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Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy pn. „Dobre praktyki                        

w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na 

przykładzie RLGD Opolszczyzna.” 

W dniach 11-13 października 2021 roku Nadnotecka Grupa Rybacka uczestniczyła w 

wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z RLGD 

„Opolszczyzna” - skierowany był w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego a 

także pracowników biura i członków organów NGR. Kryteria rekrutacji uczestników 

szczegółowo określał regulamin wyjazdu studyjnego. 

Zaproszenie skierowano wyłącznie do ww. grupy docelowej – w dniu 8.09.2021 r. 

zamieszczono informację na stronie NGR oraz przesłano emaile. 

Planowana liczba uczestników: ok. 30 osób. 

Zgłoszenia dokonało 28 osób, z czego 1 osoba złożyła rezygnację z wyjazdu – ostatecznie 

zgłoszono 27 osób  z NGR, za które nastąpiła zapłata (nocleg oraz wyżywienie).  

Ostatecznie w wyjeździe uczestniczyło 25 osób - w dniu wyjazdu zostałam poinformowana, 

że w wyjeździe nie będą uczestniczyć: Małgorzata Drożdż i Juliusz Sokołowski. 

Planowany cel wizyty studyjnej w zakresie podniesienia kompetencji, wymiany doświadczeń 

oraz aktywizacji i integracji rybaków z obszaru NGR i RLGD „Opolszczyzna” został 

osiągnięty poprzez: 

1) Aktywny udział uczestników w warsztatach kulinarnych z rybą połączonych z 

wykładem na temat rolniczego handlu detalicznego, które odbyły się                                    

w pierwszym dniu wizyty tj. 11 października 2021 r. (w godz. 16.00 – 18.00) -            

w warsztatach uczestniczyło 25 przedstawicieli NGR oraz 2 przedstawicieli z RLGD 

Opolszczyzna (organizatora warsztatów).  

W ramach warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na grupy, gdzie każda grupa 

przygotowywała inne potrawy z karpia (z uwzględnieniem zasad obróbki, zasady 

zero-waste oraz wykorzystania różnych technik kulinarnych), w tym także porcje 

degustacyjne każdej z potraw - przygotowano potrawy takie jak pasztet rybny 

zapiekany w różnych smakach, zupę rybną w dwóch smakach, klopsiki rybne czy rybę 

smażoną w zalewie pomidorowej. Ponadto podczas spotkania, wykładu nt. rolniczej 

sprzedaży detalicznej udzielił lekarz weterynarii pan Andrzej Szpulak, który przekazał 

informacje, jak sprzedawać przetwory rybne czy wędzoną rybę. Po przeprowadzeniu 

wykładu była możliwość zadawania indywidualnych pytań w ww. zakresie. 
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Cel warsztatu został osiągnięty – podczas warsztatu popularyzowano spożycie ryb 

słodkowodnych, zwiększono wiedzę na temat walorów zdrowotnych ryb oraz 

umiejętności przygotowywania dań z ryb a także zachęcono do częstszego 

wykorzystywania ryb w kuchni.  
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2) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami RLGD Opolszczyzna, które miało 

miejsce drugiego dnia wizyty, podczas uroczystej kolacji. W trakcie spotkania grupy 

zaprezentowały swoje działalności, w tym przedstawiły cele, założenia oraz efekty 

opracowanych LSR, które miały na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych 

praktyk pomiędzy RLGD. Z ramienia NGR informację w formie prezentacji 

multimedialnej przedstawiła pani Danuta Pisarska - Kierownik Biura NGR, natomiast  

z RLGD Opolszczyzna pan Jakub Roszuk – Prezes RLGD Opolszczyzna opowiedział 

o działalności grupy oraz zaprezentował film prezentujący jej działalność. 
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3) prezentację dobrych praktyk czyli zwiedzanie miejsc i obiektów nawiązujących do 

rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, które są uznane 

za dobre praktyki, w którym uczestniczyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionej 

RLGD, w tym:  

12.10.2021 r. 

✓ Wizyta w Gospodarstwie Rybackim Lasów Państwowych Niemodlin.  

Przedstawienie inwestycji dofinansowanych z EFMiR w ramach PO Rybactwo i 

Morze 2014-2020 priorytet 4 - projektu pt. ”Przetwórnia Ryb Niemodlin” o wartości 

399 894,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w 

wysokości 339 909,90 zł. W ramach realizacji operacji osiągnięto cel: rozwój 

działalności gospodarczej i zwiększenie dostępności przetworzonych produktów 

rybackich poprzez budowę budynku Przetwórni ryb opartej na działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz utworzenie miejsc pracy. 

Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 961,23 ha. 

Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami 

opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 

3 letni cykl hodowlany, od tarła naturalnego, poprzez odchów materiału 

zarybieniowego, aż do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie 

rynku. Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, 

sum, szczupak oraz lin z karasiem, urozmaicające ofertę handlową. Karpie karmione 

naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało ubiegać się o miano ryb hodowanych 
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ekologicznie. 25 maja 2015 r. KARP NIEMODLIŃSKI został wpisany na Listę 

Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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✓ Zwiedzanie Zamku Książęcego w Niemodlinie, którego  historia wiąże się z hodowlą 

karpia na Opolszczyźnie i stawami należącymi obecnie do Gospodarstwa Rybackiego 

Lasów Państwowych w Niemodlinie. 

Przedstawienie inwestycji dofinansowanych z EFMiR w ramach PO Rybactwo i 

Morze 2014-2020 priorytet 4: 

• ścieżka parkowa - wytyczyła drogę dookoła zamku, polepszyła oraz ułatwiła 

ruch turystów po zamkowym parku.   

• namiot eventowy, który stanął w zamkowym parku, umożliwił organizację 

dużych imprez zamkowych oraz lokalnych, mogących odbyć się niezależnie 

od panujących warunków atmosferycznych. Zorganizowano w ogrodzie jak i 
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na deskach obszernego namiotu Wojewódzkie Święto Karpia, cieszące się 

sławą wśród turystów z całej Polski. Połączyło ono w sobie konkursy 

kulinarne, występy artystyczne, warsztaty rzemiosła dawnego oraz piknik z 

historią w tle, a wszystko to pod szyldem karpia oraz produktów regionalnych. 

• bramy zamkowe - wykonanie których było jednym z założeń 

zagospodarowania terenu związanego z promocją oraz z działalnością rybacką 

oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na 

użytek publiczny, historycznie i terytorialnie związanej z działalnością 

rybacką. Zabezpieczenie bram wjazdowych na terenie zielonym parku 

zamkowego umożliwiło także swobodne prowadzenie zajęć edukacyjno- 

kulinarnych a także pozwoliło na swobodne przemieszczanie się pomiędzy 

terenem Zamku a Gospodarstwem Rybackim, gdzie można zakupić lokalne 

ryby. 

• tablice parkowe - związane z dziedzictwem rybackim, które w historii Zamku 

sięga już wieku XIV i było z nim mocno związane. Stawy hodowlane zasilały 

dawny skarbiec zamkowy i były źródłem utrzymania społeczności Niemodlina. 

W ogrodzie zamkowym zostało postawionych 5 tablic informacyjnych o 

rybackim dziedzictwie kulturowym. Tablice mają dodatkowo nakładki 

tyflograficzne, które pozwolą osobom słabowidzącym zapoznać się z 

ciekawostkami na temat historii karpia na ziemi niemodlińskiej i skąd się 

wzięły te tradycje. 
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✓ Wizyta w Ośrodku Wędkarsko –  Turystycznym „Rybaczówka” Okręgu 

Opolskiego PZW. 

Przedstawienie inwestycji dofinansowanych z EFMiR w ramach PO Rybacko i Morze 

2014-2020 priorytet 4 - projektu pn. „Modernizacja Ośrodka Wędkarsko - 

Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie”, którego celem jest budowa infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż 

rzek. Całkowita wartość zadania wynosi 172.610,87 zł, w tym dofinansowanie w 

wysokości 146.719,00 zł, w tym 124.711,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego. Z w/w środków wykonano m.in.: kontener sanitarny, wyremontowano 

domki drewniane, wyremontowano slip, dokonano rozbiórki starego pomostu,  

wybudowano nowy pomost pływający oraz wykonano monitoring. 
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✓ Wizyta w Ośrodku Zarybieniowym Poliwoda Okręgu Opolskiego PZW - Ośrodek 

Zarybieniowy w Poliwodzie to miejsce, gdzie Okręg hoduje ryby ale także miejsce 

doskonale nadające się do wypoczynku czy zakupu świeżych ryb. Ośrodek 

Zarybieniowy w Poliwodzie oferuje przez cały rok świeżego karpia i pstrąga. 

Przedstawienie inwestycji dofinansowanych z EFMiR, w ramach PO Rybacko i Morze 

2014-2020 priorytet 4: Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka 

Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku, którego celem jest podnoszenie wartości 

produktów gospodarstwa rybackiego poprzez przebudowę budynku gospodarczego na 

terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku oraz wzrost poziomu 

zatrudnienia oraz w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013: Remont i przebudowa 

budynku gospodarczego celem adaptacji na punkt sprzedaży bezpośredniej produktów 

rybactwa. 
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13.10.2021 r. 

✓ Wizyta w Gospodarstwie Rybackim Państwa Kotlarz, przedstawienie inwestycji 

dofinansowanych z EFMiR, link: https://stawiska.com.pl/ 

Gospodarstwo to zajmuje się hodowlą ryb słodkowodnych, głównie karpia, ale 

również szczupaka, sandacza, lina, karasia, amura. Gospodarstwo posiada ponad 200 

ha wód, łącznie to 150 ton handlowej ryby. Jest jednym z najnowocześniejszych 

obiektów rybackich w kraju. Posiada nowoczesną odłówkę, gdzie ryby przebywające 

od jesieni w magazynach trafiają bezpośrednio na windę mechaniczną, transportowane 

na pierwsze piętro są sortowane i warzone, po czym tunelem zjeżdżają do basenów z 

wodą. Załadunek kilku ton ryb trwa około 30-40 minut i jest go w stanie 

przeprowadzić 3 osoby. W 2012 roku oddano do użytku nowoczesną przetwórnię, 

dzięki której zwiększył się asortyment o ryby patroszone, tuszki, dzwonko oraz filety. 

Firma proponuje także możliwość zapakowania w systemie MAP oraz SKIN. 

Gospodarstwo to karpia hoduje w cyklu trzyletnim. Zaczynając od wylęgu, który w 

pierwszym roku osiąga wielkość narybku. W drugim roku odławiają kroczek, a w 

trzecim rybę konsumpcyjną. Państwo Kotlarz karmi ryby wyłącznie zbożem 

pochodzącym od okolicznych rolników, nie stosuje w ogóle gotowych pasz. Posiada 

odpowiedni sprzęt do odłowu, przepływowe i dodatkowo natleniane magazyny, 

nowoczesną odłówkę i naczepy do transportu żywej ryby wyposażone w natlenianie 

baseny izotermiczne oraz chłodnię dostarczającą przerobione ryby do umówionych 

punktów. 

https://stawiska.com.pl/
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Podczas wizyty przedstawiono następujące projekty dofinansowane z EFMiR w 

ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 priorytet 4: 

• rozbudowę przetwórni o halę uboju i patroszenia ryb oraz zakup wyposażenia do 

przetwórni ryb słodkowodnych, 

• zakup łodzi kosząco-zbierającej, łodzi z mieszalnią i podajnikiem wapna oraz 

quada z wyciągarką, 

• łuskarkę lodu wraz z montażem o wydajności do 3000 kg/24h, 

• stoły robocze do patroszenia ryb. 
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✓ Wizyta w Gospodarstwie Rybackim Lasów Państwowych Krogulna, 

przedstawienie inwestycji dofinansowanych z EFMiR, link: http://www.krogulna.pl/ 

Gospodarstwo Rybackie Krogulna opiera swoją działalność  na hodowli karpia, jest to 

hodowla zamknięta prowadzona w cyklu 3 letnim. W ciągu  trzech lat karpie są nawet 

sześciokrotnie odławiane i ponownie wpuszczane do kolejnych stawów. W stawach 

tych  dba się o ich zdrowie i odpowiednio dokarmia. Karpie karmione są tylko 

naturalnym zbożem, które ma za zadnie dostarczyć im odpowiedniej ilości białka. 

Pozostałe składniki i mikroelementy ryby muszą znaleźć sobie same w środowisku 

naturalnym. Dlatego karp jest jedną z ostatnich ryb pochodzących z naturalnego 

środowiska wodnego, która pozbawiona jest szkodliwej chemii. Ponad 95% produkcji 

karpia sprzedawane jest w ciągu krótkiego okresu dwóch tygodni poprzedzających 

święta Bożego Narodzenia.  Gospodarstwo prowadzi działalność na obszarze 648,3 

hektarów stawów, położonych w południowo-zachodniej części województwa 

opolskiego.  

Podczas wizyty przedstawiono następujące projekty dofinansowane z EFMiR w 

ramach PO Ryby 2007-2013 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020 priorytet 4: 

• „Krogulna Stawy – taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb” 

• "Krogulna - Przetwórnia Ryb" oraz " Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych 

do przetwórni ryb". 

http://www.krogulna.pl/
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Realizacja zadania w zakresie prezentacji dobrych praktyk i korzyści z rozwoju 

sektora rybackiego a także wymiany doświadczeń, przepływu informacji w zakresie 

produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz umożliwienie nawiązania 

współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu grup, przyczyniła się do 

realizacji następujących wskaźników: 

• produktu: liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich 

mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk – 2 szt. 

• rezultatu: liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje 

kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji 

operacji – 25 szt. 

Budżet projektu planowany/zrealizowany: 

Szczegółowy podział kosztów planowanych/zrealizowanych przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa pozycji 

Kwota jedn. Brutto 

zgodnie z zawartą 

umową 

Kwota jedn. 

Brutto zgodnie z 

rozliczeniem 

1 nocleg  7 419,60 6 677,64 

2 obiad 2 313,00 2 227,50 

3 kolacja 1 555,20 1 409,40 

4 uroczysta kolacja 7 387,20 7 032,96 

5 serwis kawowy 984,00 891,75 

6 obiad "w terenie"  3 392,00 3 105,00 

7 transport 4 752,00 3 800,00 

8 materiały promocyjne 
 

2 340,00 

 

2 400,00 

9 delegacja - 15,00 
 Razem 30 143,00 27 559,25 
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Planowany koszt operacji wynosił 30.143,00 zł brutto, a wykonany 27.559,25 zł .  

Zgodnie z założeniami projektu oraz umową partnerstwa, RLGD Opolszczyzna poniosła 

następujące koszty: zorganizowania warsztatów kulinarnych z rybą wraz z wykładem, 

uczestnictwa reprezentantów RLGD Opolszczyzna podczas uroczystej kolacji (nocleg ze 

śniadaniem) oraz transportu dla przedstawicieli RLGD biorących udział w oprowadzaniu 

grupy z NGR (delegacje - kilometrówka). 

Cele i wskaźniki określone w LSR poszczególnych partnerów projektu współpracy zostały 

zrealizowane: 

a) LSR realizowana przez NGR: 

- cel ogólny: CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR. 

- cel szczegółowy: CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego. 

- przedsięwzięcie: P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora 

rybackiego. 

- wskaźnik rezultatu: Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje 

kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji – 

planowano 30 osób/zrealizowano 25 osób  

- wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich 

mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – 

planowano 2 szt./zrealizowano 2 szt. , w tym: 

• wizyta studyjna – 1 szt. 

• warsztaty kulinarne z rybą – 1 szt. 

Sposób weryfikacji wskaźników: na podstawie listy obecności oraz ankiet 

uczestników. 

Planowane działania informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane. W trakcie realizacji 

projektu współpracy partnerzy projektu informowali, że wizyta studyjna organizowana jest 

przez obie RLGD w ramach projektu Współpracy w zakresie działania „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i 

Morze". Ponadto cała dokumentacja projektu została oznakowana zgodnie z Księgą 

Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020, w tym m.in. program wyjazdu, informacja na 

stronach internetowych grup. Przedstawicielom zaprzyjaźnionej RLGD oraz osobom 
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uczestniczącym w oprowadzaniu uczestników przekazywano gadżety reklamowe, 

oznakowane zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PO „Rybactwo i Morze”. Na stronie 

internetowej NGR zamieszczono informacje o projekcie opisujące efekty operacji. 

Data: 22.10.2021 r. 

Sporządził: Danuta Pisarska 


