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Dzięki działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” głośno stało się o tym,
że nasz region jest znaczącym
producentem karpia w Polsce.
Nasze rybactwo zostało uznane za tak znaczące, że znalazło
się ono w zapisach strategii
rozwoju województwa opolskiego. Dzięki dotacjom unijnym wiele zmieniło się na terenie zależnym od rybactwa w
województwie opolskim, który obejmuje jedenaście gmin.
Realizowane tam projekty nie
tylko wpływają na poprawę
funkcjonowania gospodarstw
rybackich. Polepszenie gospodarki wodnej na obszarze
rybackim, działania proekologiczne, służące ochronie
środowiska a nawet poprawiające bezpieczeństwo człowieka 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 zintegrowane. Na zakomitym poziomie realizuje założenia programu. Buduje i wzmacnia
kapitał społeczny oraz przyjęło odpowiedzialność za
rozwój obszaru, na którym
działa. LGR Opolszczyzna, na
realizacje założeń zawartych
we własnej strategii, zarządza kwotą ponad 22 mln zł.
Mam też nadzieję, że
działania LGR-u w zakresie
promocji polskiego i opolskiego karpia, wpłyną na
decyzje konsumentów bombardowanych reklamami sugerującymi, 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 przyszłym okresie programowania 2014-2020.

rogram
Operacyjny „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” (PO RYBY
2007-2013) jest jednym
z instrumentów Strategii
Rozwoju Rybołówstwa na
lata 2007-2013 i jest zarządzany przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Samorząd Województwa
Opolskiego realizuje zadania dla Osi Priorytetowej 4 pn.: „Zrównoważony
rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Oś Priorytetowa 4
jest znaczącą częścią
Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013
i z założenia realizuje cele
Wspólnej Polityki Rybackiej.
Oś 4 zawiera zasady zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego,
czyli stworzenie poprzez
zrównoważoną eksploatację zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego wraz z poprawą jakości życia i stanu środowiska
na obszarach rybackich.
Realizacja założeń programu 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 społecznej.
Działania w ramach
pierwszych trzech osi Programu realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, natomiast w przypadku Osi Priorytetowej 4,
która ma wymiar terytorialny
i uzupełnia działania sektorowe, wdrażaniem zajmuje
się Samorząd Województwa
Opolskiego. Oś Priorytetowa
4 innowacyjnym podejściem
dla Europejskiego Funduszu
Rybackiego, ponieważ skupia się na zrównoważonym
rozwoju obszarów zależnych
od rybactwa i tym samym
uzupełnia inicjatywy w sektorze rybackim wspierane
przez osie priorytetowe 1,
2 i 3, których działania skierowane są bezpośrednio w
narzędzia polityki rybackiej.
Z
ogółu
środków
programu jedna trzecia
przeznaczona jest na oś 4
„Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od

Obszar zależny
od rybactwa
w województwie
opolskim
Ponad 22 mln zł
z PO RYBY 2007-2013
trafi na ten obszar

1607 km2 wynosi
powierzchnia tego

obszaru, a w 98,3%
to tereny wiejskie

11 opolskich gmin
rybactwa”. Oznacza to, jak
ważne są działania wspierane dla poprawy warunków i
jakości życia lokalnych społeczności.
Wsparcie finansowe w
ramach Osi Priorytetowej 4
obejmuje: zakładanie lokalnych grup rybackich (LGR),
przygotowywanie
partnerstw i lokalnych strategii
rozwoju (LSROR), wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju
obszarów rybackich oraz
podejmowanie współpracy
przez lokalne grupy rybackie.
Samorząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Pośrednicząca udziela wsparcia na realizację
przedsięwzięć
zgodnych
z celami Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich (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 włączenie partnerów społecznych
i gospodarczych do planowania, wdrażania i realizacji
lokalnych inicjatyw. Waż-
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nym celem jest usprawnienie współpracy pomiędzy
władzami publicznymi a
organizacjami i organami
reprezentującymi
sektor
rybacki jak również pomiędzy grupami rybackimi
oraz podmiotami sektora
publicznego, społecznego
i gospodarczego, których
przedstawiciele wchodzą w
skład lokalnych grup rybackich.
Ogólna idea wdrażania Osi Priorytetowej 4 ma
przyczynić się do wyjścia
poza
krótkoterminowe
gospodarcze, społeczne i
środowiskowe konsekwencje 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 posiadają zadanie wzmacniania podmiotowości mieszkańców terenów zależnych
od rybactwa, którzy najlepiej rozumieją własne problemy, potrzeby i aspiracje
poprzez dostarczenie im narzędzi i środków na rozwój,
umożliwiając dostosowanie
rozwiązań do rzeczywistych
potrzeb.
Środki pochodzące z PO
RYBY 2007-2013 przyczyniają się do rozwoju inwestycji
dla gospodarstw rybackich, tworzenia systemów
sprzedaży
bezpośredniej
produktów rybactwa, promocji rodzimych gatunków
ryb jak również realizacji
działań zmierzających do
ochrony i odtworzenia dobrego stanu środowiska
naturalnego i dziedzictwa
przyrodniczego. Służą one
także rozwojowi i wsparciu przedsiębiorczości oraz
tworzeniu nowych miejsc
pracy poza sektorem rybackim. Wsparcie przeznaczane
jest dla rozwoju infrastruktury i usług turystyczno-re-

należy do tego obszaru

100 tys. mieszkańców
żyje na tym obszarze
kreacyjnych, obiektów użyteczności publicznej i sportowej. Ważnym elementem
programu jest również szeroko rozumiana edukacja
ekologiczna ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i
młodzieży oraz promocja
regionu. Efekt pobudzania
lokalnych inicjatyw jest realizowany także poprzez
wspólne projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
pomiędzy
grupami rybackimi.
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

unia europejska
europejski
fundusz rybacki

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”
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REALIZAcja proj
„OPOLSZCZYZN

Tegoroczne odłowy karpia ze stawu Sangów k. Rzędziwojowic,
należącego do Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie.

Przykładowe projekty wybrane do realizacji przez LGR „Opolszczyzna”:

Opolskie słynie z produkcji karpia

Gmina Niemodlin

Gmina Turawa

Rozmowa z Jakubem Roszukiem, prezesem LGR „Opolszczyzna”

Podobno co dziesiąty
karp w Polsce pochodzi z
Opolszczyzny…
Taki wynik osiągnęliśmy
w 2010 roku. Według danych
za 2011 rok wyprodukowaliśmy 1700 ton tej ryby, co stanowi ok. 13-14% produkcji
krajowej. Jesteśmy na trzecim miejscu po województwach lubelskim i wielkopolskim. Biorąc pod uwagę
wielkość obszarów rybackich
w regionach, które nas wyprzedziły, osiągnęliśmy znakomity wynik, świadczący o
tym, że gospodarka hodowlana prowadzona jest u nas
prawidłowo.
W jaki sposób możemy
wykorzystać ten atut regionu, o którym przypominamy sobie głównie przy
okazji Bożego Narodzenia?
Po to właśnie powstała Lokalna Grypa Rybacka
„Opolszczyzna”, żeby wypromować markę opolskiego
karpia w samym województwie i poza jego granicami.

Chcielibyśmy, żeby lokalne
potrawy z karpia stały się
produktem regionalnym jak
kołocz śląski. Zaczęliśmy od
organizacji
różnorodnych
imprez promujących opolskiego karpia i naszych rybaków. Tylko w tym roku gotowaliśmy olbrzymi gar zupy z
karpia podczas tegorocznych
międzynarodowych targów
turystycznych w Opolu, organizowaliśmy konkursy kulinarne na potrawy z tej ryby,
byliśmy współorganizatorem
„Karpika” w Niemodlinie.
Opolanie zobaczą nas także
podczas jarmarku świątecznego, na którym zamierzamy
sprzedawać nie tylko karpia
na wigilię ale i przyrządzonego na miejscu do popróbowania. W planach mamy wydanie kolejnego poradnika
kulinarnego z nagrodzonymi
podczas tegorocznych konkursów przepisami.
Jeździmy do Hiszpanii
czy Portugalii, żeby zajadać się świeżymi owocami
morza. Dlaczego nie zajadamy się miejscowym,
świeżym karpiem?
Bo kojarzy nam się
głównie z Wigilią i takie patrzenie na tę rybę chcemy
zmienić. Stąd projekt szkoleń
dla opolskich restauratorów
wzorowany na identycznym
zrealizowanym w Dolinie Baryczy. Zgłosiło się do niego 10
restauratorów. Przekonanie
ich do pomysłu zajęło kilka
lat, ale są już pierwsze efekty.
Świeżo przyrządzonego karpia możemy zjeść już w Graczach i Niemodlinie, a wkrótce także w Opolu. Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie
uruchomiło właśnie sklep do
profesjonalnej sprzedaży ryb,

w którym mogą zaopatrywać
się i klienci indywidualni i firmy. Jeśli hodowcy karpi zobaczą, że jest zbyt na nie tylko
w okresie przedświątecznym,
to na pewno tak przestawią
produkcję, żebyśmy mogli
mieć karpia w menu opolskich restauracji i domów pod
dostatkiem przez cały rok.
Szkolenia dla restauratorów
zamierzamy kontynuować.
Doświadczenia z konkursów
kulinarnych pokazują, że z
karpia można zrobić rozmaite przepyszne potrawy, jak
gołąbki, pasztet czy pierożki z
farszem z mięsa tej ryby.
Jak zorganizowana jest
opolska gospodarka rybacka?
Tworzą ją duże gospodarstwa jak w Niemodlinie
czy Krogulnej oraz szereg
mniejszych prowadzonych
przez osoby prywatne. To
prawdziwi pasjonaci, którzy nierzadko przekazują
gospodarstwa z pokolenia
na pokolenie. Sądzę, że rybactwo 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-rekreacyjne, powstające dzięki
pracy rybaków. Dlatego sądzę, że przy kupnie karpia
na Wigilię warto się zastanowić, czy nie lepiej zapłacić
nieco więcej za „swojego”, o
uznanej marce tańsze ryby
niekrajowe.. Przecież te pieniądze zostają w regionie i
tutaj są pomnażane.

Budowa budynku usługowego – sklep rybny
w miejscowości Niemodlin przy ul. Zamkowej

Zagospodarowanie turystyczne
okolic Jeziora Średniego

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 przyszłości 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.

Beneficjent: gmina Turawa.
W ramach tego projektu wybudowano brukowane
wzdłuż wschodniego brzegu jeziora oraz oświet
Wybudowano także wolnostojącą toaletę public
lem projektu było podniesienie atrakcyjności tury
jezior turawskich.
Wartość projektu: 1,1 mln zł
Kwota dofinansowania – 645,8 tys. zł

Podział realizowanych projektów według działań:
1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 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 wodnego oraz punktu widokowego w Grodźcu.
- 	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie.
- 	Adaptacja hangaru na całoroczną bazę z uwzględnieniem wędkarstwa podlodowego na Dużym Jeziorze Turawskim.
- Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym kościele w Siołkowicach Starych.
- Utworzenie Ośrodka Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych.
- 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 sektorem rybackim w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym
sektorem Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na stanicę wędkarską z miejscami noclegowymi.
- Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gospodarstw rolnych w Starościnie.
- Wymiana parku maszynowego w gospodarstwie rybackim w Krogulnej.
- Reorientacja działalności gospodarczej w kierunku świadczenia
usług wspomagających produkcję roślinną w Pokoju.
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RYBACKIEJ „OPOLSZCZYZNA”

min znalazło się na obszarze zależnym od rybactwa. Na tym terenie powstała Lokalna Grupa Rybacka
”. Zrzesza ona rybaków, gminy oraz organizacje społeczne zajmujące się hodowlą ryb, wędkarstwem i
wodami śródlądowymi. LGR zajmuje się promocją opolskiego rybactwa. Jej rolą jest także rozdysponoych dotacji w ramach PO RYBY 2007-2013. Otrzymała na ten cel ponad 22 mln zł.

projektów NA TERENIE LGR
NA”

e ścieżki
tlono je.
czną. Ceystycznej

Legenda:
LGR - 39 wniosków zostało
dotychczas wybranych w wyniku przeprowadzonych przez LGR
„Opolszczyzna” naborów wśród
beneficjentów z terenów gmin
należących do LGR. Podpisano dotychczas 14 umów. (stan na listopad 2012r.).
(5) - liczba projektów realizowanych na terenie gminy.

Gmina Świerczów

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 brukową 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.

zenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na
ności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
a sklepu rybnego w Niemodlinie.
enie punktu sprzedaży bezpośredniej ryb na terenie gostwa w Tułowicach.
środka transportu do przewozu ryby żywej w Krzywej Górze.
sprzętu gastronomicznego, wyposażenie pomieszczenia
nomicznego oraz samochodu dostawczego niezbędnego
poczęcia działalności związanej z usługami cateringowymi
rzu Małym.
cja budynku i zakup wyposażenia kręgielni 3-torowej w
dlinie.
nizacja i doposażenie ośrodka wypoczynkowego w Tura-

enie pawilonu gastronomiczno-usługowego prz zbiorniku
m w Lewinie Brzeskim.

a środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
enia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
go zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
t rowów melioracyjnych w Pokoju.
ażenie Społecznej Straży Rybackiej w zestaw do monitorindowiskowego.
enie systemu monitoringu na obszarze gospodarstwa rygo położonego na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrao.
ywacja kanału w Osowcu.

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 zamieszkującej 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 rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

230 tys. zł

300 tys. zł

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 nabory. 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 atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
- rewitalizacja miejscowości,
- remont, odnowa lub przebudowa zabytków,
- budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury
turystycznej,
- dostosowanie obiektów turystycznych do potrzeb niepełnosprawnych,
- organizowanie kół zainteresowań dla młodzieży,
- tworzenie muzeów, izb pamięci itp. związanych z tradycjami rybackimi,
- promocja obszarów LSROR.
Dofinansowanie wynosi 85 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego beneficjenta wynosi 3 mln zł, z tym że pomoc na jedną operację
nie może przekroczyć 1,5 mln zł.
2.	Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybackim w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem:
- budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektów
w których jest lub ma być prowadzona działalność gospodarcza,
- udział w kursach, studiach itp., mających na celu zmianę
kwalifikacji zawodowych,
Dofinansowanie wynosi 60 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego beneficjenta 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 rybactwa:
- tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej
produktów rybactwa,
- podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
szczególnie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów
samochodowych, handlu detalicznego, usług związanych z wyżywieniem, doradztwem z zakresu informatyki, prawem, rachunkowością, podatkami, architekturą
i inżynierią, opieką zdrowotną, działalnością sportową,

turystyczną, rekreacyjną, naprawą i konserwacją komputerów, wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych.
Dofinansowanie wynosi 60 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Wartość limitu kwoty dla jednego beneficjenta 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 produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 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 szczególnymi 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 beneficjenta 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 terytorialnego, organizacje pozarządowe lub pragnący zrealizować operację na terenie tych gmin.
W przypadku projektów z zakresu restrukturyzacji i reorientacji 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 zaprzestania prowadzenia działalności w sektorze rybackim
W przypadku pozostałych projektów dwa pierwsze podmioty 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 członkowskich UE, pełnoletni, zameldowani lub wykonujący działalność na obszarze LSROR).

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 najczęściej zadawane pytania.
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OPOLSKI KARP NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

W

iększość z nas karpia je raz do roku,
w Wigilię Bożego Narodzenia. Może wyjątkiem
są wędkarze, na których 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 lokalnego i sprawdzonego
dostawcy, odpowiednio
go sprawić i przyrządzić,
to możemy wówczas poznać prawdziwe walory
tej polskiej ryby – królującej w opolskich stawach.

Dla chcących zakosztować kulinarnej
przygody z karpiem,
LGR
Opolszczyzna
przygotowała specjalny przewodnik kulinarny „Karp nie tylko
od święta”. Znalazły
się w nim nie tylko
przepisy na smakowite dania z mięsa
tej ryby, ale i sposób
jego filetowania oraz
historie
hodowców
opolskich karpi. Co
ciekawe, przewodnik
jest dostępny dla każdego, bowiem został
wydany nie tylko w
formie papierowej, ale
i elektronicznej. Można go znaleźć na stronie internetowej lgropolszczyzna.com
w
zakładce „przewodnik
kulinarny”, a sposób filetowania karpia można podejrzeć także w
zakładce „ABC rybne i
przepisy”, gdzie również znajduje się szereg informacji o walorach mięsa tej ryby,
wybieraniu świeżego
karpia i historii hodowli.

KARP WART PUCHARU STAROSTY
„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 mieszkanki gmin Pokój i Świerczów. Zwyciężczynie
otrzymały puchar starosty namysłowskiego.

Drugie miejsce z „Karpiem faszerowanym
szpinakiem” zajęła Leokadia Bronka z Zieleńca (gm. Pokój), a trzecie Barbara Szpulak
ze Świerczowa (gm. Świerczów) za „Karpia w
śmietanie z pieczarkami”. Nagrody ufundowali LGR Opolszczyzna, starosta namysłowski oraz Lokalna Grupa Działania „Stobrawski
Zielony Szlak”.

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

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 uduszonych warzyw wkładamy karpia i nadal
dusimy, aż ryba będzie gotowa. Oczyszczone i pokrojone w talarki pieczarki podsmażamy na maśle na złoty kolor. Karpia wykłaPrzyrządzanie:
damy na półmisek i dekorujemy warzywami
Rybę oczyścić, skropić sokiem z cytryny, i pieczarkami.

WYDARZENIA Z KARPIEM W ROLI GŁÓWNEJ
Międzynarodowe Targi Turystyki
„W stronę słońca” w Opolu

w Opolu ofertę turystyczną i zaprezentowali
lokalne produkty kulinarne.

Zapach największej na Opolszczyźnie
rybnej zupy karpiowej towarzyszył wszystkim, którzy 20 maja zagościli na organizowanej 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 rybacką, która została nagrodzona przez organizatorów targów w kategorii „najciekawsza
prezentacja”. Goście mogli sprawdzić swoją
wiedzę w licznych konkursach o rybactwie i
umiejętności w zawodach wędkarstwa rzutowego. Dla najmłodszych przygotowano
rybacko-wędkarskie gry i zabawy.
Opolska LGR zaprosiła do udziału w targach dziewięć LGR-ów z południowej Polski,
m.in. Bielska-Białej, Skoczowa, Chocianowa,
Jędrzejowa i Włoszczowy. Goście przedstawili

II Wojewódzkie Święto
Karpia Opolskiego
Dożynki gminne w Starościnie (gm. Świerczów) stały się kolejną sposobnością dla LGR
Opolszczyzna do promocji opolskiego karpia.
To tam 1 września uczestniczki konkursu kulinarnego „oPolski karp na naszych stołach”
mogły zaprezentować swoje potrawy.
Werdykt jury konkursowego ogłoszono
tydzień później, 8 września w Domaradzu
(gm. Pokój) podczas drugiego dnia tegorocznego święta karpia w Opolskiem. LGR Opolszczyzna 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 przygotowanych przez rybaków: karpia marynowanego
po rybacku z Krzywej Góry w wykonaniu

Dr Grzegorz Russak gotował
zupę z karpia podczas targów
turystyki w Opolu.

Jasiek Kuroń
podczas pokazu
w Niemodlinie.
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 Niemodlinie wpisała się już na stałe w kalendarze
wielu Opolan i gości spoza regionu. Jej współorganizatorem jest LGR Opolszczyzna. Tradycyjnie 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 „halaszle”. 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 kilkadziesiąt potraw. Grand Prix za „Pasztet z
karpia” zdobyła Bogusława Niewiadomska
reprezentująca LGR/LGD Dolina Baryczy i restaurację „W starym młynie” w Niesłowicach.
Pozostałe nagrody trafiły do Leny Marguły z
Opola za „Niebo w gębie”, Jolanty Rakoczy za
„Karpia faszerowanego bakaliami pływającego w galarecie”, oraz Baru Mango z Opola za
„Karpia po opolsku”.
Grand Prix jubileuszowego, 10 Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
otrzymał Grigori Katz z Izraela, a pamiątkowe
tabliczki na „Ścianie Satyryków” w niemodlińskim Ośrodku Kultury odsłonili Andrzej Terlecki, Jacek Podlasiński i Sławomir Lizoń.
W konkursie plastycznym dla dzieci „Mały
Karpik 2012” główną nagrodę odebrała Karolina Lewczak z PSP w Grodźcu.

unia europejska
europejski
fundusz rybacki

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”

