zakres operacji:  W ramach operacji powstał budynek remizy OSP ze świetlicą łączący w sobie dwie 
funkcje. Pierwsza związana jest z działalnością bojową jednostki ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Druga część pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną. Jest ona w głównej części zlokalizowana na poddaszu. 
Największą powierzchnię tej części zajmuje świetlica, której funkcję uzupełniają: pomieszczenie 
zaplecza, szatnia, trzy toalety (w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych) 
zlokalizowane na parterze oraz drogi komunikacyjne; przedsionek z klatką schodową oraz hall.

Projekt:  Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury 
turystycznej
Beneficjent: Gmina Popielów
Wartość operacji:  156 037,60 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  110 358,05 zł

Zakres operacji:  W ramach operacji zagospodarowano teren w Starych Siołkowicach poprzez budowę 
małej architektury turystycznej na niezabudowanych i nieużytkowanych nieruchomościach znajdujących 
się przy ul. Michała w Starych Siołkowicach. Zagospodarowany w ramach niniejszej operacji teren jest 
ogólnodostępny dla turystów i lokalnej społeczności. Oferta turystyczna obejmuje możliwość 
skorzystania z systemu trasy spacerowej prowadzącej przez funkcjonalnie i stylistycznie 
zagospodarowane zabytkowe centrum wsi Stare Siołkowice zakończonej drewnianymi schodami 
terenowymi, mostkiem przez kanał wodny oraz pomostem nad stawem.

Projekt:  Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do 
infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego
Beneficjent: Gmina Popielów
Wartość operacji:  37 969,77 zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 26 239,27 zł

Zakres operacji:  Celem projektu było dostosowanie istniejącego miejsca pełniącego funkcję 
rekreacyjno-sportową do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów infrastruktury 
ogólnodostępnej poprzez rozbudowanie budynku zaplecza sportowego w Starych Siołkowicach 
i utwardzenie nawierzchni. W ramach zrealizowanych prac budowlanych powstały sanitariaty 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze specjalistyczną armaturą, wykonano również podjazd 
o nawierzchni z kostki brukowej umożliwiający skorzystanie z powstałych sanitariatów.
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spółpraca Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” z Gminą WŚwierczów układa się bardzo dobrze. Partnerstwo członków 
Lokalnej Grupy Rybackiej w dużej mierze wpływa na rozwój obszarów na 
terenie działania grupy. Członkostwo w LGR daje gminie, jej 
mieszkańcom, organizacjom działającym jak i przedsiębiorcom ogromne 
możliwości wykorzystywania środków �nansowych jakie stwarza nam Unia 
Europejska. Dzięki środkom otrzymanym w ramach Programu 
Operacyjnego „Ryby” 2007-2013 nasza gmina mogła realizować 
najważniejsze postawione cele, m.in. poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru dla rybactwa i turystyki.
 Dzięki Lokalnej Grupie Rybackiej i jej partnerstwu ludność na terenie 
gminy jest bardziej aktywna, uczestniczy w wielu projektach promujących 
nasz region. Dzieci ze szkół i ze stowarzyszenia uczestniczą w różnych 
konkursach i warsztatach rozwijając swoje umiejętności. Mieszkańcy 
nabywając nowych umiejętności. Współpraca w LGR kreuje rozwój całego 
regionu, a dzięki promocji naszego terenu i wykorzystaniu lokalnych 
zasobów stwarza szanse na dalszy rozwój naszej gminy.
 Bez ww. pomocy �nansowej gmina nie miałaby możliwości wykonania 
remontu świetlicy czy stworzenia atrakcyjnego placu zabaw i rekreacji.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty oraz szeroką promocję sektora 
rybackiego nie można mieć wątpliwości, że przedmiotowy sektor rybacki 
dzięki działalności Lokalnej Grupy Rybackiej zwiększył swoją 
konkurencyjność oraz znaczenie.
 Wierzę, że dzięki dalszej współpracy z LGR „Opolszczyzna” będziemy 
mogli w nowym okresie programowania nadal wykorzystywać możliwości 
�nansowe jakie daje nam Unia Europejska głównie na:
- działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu,
- projekty w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
- projekty w zakresie ochrony środowiska, oświaty, sportu i turystyki oraz 
poprawy infrastruktury.

Barbara Bednarz
Wójt Gminy Świerczów

Staw w Bielicach, fot. Janusz Preuhs



Projekt:  Remont świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem punktu informacji 
turystycznej we wsi Miejsce
Beneficjent: Gmina Świerczów
Wartość operacji:  99 646,23 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  61 528,00 zł

Zakres operacji:  Projekt dotyczył remontu dachu świetlicy i pokrycie go 
blachodachówką, budowy szamba przy świetlicy, a także budowy przy świetlicy  
drewnianej wiaty służącej mieszkańcom i turystom jako miejsce odpoczynku
i spotkań integracyjnych. Wykonano również tablicę informacyjną na temat walorów 
turystycznych okolicy.  

Projekt: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gospodarstw 
rolnych
Beneficjent: Daniel Filarowski
Wartość operacji:  1 291 534,66zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  450 000,00zł

Zakres operacji:  Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych i budowlanych pod 
montaż suszarni stacjonarnej, zakup i montaż nowej, kompletnej suszarni 
stacjonarnej wraz ze zbiornikami magazynowymi do usługowego suszenia ziarna 
rzepaku i zbóż. Miejsce realizacji operacji: Starościn.

Projekt:  Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
Beneficjent: Gmina Świerczów
Wartość operacji:  475 963,47 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  251 457,00 zł

Zakres operacji:  Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do 
koszykówki (m.in. wymiana nawierzchni), utwardzenie placu gospodarczo-
manewrowego, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej i chodnika z kostki brukowej 
łączącego utwardzony plac i wyjście ze świetlicy, wykonanie drewnianej altany oraz 
oświetlenia zewnętrznego.

Projekt: Reorientacja działalności gospodarczej poprzez zakup środków transportu
Beneficjent: Krzysztof Pawliszyn
Wartość operacji: 848 700,00 zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 414 000,00 zł

Zakres operacji: Operacja polegała na zakupie środków transportu (m.in. samochodu 
dostawczego, samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową) celem rozszerzenie 
zakresu obecnie prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej, 
polegającej głównie na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem terenu pod 
budowę (głównie prace ziemne). Reorientacja prowadzonej działalności gospodarczej 
dotyczyła Beneficjenta mającego jednocześnie zatrudnienie w sektorze rybackim 
(prowadzenie własnego gospodarstwa rybackiego). 
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Gmina POKÓJ

mina Pokój w ramach pozyskanych środków �nansowych z GProgramu Operacyjnego Ryby zaplanowała do realizacji zadania, 
które wpływają na poprawę konkurencyjności obszaru zależnego od 
rybactwa poprzez rozwój infrastruktury i usług turystyczno-rekreacyjnych. 
Ideą projektów jest stworzenie na terenach obszaru LGR izb regionalnych 
związanych z  rybołówstwem, jego tradycją oraz życiem wodnym. Obiekty 
te pełnić będą funkcję społeczno-kulturalną. Wyposażone w elementy 
i materiały związane z rybactwem, służyć będą mieszkańcom, przybyłym 
turystom, miłośnikom przyrody, ichtiologom, wędkarzom jak również 
dzieciom i młodzieży szkolnej. W obiektach tych odbywać się będą 
prezentacje, spotkania, prelekcje i lekcje pokazowe, organizowane będą 
wystawy i konkursy związane z tematyką rybacką. 
 Utworzenie obiektów tego typu współgra z zamierzeniami wpływu na 
uświadamianie społeczeństwa i edukację osób z zakresu rybołówstwa, życia 
wodnego i ekologii, a samo przedsięwzięcie przyczyni się do utworzenia 
sieci atrakcji turystycznych i wpłynie na poprawę atrakcyjności 
i konkurencyjności obszaru w zakresie turystyki i rekreacji. Zaplanowane 
zadania realizowane będą w ramach projektów: „Betania –miejsce spotkań 
z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” oraz „Izba Regionalna 
w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie”. 

Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój

Staw Zofii w Pokoju , fot. Janusz Preuhs



Projekt:  Krogulna Stawy – taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży bezpośredniej 
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie Krogulna
Wartość operacji:  910 518,19zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  300 000,00zł
Zakres operacji: Modernizacja istniejącego placu sprzedaży ryb przy PGL LP 
Gospodarstwie Rybackim Krogulna, przy którym zlokalizowany jest m.in. sklep do 
sprzedaży żywych ryb oraz wymiana żelbetonowych konstrukcji podręcznych 
magazynów żywych ryb, tzw. płuczek wraz z wykonaniem przy nich nowych barier 
ochronnych.

Projekt:  Zakup kosiarki gąsienicowej oraz ciągnika i przyczepy niskopodwoziowej do 
transportu
Beneficjent:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie Krogulna
Wartość operacji:  1 034 250,22zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  412 018,39zł
Zakres operacji: Zakup nowoczesnych maszyn (kosiarka gąsienicowa, przyczepa do 
transportu kosiarki, ciągnik) używanych  podczas prac związanych z utrzymaniem 
stawów hodowlanych, dróg dojazdowych, rowów, doprowadzalników i innych urządzeń 
technicznych należących do PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna.

Projekt:  Reorientacja działalności gospodarczej w kierunku świadczenia usług 
wspomagających produkcję roślinną
Beneficjent: Marcin Bartoń
Wartość operacji:  457 560,00zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 223 200,00zł
Zakres operacji:  Zakup maszyn i urządzeń rolniczych (ciągnik, opryskiwacz polowy, 
agregat ścierniskowy) celem rozszerzenia zakresu obecnie prowadzonej działalności 
gospodarczej (branża budowlana) o nowe usługi. Reorientacja prowadzonej działalności 
gospodarczej dotyczyła Beneficjenta mającego jednocześnie zatrudnienie w sektorze 
rybackim (prowadzenie własnego gospodarstwa rybackiego). Miejsce realizacji operacji: 
Pokój. 

Projekt:  Zakup środka transportu do przewozu ryby żywej
Beneficjent: Mirosław Kotlarz
Wartość operacji:  212 842,60zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  122 129,41zł
Zakres operacji: Zakup samochodu z basenem do transportu ryb na potrzeby 
prowadzonego przez Beneficjenta gospodarstwa rybackiego w Krzywej 
Górze. Realizacja operacji pozwoliła na rozszerzenie prowadzonej przez 
gospodarstwo  sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa.

Projekt:  Zakup maszyn i urządzeń: ciągnik rolniczy, kosiarka rotacyjna 
i bijakowa, przenośnik ślimakowy, baseny do transportu ryb
Beneficjent: Zenon Poprawa
Wartość operacji:  211 342,29zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  101 039,86zł
Zakres  operac j i :  Zakup maszyn i  urządzeń ro ln iczych ce lem 
zrestrukturyzowania obecnie prowadzonej przez Beneficjenta działalności 
w zakresie chowu i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim w Żabińcu. 
Zakupiony sprzęt stanowi podstawowe wyposażenie umożliwiające 
sprawniejsze funkcjonowanie gospodarstwa.  
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śród mieszkańców Gminy Murów Lokalna Grupa Rybacka W„Opolszczyzna” cieszy się bardzo dobrą opinią – zarówno odnosząc 
się do zrealizowanego projektu budowy placu sportowo-rekreacyjnego 
w Murowie, czy też przez różnorodne konkursy i partycypację
w gminnych projektach i przedsięwzięciach natury społeczno-kulturalnej. 
Dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Ryby 
2007-2013 Gmina Murów udostępniła swoim mieszkańcom 
w największym ze swoich sołectw plac rekreacyjno-sportowy, który stanowi 
miejsce wypoczynku, jak i jedno z centralnych lokalizacji dla organizacji 
imprez o charakterze społeczno-kulturalnym. 
 Zrealizowany przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 
w Opolu projekt odmulania oraz zagospodarowania stawu rekreacyjno-
wędkarskiego w Murowie nie byłby możliwy bez współudziału środków
z PO Ryby 2007-2013. Projekt ten zapewne przyczyni się do 
uatrakcyjnienia terenów naszej gminy oraz uczyni sektor rybacki bardziej 
konkurencyjnym. 
 Organizowane zaś przez LGR „Opolszczyznę” konkursy wiedzy 
o rybactwie mobilizują i zachęcają naszą młodzież do pogłębiania wiedzy 
o istotnych aspektach rybołówstwa i otaczającym nas środowisku 
naturalnym. Cieszący się z roku na rok większą popularnością, 
organizowany w sołectwie Zagwiździe „Festyn rodzinny z wędką” już 
tradycyjnie odbywa się przy współudziale Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna”. 
 Partycypacja naszej Gminy w projekcie „Szlaku karpia”, którego 
efektem jest promowanie spożywania dobrej i tradycyjnej ryby, jaką jest 
karp opolski, przyczynia się do wzrostu świadomości mieszkańców
i odwiedzających naszą gminę o zasobach jakie nas otaczają, a które 
w dobie nie zawsze przemyślanej konsumpcji mogą popaść 
w zapomnienie. Mam nadzieję, iż poprzez dalszą współpracę z LGR 
„Opolszczyzna” będziemy mogli w przyszłej perspektywie �nansowania na 
lata 2014-2020 realizować konkretne projekty, przyczyniające się do 
zdrowszego i bardziej aktywnego trybu życia, a naszych mieszkańców oraz 
przedsiębiorców zachęcam do korzystania z oferty i dobrych rad, które 
kieruje do mieszkańców Opolszczyzny LGR „Opolszczyzna”.         

Andrzej Puławski
         Wójt Gminy Murów

Gmina MURÓW

Dawny staw hutniczy w Zagwiździu



Projekt:  Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej 
Beneficjent: Gmina Murów
Wartość operacji: 584 429,52 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  391 090,00 zł 

Zakres operacji:  W ramach operacji przeprowadzono remont istniejącej na placu altany 
oraz tarasu plenerowego, wybudowano plac zabawowy z zadaszoną sceną oraz plac z 
kręgiem ogniskowym. Uzupełnienie projektu stanowią ścieżki i trawniki parkowe, 
elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze) oraz oświetlenie parku.

Projekt: Modernizacja magazynu i zakup sprzętu celem rozwoju systemu sprzedaży 
bezpośredniej 
Beneficjent: Wacław Landwójtowicz 
Wartość operacji:  239 124,15 zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 114 701,43zł

Zakres operacji: Modernizacja magazynu do przetrzymywania żywych ryb wraz 
z wykonaniem placu manewrowego, co umożliwiło przystosowanie obiektu do 
wydawania i sprzedaży ryb zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Projekt obejmował 
również zakup samochodu ciężarowego wraz z basenem do transportu ryb. 
Miejsce realizacji operacji: Święciny. 

Projekt: Rekultywacja rozlewiska na rzece Budkowiczanka w Murowie
Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
Wartość operacji:  129 272,08 zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 89 334,36 zł

Zakres Operacji: Odmulenie oraz umocnienie brzegu rozlewiska na rzece 
Budkowiczanka w Murowie. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy 
ekosystemu i bioróżnorodności zbiornika. 
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Gmina LASOWICE WIELKIE

4 czerwca 2009 roku Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do 2Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. Uważam, 
iż podjęcie takiej decyzji było słuszne. Umożliwiło to nam aplikowanie za 
pośrednictwem LGR o środki �nansowe z programu PO RYBY 2007-2013 
na zadania inwestycyjne, które były odpowiedzią na zgłaszane potrzeby 
mieszkańców. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się zrealizować 
inwestycje w dwóch miejscowościach. Pierwszy projekt obejmował 
przebudowę istniejącego placu w miejscowości Tuły. Przebudowa placu 
była konieczna, ze względu na liczne nierówności, wyboje i pojawiające się 
zastoiska wodne w nawierzchni gruntowej ulepszonej. Wykonano zatem 
nawierzchnię z kostki brukowej oraz wyposażono plac w małą architekturę. 
Drugi projekt polegał na przebudowie i rozbudowie istniejącej szatni na 
pawilon sportowo – świetlicowy w miejscowości Chocianowice. 
Zrealizowanie projektu przyczyniło się do poprawy korzystania z istniejącej 
infrastruktury sportowej – pełnowymiarowego boiska sportowego. 
Powstało również ogólnodostępne miejsce spotkań dla społeczności 
lokalnej. 
 Otrzymane wsparcie �nansowe nie jest jedyną pozytywną stroną 
członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. 
Współpraca z LGR przyczyniła się do promocji naszych wspaniałych 
walorów przyrodniczych. Pragnę podkreślić, iż teren Gminy Lasowice 
Wielkie w 94% znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów 
Stobrawsko – Turawskich. Występują u nas cenne przyrodniczo obszary 
takie jak rezerwaty, użytki ekologiczne. Największym rezerwatem
w Gminie Lasowice Wielkie jest rezerwat częściowy „Smolnik” 
o powierzchni 26,15 ha. Jest to rezerwat leśno – stawowy. Interesującym 
pod względem faunistycznym jest również proponowany do objęcia 
ochroną staw leśny „Czarne Jezioro”, na którym żerują ptaki wodno – 
błotne, w tym żuraw.
 Oczekuję, iż w nowej perspektywie �nansowej na lata 2014 - 2020 
będzie możliwość aplikowania o środki �nansowe z tego programu na 
projekty inwestycyjne, które przyczyniają się do poprawy środowiska 
naturalnego oraz wpływają na atrakcyjność danego obszaru.

Daniel Gagat
       Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Rezerwat Smolnik



mina Lasowice Wielkie została zaliczona do tzw. „Szlaku Karpia”.  Jest to marka Gidentyfikująca miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem ryb na terenie 
lokalnych grup rybackich  z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Szlak ten przebiega przez 
wszystkie tereny partnerskich LGR, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.

Projekt:  Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły
Beneficjent: Gmina Lasowice Wielkie
Wartość operacji:  66 528,42zł
Kwota dofinansowania:  45 974,92zł

Zakres operacji: Zrealizowany projekt jest jednym z elementów rewitalizacji 
miejscowości Tuły. Przebudowany plac sąsiaduje przez drogę powiatową 
z zabytkowym kościołem oraz barokowym pałacem. Projekt obejmował remont 
placu wraz z  remontem zjazdu i chodnika oraz montażem małej architektury.

Projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy 
w miejscowości Chocianowice
Beneficjent: Gmina Lasowice Wielkie
Wartość operacji:  585 202,62 zł
Kwota dofinansowania:  389 587,69zł

Zakres operacji: Operacja zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego jednokondygnacyjnego 
budynku przylegającego do boiska sportowego. W wyniku realizacji projektu powstaje obiekt, na 
parterze którego będzie się znajdowała ogólnodostępna sala świetlicowa wraz z zapleczem sanitarnym 
i pomieszczeniem gospodarczym oraz zaplecze sportowe, w skład którego wchodzić będą szatnie 
i pomieszczenia higieniczno- sanitarne. Na pierwszym piętrze budynku powstają pomieszczenia 
z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014r.
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Gmina TURAWA

Waldemar Kampa
        Wójt Gminy Turawa

mina Turawa od samego początku aktywnie wspierała ideę powstania G i funkcjonowania na terenie województwa opolskiego Lokalnej 
Grupy Rybackiej, upatrując w niej szansę prorozwojową dla gminy, której 
aż 12% stanowią wody z Jeziorem Dużym na czele. Kompleks jezior 
turawskich jest niewątpliwym wyróżnikiem nie tylko Gminy Turawa, ale 
także całego obszaru LGR „Opolszczyzna”, stanowiąc dla tej pierwszej 
determinantę kierunku rozwoju, jednocześnie wiążąc się z określonymi 
potrzebami i wymogami.
 Dlatego tak ważne dla mnie jako Wójta Gminy, jest jej członkostwo 
w LGR „Opolszczyzna” - partnerstwu skierowanemu na wspieranie 
obszarów zależnych od rybactwa – dzięki, której pojawia się szansa na 
pozyskanie funduszy zewnętrznych nie tylko przez gminę, ale także przez 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorców.
 Dzięki otrzymanemu do�nansowaniu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna” na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie 
turystyczne okolic Jeziora Średniego” znacząco zwiększył się komfort 
i różnorodność oferty turystycznej Jeziora Średniego, a tym samym Gminy 
Turawa.
 W swych działaniach Gmina Turawa nie zapomina o stanie środowiska 
naturalnego – dzięki pozyskanym za pośrednictwem LGR „Opolszczyzna” 
udało się zrewitalizować kanał przepływający przez miejscowość Osowiec, 
który od lat był uciążliwością dla mieszkańców z powodu zamulenia 
i przegniwania masy organicznej. Wskutek podjętych działań 
rekultywacyjnych poprawiono przepływ wody w kanale, który dziś stanowi 
element na bazie którego może być przygotowana oferta rekreacyjna.

Jezioro Duże w Turawie



Projekt:  Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego
Beneficjent:  Gmina Turawa
Wartość operacji :  1 107 266,94zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  645 774,00zł
Zakres operacji:  Utwardzenie i oświetlenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż wschodniego brzegu 
Jeziora Średniego w Turawie prowadzącego w kierunku plaży, punktów gastronomicznych oraz 
wypożyczalni sprzętu pływającego oraz wykonanie publicznie dostępnej toalety wolnostojącej.

Projekt: Adaptacja hangaru na całoroczną bazę z uwzględnieniem wędkarstwa podlodowego na 
Dużym Jeziorze Turawskim
Beneficjent:  Bogusław Luboń
Wartość operacji:  443 780,49zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  270 482,88zł
Zakres operacji:  Adaptacja budynku położonego bezpośrednio na północnym brzegu Dużego Jeziora 
Turawskiego na bazę wędkarską, w którego dolnej części urządzono restaurację. Zakres projektu 
obejmuje również zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu do łowienia (w tym do łowienia pod 
lodem). 

Projekt: Remont budynku wpisanego do rejestru zabytków
Beneficjent:  Marcin Bartoń
Wartość operacji:  619 459,94zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  404 420,48zł
Zakres operacji:  Remont budynku (remont dachu, elewacji, wzmocnienie fundamentów i ścian 
zewnętrznych) po byłej stajni i wozowni, będącego częścią kompleksu pałacowego w Turawie. Budynek 
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych i tras rowerowych. 

Projekt: Zakup sprzętu gastronomicznego, wyposażenia pomieszczenia gastronomicznego oraz 
samochodu dostawczego niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z usługami 
cateringowymi
Beneficjent:  Sabina Nowak
Wartość operacji:  157 820,89zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  75 000,00zł
Zakres operacji:  zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, naczyń, mebli oraz samochodu 
dostawczego umożlwiającego świadczenie usług przez nowopowstałą firmę cateringową. 
Miejsce realizacji operacji: Kotórz Wielki. 

Projekt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyrzutni strzeleckich
Beneficjent:  Bartosz Adamczyk
Wartość operacji:  446 546,59zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  212 454,00zł
Zakres operacji:  Zakup wyrzutni strzeleckich  wraz z samochodem i przyczepą do ich przewozu. Projekt 
umożliwił rozpoczęci działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoleń strzeleckich, 
wynajmowaniu wyrzutni strzeleckich wraz z rzutkami m.in. podczas zawodów strzeleckich.
Miejsce realizacji operacji: Kotórz Mały.

Projekt: Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na stanicę wędkarską z miejscami noclegowymi
Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
Wartość operacji:  114 237,17zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 52 798,62zł
Zakres operacji: Przebudowa pomieszczeń gospodarczych w celu utworzenia stanicy wędkarskiej 
z możliwością wynajmu 2 miejsc noclegowych wyposażonych w pełen węzeł sanitarny. Operacja stanowi 
element reorientacji prowadzonej przez Okręg PZW działalności rybackiej.
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złonkostwo Gminy Zębowice w Lokalnej Grupie Rybackiej to przede Cwszystkim możliwość wymiany informacji i współuczestnictwo 
w tworzeniu infrastruktury na rzecz rybołówstwa śródlądowego. To kolejne 
doświadczenie w planowaniu inwestycji lokalnych i pozyskiwaniu środków 
Unijnych na rzecz poprawy infrastruktury i wizerunku naszej Gminy.
  Zadania realizowane w Grupie posiadają odmienny charakter inwestycji, 
bo podnoszą atrakcyjność terenów zależnych od rybołówstwa i kreują 
gospodarkę wodną na terenie gminy. Nasze członkostwo umożliwiło 
realizację inwestycji w zakresie remontu zlokalizowanych na terenie Gminy 
stawów. Stawy posiadają zarówno charakter rekreacyjny jak i ochrony 
przeciwpowodziowej. Zrealizowaliśmy także inwestycję pod nazwą 
„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości 
Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną”.  Nade wszystko 
członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej pozwoliło poznać wagę, 
znaczenie i problemy gospodarki rybnej na terenie województwa
i przyczyniło się do promocji potraw rybnych w codziennym odżywianiu. 

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice

Gmina ZĘBOWICE

Staw w Zębowicach



Projekt: Zakup maszyn i urządzeń służących wsparciu planowanej do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej
Beneficjent: Arkadiusz Sykoś
Wartość operacji: 407 567,95zł
Kwota dofinansowania wg umowy: 198 813,63zł

Zakres operacji: W ramach projektu zakupiono maszyny i urządzenia (ciągnik, 
kosiarkę bijakową tylno-czołową, kosiarkę tylno-boczną na pantografie oraz prasę 
rolującą) niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej m.in. z pielęgnacją terenów zielonych, poboczy dróg, sadów. Miejsce 
realizacji operacji: Radawie. 

Projekt: Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości 
Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną
Beneficjent: Gmina Zębowice
Wartość operacji:  380 394,43 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  262 874,20 zł

Zakres operacji: Głównym celem projektu, który został zrealizowany w 2013 roku 
było podwyższenie standardów turystycznych wokół stawów. Operacja polegała na 
wykonaniu robót przygotowawczych i zmiennych, odwodnieniu korpusu drogowego, 
nawierzchni i robót wykończeniowych. 

Projekt:  Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości 
Zębowice i w miejscowości Radawie
Beneficjent: Gmina Zębowice
Wartość operacji:  130 105,16 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  89 910,07 zł

Zakres operacji: Operacja polegała na usunięciu naniesionego materiału (mułu) z dna 
stawów oraz na wykonaniu palisad u wlotu rzeki Libawka. Uporządkowano również 
skarpy tych dwóch stawów. Oba zbiorniki wodne pełnią w Gminie Zębowice funkcję 
turystyczną, rekreacyjną i retencyjną.
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Gmina OZIMEK

spółpraca z Lokalną Grupą Rybacką „Opolszczyzna” przyniosła Wkorzyści zarówno dla sektora gospodarczego, społecznego 
i publicznego. Gmina Ozimek skorzystała bezpośrednio z członkostwa 
poprzez możliwość aplikowania i pozyskania środków zewnętrznych 
w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-
2013” (PO RYBY 2007-2013), ale również pośrednio poprzez działania 
realizowane wspólnie z grupą, jak np. organizacja w Ozimku 
Wojewódzkiego Święta Pstrąga w 2013r. i 2014r. 
Ponadto dzięki pozyskanym środkom z PO RYBY 2007-2013 mogliśmy 
zrealizować działania, które w żaden sposób nie wpisywały się w wytyczne 
innych programów operacyjnych. Gmina Ozimek pozyskała środki 
i zrealizowała w 2013r. ramach tego programu trzy projekty: „Zwiększenie 
atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu 
informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową 
w Biestrzynniku”, „Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury 
w Ozimku” oraz „Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie 
ścieżki rowerowej w Grodźcu”. Zakończenie czwartej inwestycji pt. 
„Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku” planowane jest na 
koniec 2014r.
Dzięki współpracy z LGR „Opolszczyzna” na terenie Gminy Ozimek 
zrealizowano szereg działań, które w znacznym stopniu wpłynęły na 
promocję rybactwa i wędkarstwa oraz marki opolskiego pstrąga i karpia 
poprzez realizację m.in. takich działań jak wyznaczenie „Szlaku Karpia”, 
konkursów kulinarnych, który miał miejsce podczas dwóch edycji 
Wojewódzkiego Święta Pstrąga w Ozimku oraz powstanie nowych 
inwestycji na terenach zależnych od rybactwa. 

Marek Korniak
        Burmistrz Ozimka

Staw hodowlany Ośrodka zarybieniowego Okręgu Opolskiego PZW "Poliwoda" w Biestrzynniku



Projekt:  Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji 
turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku
Beneficjent:  Gmina Ozimek
Wartość operacji:  1 739 217,03 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  466 510,00 zł
Zakres operacji: Infrastruktura turystyczna, która powstała w wyniku realizacji projektu znajduje się na terenie Ośrodka 
Zarybieniowego okręgu Opolskiego PZW „Poliwoda” w Biestrzynniku. W ramach projektu wykonano m.in. ścieżkę 
dydaktyczną wokół stawu hodowlanego, wzdłuż której umieszczono 20 szt. tablic edukacyjnych oraz 3szt. tablic 
stanowiących źródło informacji o okolicy, jego atrakcjach i  bazie turystycznej, wyremontowano
i zainstalowano nowe elementy małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz przebudowano odcinek drogi 
dojazdowej do miejsca objętego inwestycją.

Projekt: Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku
Beneficjent:  Gmina Ozimek
Wartość operacji:  375 642,17 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  258 740,00zł
Zakres operacji: W ramach projektu wybudowano m.in. instalację i zamontowano fontannę 
z podświetlonym strumieniem, plac zabaw dla dzieci oraz chodnik, wykonano oświetlenie placu, a także 
elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu
Beneficjent:  Gmina Ozimek
Wartość operacji:  1 053 601,40 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  339 196,00 zł
Zakres operacji:  Podczas realizacji projektu przy ul. Klasztornej w Grodźcu powstała ścieżka pieszo – 
rowerowa. Wzdłuż trasy ścieżki zostały stworzone miejsca odpoczynku - z  ławkami, stojakami dla rowerów 
oraz tablice, przedstawiające informacje na temat atrakcji rekreacyjno - turystycznych gminy Ozimek.

Projekt: Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wybudowanie: placu zabaw, parku 
wodnego oraz punktu widokowego
Beneficjent:  Balaton Sp. z o.o. 
Wartość operacji:  715 340,32 zł
Kwota dofinansowania wg umowy:  450 140,87 zł
Zakres operacji: Projekt zakłada budowę oryginalnego placu zabaw składającego się m.in. z wieży
i  galerii pirackiej, sieci rybackiej, huśtawek i karuzeli, budowę parku wodnego dla dzieci pełniącego rolę 
wodnego placu zabaw oraz punktu widokowego w postaci wiatraka. Projekt usytuowany jest w pobliżu 
kompleksu restauracyjno-hotelowo-rekreacyjnego w Grodźcu. 

Projekty:  Zakup specjalistycznej pompy na potrzeby punktu sprzedaży bezpośredniej produktów 
rybactwa w Poliwodzie oraz Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby punktu sprzedaży 
bezpośredniej produktów rybactwa w Poliwodzie
Beneficjent:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
Wartość operacji (odpowiednio):  48 954,00zł oraz 58 056,00zł
Kwota dofinansowania wg umowy (odpowiednio):  23 880,00zł oraz 28 320,00zł
Zakres operacji: Zakup sprzętu stanowiącego część składową punktu sprzedaży bezpośredniej 
produktów rybactwa prowadzonego w Ośrodku zarybieniowym „Poliwoda” w Biestrzynniku. Zakupiony 
w ramach obydwu projektów sprzęt wykorzystywany będzie m.in. w magazynach, gdzie przechowywane 
są żywe ryby  przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej.
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LGR „Opolszczyzna” realizuje działania w ramach dwóch rodzajów operacji wchodzących w skład osi priorytetowej 
4 PO RYBY 2007-2013: Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych 
społeczności oraz Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Działania realizowane 
w tym zakresie dotyczą m.in. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, funkcjonowania 
biura LGR oraz prowadzenia szerokiej działalności informacyjno-promocyjnej zarówno na terenie LGR, jak też 
i poza nimi dzięki współpracy z innymi lokalnymi grupami rybackim zarówno w kraju, jak i za granicą.

PUBLIKACJE
W 2012r. LGR „Opolszczyzna” wydała folder „Karp nie tylko od święta” zawierający przepisy opolskich 
restauratorów i rybaków dotyczące przyrządzania potraw z karpia, historie powstania gospodarstw rybackich 
i opowieści o pasji związanej z hodowlą ryb. 
Bezpośrednią kontynuacją tej publikacji jest kolejny folder promocyjny pt. „Walory przyrodnicze stawów”, 
w którym pokazano  bogactwo przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe związane z hodowlą karpia na terenie 
11 gmin wchodzących w skład LGR ”Opolszczyzna”.

WYBRANE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ „OPOLSZCZYZNA”WYBRANE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ „OPOLSZCZYZNA”WYBRANE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ „OPOLSZCZYZNA”

W ramach współpracy z LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy wydano publikację pt. „Bogactwo ryb 
słodkowodnych” z przepisami na potrawy z różnych gatunków ryb słodkowodnych wraz z planszami 
edukacyjnymi zawierającymi informacje o wybranych gatunkach ryb.

Efektem współpracy z ośmioma lokalnymi grupami rybackimi z terenu południowej Polski jest 
natomiast wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci wraz z kolorowanką pt. „Co szumi w stawie?”. 
Zawiera ona podane w przystępny sposób informacje o rybach, ich środowisku i hodowli. 
Dodatkiem do publikacji jest audiobook, który stanowi jej czytaną wersję poszerzoną o odgłosy 
przyrody. 

W ramach współpracy z innymi lokalnymi grupami rybackimi z terenu Polski południowej powstały również 
dwie publikacje o charakterze naukowym, tj.:
- „Strategia Karp 2020” – dokument zawierający analizę problematyki rybactwa stawowego, wraz z 
diagnozą i kierunkami jego rozwoju
- „Próba oszacowania presji kormorana czarnego Phalacrocoeax carbo (L.1758) na ich�ofaunę wód na 
terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Żabi Kraj” – dokument z zakresu monitoringu i oceny oddziaływania kormorana czarnego, którego presja 
związana ze zdobywaniem pokarmu uznawana jest za jedno z najistotniejszych źródeł szkód podmiotów rybackich.

Do wspólnie zrealizowanych we współpracy z innymi grupami rybackimi publikacji, zaliczyć można również 
wydanie filmu DVD pt. „Karp pozytywnie wpływa na stawy” oraz zestawu map promocyjnych w ramach tzw. 
„Szlaku Karpia”, obejmujących obszar każdego z LGR-ów biorących udział w projekcie. Mapy stanowią 
uzupełnienie tablic informacyjnych, które ustawiono na terenach każdego z partnerskich LGR-ów.
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W ramach działań edukacyjnych, LGR „Opolszczyzna” już od trzech lat wraz z Okręgiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego z siedzibą w Opolu oraz Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Opolu była 
współorganizatorem cyklu lekcji plenerowych „Wokół stawu”, których celem było przekazanie uczniom szkół 
podstawowych, głównie z terenu Gminy Ozimek i Gminy Turawa, wiedzy na temat hodowli ryb połączonej z nauką 
wędkowania. 
LGR „Opolszczyzna” była również dwukrotnie współorganizatorem obozów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, 
z których jeden odbył się w 2013r. w Rymanowie Zdroju, a drugi – w 2013r. w Ośrodku Komendy Hufca ZHP Ziemi 
Sanockiej „Berdo” położnym nad zbiornikiem Myczkowce w Bieszczadach. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE, SZKOLENIOWE ORAZ INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

 W ramach współpracy z innymi lokalnymi grupami rybackimi, LGR „Opolszczyzna” była 
współorganizatorem kilku zagranicznych wyjazdów studyjnych, podczas których uczestnicy 
odwiedzili tereny, na których prowadzona jest gospodarka rybacka na Węgrzech, w Niemczech, 
Czechach oraz Szwecji. 

W ramach działań szkoleniowych i informacyjnych, LGR „Opolszczyzna” bierze co roku udział 
w organizacji wiosennych i jesiennych konferencji rybackich, spotkań informacyjnych
z beneficjentami projektów jak też organizuje szkolenia branżowe dla rybaków (np. z zakresu 
promocji produktu regionalnego czy transportu ryb).

Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” już od 4 lat organizuje dużą plenerową imprezę promocyjną pod nazwą 
Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego, które w 2011r., odbyło się w Pokoju, w 2012r. w Domaradzu i 
Starościnie, a w 2013r. i 2014r. na terenie PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna. Od 2013r. w ramach 
corocznych Dni Ozimka LGR „Opolszczyzna” organizuje również Wojewódzkie Święto Pstrąga. W ramach obu 
imprez promocja opolskiego karpia i pstrąga oraz opolskich gospodarstwa rybackich prowadzona jest m.in. 
poprzez organizację pokazów i konkursów kulinarnych, konkursów na najciekawszy przepis na potrawę z karpia 
czy konkursów wiedzy o rybactwie. 
 
LGR „Opolszczyzna” prowadzi również swoje działania promocyjno – informacyjne podczas  wielu innych 
imprez organizowanych przez gminy partnerskie lub inne podmioty (np. Międzynarodowe Targi Turystyki „W 
stronę słońca” w 2012r. lub Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „KARPIK”, który co roku odbywa 
się w Niemodlinie).
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