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Podmioty Rybackie - Gmina 
Oświęcim

Gospodarstwo Rybackie 
Zbigniew Goc
ul. Sportowa 20, 32-600 Grojec
tel. 606-111-469
sprzedaż całoroczna

Gospodarstwo Rybackie 
Kazimierz Walus
ul. Beskidzka 27, 32-600 Grojec
tel. 33/842-85-38
sprzedaż sezonowa

Zbigniew Jurkiewicz
ul. Jagiełły 52 a, 32-600 Oświęcim
tel. 33/843-04-98
sprzedaż sezonowa

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
Oświęcim Miasto
ul. Zaborska 18, 32-600 Oświęcim
www.pzw.org.pl/oswiecim 
tel. 600 27 12 18,   e-mail: now100@o2.pl 

Oświęcimskie Towarzystwo  
Wędkarstwa Sportowego
ul. Kochanowskiego 1 m, 32-600 Oświęcim
tel. 601-053-432
łowisko wędkarskie

Kołodziej Tomasz, 32-650 Rajsko

Koźbiał Marek, 32-650 Rajsko

Józef Lazarek, Gospodarstwo Rybackie, 
Stawy Monowskie, tel.693 550 980 

Piotr Noras, Gospodarstwo Rybackie, 
Poręba

Witold Noworyta,  32-615 Grojec,

Irena Spadek, 32-615 Grojec

Gospodarstwo Rybackie TUR sp. z o.o. 
Adolfin 21,32-600 Grojec

Podmioty rybackie - Gmina Porąbka

Józef Kukuła
ul. Źródlana 1,
43-354 Czaniec Zagłębocze
tel. 512-110-380
sprzedaż sezonowa

Podmioty rybackie - Gmina Wieprz

Gospodarstwo Rybackie Stanisław Sopicki
Frydrychowice 7, 34-108 Frydrychowice
tel. 33/879-58-58
łowisko wędkarskie, sprzedaż całoroczna

Andrzej Śliwa
Nidek 553/12, 34-122 Wieprz
tel. 33/870-14-97
łowisko wędkarskie

Kalder Adam
Chełm Śląski, Gamrot 2.

Kolasa Marek
Tomice, Floriańska 74, tel. 606 728 665

Migdałek Władysław, Wieprz 539

Mikołajek Zbigniew
Klecza Dolna 79, tel. 33/8722213

Płonka Stanisław
 Wieprz 592, tel. 502 490 773

Świerguła Andrzej
 Wieprz 508, tel. 33/8755542

Wołek Janina
 Gierałtowice 104, 34-122 Wieprz, tel. 
33/8755914

Wójcik Władysław
Andrychów, Sikorskiego 3, tel. 33/8734011

RSP “Inwałd”, Gospodarstwo Rybackie 
w Wieprzu, tel.(33)875-48-64

Podmioty rybackie na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
“Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

Podmioty rybackie - Gmina Brzeszcze
Gospodarstwo Rybackie Sławomir 
i Aleksandra Kraus
ul. Janowiec 10 a, 32-626 Jawiszowice
tel. 601-911-929, sprzedaż sezonowa

Gospodarstwo Rybackie Tomasz Król
ul. Nazieleńce 56, 32-620 Brzeszcze
tel. 603-307-648, fax 32/211-12-41
www.hodowlarybslask.pl 
sprzedaż całoroczna

Gospodarstwo Rybackie Stanisław Zając
ul. Wypoczynkowa 25, 32-625 Skidziń
tel. 601-530-360, 32/211-14-43
sprzedaż całoroczna

Stowarzyszenie na rzecz Promocji 
Wędkarstwa i Ochrony Przyrody 
w Gminie Brzeszcze „Sandacz” 
w Brzeszczach
ul. Kosynierów 20, 32-620 Brzeszcze
tel. 600-928-589, łowisko wędkarskie

Towarzystwo Wędkarskie „Sazan”
ul. Kosynierów 20, 32-620 Brzeszcze
Krzysztof Kochman – Prezes, tel. 885 729 652
www.twsazan.brzeszcze.pl 
łowisko wędkarskie

Podmioty rybackie - Gmina Kęty

Gospodarstwo Rybackie Tomasz Drabek
ul. Kęcka 76, 32-651, Bielany
tel. 516-062-082
sprzedaż sezonowa

Gospodarstwo Rybackie Justyna Hałat
ul. Olszyny 44, 32-65 Bulowice
tel. 501-191-486
sprzedaż całoroczna

Małgorzata Howiacka
ul. Cmentarna 5, 32-650 Kęty
tel. 33/845-14-39
sprzedaż całoroczna

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
„Zgoda”
ul. Stawowa 1, 32-651 Malec
tel./fax 33/845-36-52
sprzedaż całoroczna

Krzysztof Kasperek, 32-650 Witkowice
tel. 504268 301

Zygmunt Krawczyk,  32-650 Witkowice
tel. 607 065 311

Bożena Kubiś, 
Łowisko 32-651 Nowa Wieś, 
tel.512437269
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U stóp Beskidu Małego Samorządy pięciu gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim, 
Porąbka i Wieprz w partnerstwie z rybakami i wieloma organizacjami społecznymi 
zdecydowały utworzyć wspólną organizację – Stowarzyszenie.
To co łączy obszary tych gmin to w szczególności zlewnie rzek Soły i Wie-
przówki z przebogatym systemem wodnym,częściowo naturalnym, w dużej 
mierze urządzonym przez człowieka, który wodę jako bogactwo naturalne 
podporządkował sobie w celach gospodarczych, w szczególności rybackich.
Nadrzędnym celem powołania Stowarzyszenia było stworzenie podstawy 
prawnej do wdrożenia na obszarze 5 gmin programu unijnego Oś 4 Po 
Ryby – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartego 
w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych
 obszarów rybackich 2007-2013”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” założone 
zostało przez grupę inicjatywną w 2009 roku. Po zarejestrowaniu w sądzie 
rejestrowym w 2010 roku rozpoczęło intensywne prace nad Lokalną Strategią 
Rozwoju Obszarów Rybackich, podstawowym dokumentem pozwalającym 
aplikować o unijne środki. Zwieńczeniem okresu przygotowawczego i aplikacyj-
nego było podpisanie przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 17 listopada 2010 r 
w Brzeszczach umowy ramowej na realizację programu z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Pierwsze trzy miesiące od daty podpisania umowy ramowej były okresem przygo-
towawczym, w którym zorganizowano biuro Stowarzyszenia, które rozpoczęło 
formalne funk-cjonowanie od lutego 2011 roku. Formalne zakończenie okresu 
wdrażania programu to 30 czerwca 2015 r. 
Program PO RYBY  Oś 4  w swym założeniu skierowany był na rozwój obszaru, 
a rybacy nie byli jego jedynymi potencjalnymi beneficjentami. O dotacje ubiegać 
mogły się podmioty publiczne oraz sektor społeczny i gospodarczy. Zakres 
rzeczowy operacji możliwych do dofinansowania określony został szczegółowymi 
przepisami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz celami Lokalnej Strate-
gii Rozwoju Obszaru Rybackiego Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze  Soły 
i Wieprzówki”. 
Efektu wdrożenia PO RYBY 2007-2013  Oś 4 na obszarze LGR w zwięzłej 
formie dokumentuje niniejsza publikacja. 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
Program Oś 4 PO RYBY szansą rozwoju – nie tylko dla rybaków!



Budżet Lokalnej Grupy Rybackiej na wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Ogółem dostępne środki:  23 102,7 tys. zł

Sektor 
publiczny 39,1%

Sektor gospodarczy
i społeczny 60,9%

Sektor gospodarczy
i społeczny 34,7%Sektor 

publiczny 65,3%

43,20%
10,40%

18,8%
15,60%

9,50%

2,50%

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa  - 9 991,0 tys. zł

Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem (sek. gospodarczy) - 2 395,2 tys. zł

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od ryba-
ctwa - 3 604,8 tys. zł

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyro-dniczego na ob-
szarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - 4 337,3 tys. zł

Funkcjonowanie Loklanej Grupy Rybackiej - 2 190,1 tys. zł

Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej 
i międzyregionalnej - 584,3 tys. zł
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OŚ 4 PO RYBY 2007-2013
na obszarze „Dorzecza Soły i Wieprzówki”

Wśród wspólnych cech obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Dorzecza Soły i Wieprzówki” wyróżnia się rozwinięta 
gospodarka chowu i hodowli ryb słodkowodnych, której 
tradycja sięga okresu średniowiecza. 

Na terenie „Dorzecza Soły i Wieprzówki” od co najmniej XIII 
w. prowadzono gospodarkę rybacką, o czym  świadczy doku-
ment datowany na 1 grudnia 1277 r.   mocą  którego  książę 
opolski Władysław I potwierdza sprzedaż wójtostwa w Kętach 
/Libenwerde/  i  nadaje osadzie prawa miejskie na prawie 
lwóweckim oraz zezwalana na wolne urządzenie dowolnej
 ilości stawów i młynów. Akt ten został potwierdzony przez 
króla Zygmunta Augusta I dnia 14 lutego1655r. Dokument 
z roku 1277 jest najstarszym aktem państwowym mówiącym 
o tej gałęzi gospodarowania na ziemiach polskich. 
Obszar ten charakteryzuje  się w szczególności rozbudowa-
nym systemem wodnym dorzeczy rzek Soły i Wieprzówki 
w znacznej mierze naturalnym, częściowo urządzonym 
przez człowieka. Bogactwo wód  stało się źródłem rozwoju  
gospodarki rybackiej, ale również rozwoju rzemiosła /młyny, 
tartaki, folusze/.

Zapisy dokumentujące do dziś funkcjonujący system 
młynówek oparty na Młynówce Czanieckiej sięgają okresu 
panowania  króla Zygmunta Augusta I. Resztki dokumentów 
archiwalnych odnoszą się do czasów króla Zygmunta 
Starego. System ten to kunszt inżynierii wodnej. Woda z ujęcia 
na Sole w miejscowości Czaniec w gminie Porąbka  płynie 
systemem rozbudowanych młynówek aż do Oświęcimia 
/ponad 30 km/ uchodząc  do Wisły. Po drodze zasila wiele 
kompleksów stawowych na obszarze gmin Kęty i Oświęcim 
o łącznej powierzchni blisko 1000 ha. Nieco mniej 
skomplikowany przebieg ma Młynówka Oświęcimska, która 
wodami Soły zasila kompleksy stawowe gminy Brzeszcze 
i częściowo gminy Oświęcim o powierzchni łącznej ponad 
400 ha. System zasilania stawów w gminie Wieprz oparty jest 
na rzece Wieprzówce i jej dopływach. 

Łączna powierzchnia stawów obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej na których obecnie prowadzona jest gospodarka 
rybacka przekracza 1600 ha.

Nie przypadkiem więc staraniem włodarzy gmin, 
Brzeszcze, Kęty, Oświęcim-gmina wiejska, Porąbka, 
Wieprz wspieranych przez rybaków oraz osoby 
sektora społecznego i gospodar-czego w roku 2010  
obszar „Dorzecza Soły i Wieprzówki” został uznany 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako 
rybacki i zakwalifikowany do wsparcia z programu 
unijnego PO RYBY 2007-2013 oś 4.   Znaczące efekty 
wdrożenia programu i jego wpływ na rozwój obszaru 
dokumentuje niniejsza publikacja. Zwraca się uwagę, 
iż oś 4 programu skierowana jest na rozwój obszaru, 
a rybacy nie są jego wyłącznymi beneficjentami.
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Projekty złożone przez beneficjentów
na obszarze LGR “Dorzecze Soły i Wieprzówki”

W latach 2011-2014 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ogłosiło 
i przeprowadziło dziewięć naborów wniosków składanych 
przez osoby lub podmioty zainteresowane uzyskaniem 
pomocy z programu PO RYBY Oś 4. 

Pomoc w ramach programu ma formę dotacji. W zależności 
od rodzaju operacji pomoc finansowa mogła wynieść do 
60%  lub 85% kosztów kwalifikowanych netto. W pierwszym 
okresie wdrażania programu dla zadań z zakresu ochrony 
środowiska pomoc mogła być przyznana do 100% kosztów.

- Złożono ogółem 191 wniosków o dofinansowanie.

- Pozytywnie oceniono i zakwalifikowano do dofinansowania 
141 wniosków.

-  Z uwagi na limit dostępnych środków dotacji udzielono na 
realizacje 84 operacji.

Charakterystykę statystyczną naborów i efektów wdrożenia 
programu przedstawiają diagramy.

WK Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa

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

razem

sektor społeczny i gospodarczy

sektor publiczny

PU Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

OŚ Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywraca-
niu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszcze-
nia w wyniku klęski żywiołowej

- Najwięcej wniosków złożono na operacje 
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i usług obszaru 
rybackiego. 
- Ograniczone środki spowodowały, że pomoc dla 
beneficjentów została skierowana na operacje 
najwyżej ocenione .

Diagram. Złożone i ocenione wnioski wg klasyfikacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Diagram. Operacje zrealizowane wg klasyfikacji 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     WNIOSKI:

- Beneficjentami programu są osoby (podmio-
ty) trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, 
społecznego.
- Zrealizowane operacje zdyslokowane są na całym 
obszarze LGR.
- Program istotnie wspomógł społeczna i gospodarczą 
aktywność na obszarze LGR, liczba złożonych 
wniosków ponad dwukrotnie przewyższyła liczbę 
wniosków objętych dofinansowaniem.
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Lokalizacja operacji zrealizowanych na terenie 
gminy Brzeszcze

Tytuł operacji nr 2
Remont prawego brzegu Młynówki 
Oświęcimskiej  w km 6+257 – 6+959

Beneficjent – Oświęcimska Spółka Wodna
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Skidziń, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 453 349,71 zł

Tytuł operacji nr 1
Rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie 
oferty usług dla ludności poprzez 
zakup maszyn, urządzeń i samochodu 
ciężarowego.

Beneficjent – Wiesław Szłapa, Tadeusz 
Leśniak / “Saper” Przedsiębiorstwo Usługowe 
Wiesław Szłapa, Tadeusz Leśniak
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 80 383,85 zł
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Tytuł operacji nr 5
Budowa i uruchomienie myjni 
samoobsługowej w Brzeszczach

Beneficjent – INVEST DOM Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 246 486,13 zł

Tytuł operacji nr 3
Rozwój działalności gospodarczej 
GS Brzeszcze.

Beneficjent – Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Brzeszczach
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Jawiszowice, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Tytuł operacji nr 4
Budowa budynku Izby Tradycji 
i Zwyczajów Myśliwskich wraz 
z budową ścieżki edukacyjnej 
na terenie strzelnicy myśliwskiej 
w Przecieszynie.

Beneficjent – Koło Łowieckie Ryś 
w Brzeszczach
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Przecieszyn, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 613 587,89 zł
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Tytuł operacji nr 7
Zagospodarowanie Parku Miejskiego 
w Brzeszczach – etap II.

Beneficjent – Gmina Brzeszcze
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 398 791,20 zł

Tytuł operacji nr 6
Multimedialne obchody 50-lecia 
praw miejskich Brzeszcz narzędziem 
promocji gminy Brzeszcze.

Beneficjent – Gmina Brzeszcze
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 49 036,50 zł

Tytuł operacji nr 8
Zagospodarowanie  parku  
przy ul. Kościuszki w Brzeszczach

Beneficjent – Gmina Brzeszcze
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 812 698,37 zł
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Tytuł operacji nr 9
Biblioteka jutra - adaptacja 
pomieszczeń budynku Willi 
na Bibliotekę Publiczną

Beneficjent – Ośrodek Kultury 
w Brzeszczach
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 66 106,00 zł

Tytuł operacji nr 10
Budowa boiska piłkarskiego 
ze sztuczna nawierzchnią w ramach 
rewitalizacji wsi Wilczkowice

Beneficjent – Spółka do zagospodarowania 
wspólnoty gruntowej wsi Wilczkowice
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Wilczkowice, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 313 315,15 zł

Tytuł operacji nr 11
Zmiana sposobu użytkowania budynku 
położonego w Brzeszczach przy ulicy 
Dworcowej 32 na działce nr 781/44 
oraz zakup sprzętu i wyposażenia na 
potrzeby przychodni weterynaryjnej 
FELIS

Beneficjent – Korczyk Damian P.U.H. „FELIS” 
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, gm. 
Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 130 048,56 zł



www.dsiw.pl9

Tytuł operacji nr 12
Zakup ciągnika rolniczego wraz z 
maszynami oraz basenu wraz z 
przyczepką do przewozu ryb na 
potrzeby utworzenia działalności 
gospodarczej

Beneficjent – Katarzyna Morończyk
Sektor – gospodarczy, rybacki
Miejsce realizacji operacji - Skidziń, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 188 585,01 zł

Tytuł operacji nr 13
Wydanie albumu pt. “Walory 
przyrodnicze ostoi Stawy 
w Brzeszczach (PLB120009)”.

Beneficjent – Tomasz Król
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 26 902,50 zł

Tytuł operacji nr 14
Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy 
i siewnika na potrzeby rozwoju 
działalności rolniczej.

Beneficjent – Tomasz Król
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Brzeszcze, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 115 650,00 zł
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Lokalizacja operacji zrealizowanych na terenie 
gminy Kęty

Tytuł operacji nr 21
Rozwój działalności gospodarczej 
w sektorze usług dla ludności poprzez 
zakup wyposażenia i środków 
transportu.

Beneficjent – Grzegorz Dąbrowski
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 106 470,39 zł

Tytuł operacji nr 20
Rozwój firmy Korsarz świadczącej 
usługi pirotechniczne poprzez 
doposażenie i profesjonalizację.

Beneficjent – Aleksander Wadoń 
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 59 918,50 zł

Tytuł operacji nr 18
Utworzenie muzycznego koła 
zainteresowań dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Kęty.

Beneficjent – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Witkowicach 
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Witkowice, 
gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 29 901,30 zł

Tytuł operacji nr 19
Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej budowlanej związanej 
z pracami wykończeniowymi 
i pozostałymi pracami budowlanymi 
przez uprawnionego do rybactwa – 
Józefa Kukułę.

Beneficjent – Józef Kukuła 
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Bulowice, 
gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 126 581,53 zł

Tytuł operacji nr 17
Zakup profesjonalnego 
i innowacyjnego sprzętu do dostawy 
towaru i montażu urządzeń dla 
Firmy Handlowo - Usługowej “HELP” 
Krystyna Klęczar.

Beneficjent – Krystyna Klęczar/Firma 
Handlowo - Usługowa “HELP” 
Krystyna Klęczar
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 18 178,81zł

Tytuł operacji nr 16
Budowa budynku handlowego centrum 
ogrodniczego wraz z niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu.

Beneficjent – MAXIFLORA M.P.GORYL, 
S. JĘDRYSEK SPÓŁKA JAWNA 
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 80 109,69 zł

Tytuł operacji nr 15
Zakup maszyn rolniczych dla 
gospodarstwa rolniczego w Kętach.

Beneficjent – Stanisław Korczyk 
Sektor – gospodarczy, rolniczy, rybacki
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 139 160,00 zł
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Tytuł operacji nr 24
Remont i modernizacja rowu 
melioracji szczegółowych 
“Spółdzielczy” w miejscowości Malec.

Beneficjent – Miejsko - Gminna Spółka 
Wodna w Kętach
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Malec, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 319 489,81 zł

Tytuł operacji nr 23
Modernizacja Młynówki Czanieckiej 
na odcinku km 2+282 – 2+498 oraz 
km 2+039 – 2+282 w celu usunięcia 
szkód powodziowych i przywrócenia 
jej przepustowości, miejsc. Kęty. Gmina 
Kęty, powiat oświęcimski. 

Beneficjent – Gmina Kęty
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł 

Tytuł operacji nr 22
Remont kanału dopływowego i 
śluzy wpustowej – jazu Młynówki 
Oświęcimskiej w Bielanach oraz 
remont umocnień brzegowych i 
bystrza progu w km 16+960 rzeki 
Soły w Bielanach – ujęcie do Młynówki 
Oświęcimskiej.

Beneficjent – Oświęcimska Spółka Wodna
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Bielany, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł
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Tytuł operacji nr 26
Remont wszystkich elewacji 
barokowego kościoła p.w. Św. Jana 
Kantego w Kętach, wybudowanego 
przez S. Lubomirskiego w miejscu 
domu rodzinnego Św. Jana Kantego.

Beneficjent – Parafia Rzymsko-Katolicka 
Św. Małgorzaty i Katarzyny
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 1. 470 326,95 zł.

Tytuł operacji nr 25
Remont dachu na całej powierzchni 
barokowego Kościoła p. w. Św. Jana 
Kantego  w Kętach wybudowanego  
przez  S. Lubomirskiego

Beneficjent – Parafia Rzymsko-Katolicka 
Św. Małgorzaty i Katarzyny
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty 
Kwota dofinansowania: 2. 237 018,11 zł.

Tytuł operacji nr 27
Remont konserwatorski elewacji 
wieży ze ścianą frontową, figurami 
kamiennymi, schodami wejściowymi 
oraz renowacja tarcz zegarowych 
w kościele parafialnym 
p.w. Św. Macieja Apostoła w Bielanach

Beneficjent – Parafia Rzym.-Kat. 
pw. Świętego Macieja Apostoła w Bielanach  
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Bielany, 
gm. Kęty 
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
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Tytuł operacji nr 28
Remont  budynku Wiejskiego Domu 
Kultury we wsi Bielanach

Beneficjent – Gmina Kęty
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Bielany, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 261 339,78 zł

Tytuł operacji nr 29
Rozbudowa budynku gastronomicz-
nego przy ulicy Oświęcimskiej nr 85 
w Nowej Wsi, utworzenie Sali 
konferencyjno-balowej.

Beneficjent – Robert Klęczar
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Nowa Wieś, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł operacji nr 30
Rozwój działalności w zakresie 
stworzenia nowej innowacyjnej 
usługi zarządzania systemami 
komputerowymi należących 
do klientów biznesowych i jednostek 
samorządowych.

Beneficjent – Beskid Media Sp. z o.o.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty,  gm. Kęty 
Kwota dofinansowania: 195 152,14 zł
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Tytuł operacji nr 32
Stworzenie nowej innowacyjnej usługi 
dystrybucji cyfrowego sygnału 
telewizyjnego w lokalnej sieci kablowej 
na terenie działania LGR.

Beneficjent – Beskid Media Sp. z o.o.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 277 446,79 zł

Tytuł operacji nr 33
Budowa i wyposażenie stacji kontroli 
pojazdów.

Beneficjent – FHU „AUTO-MAR” 
Klekot Mariusz
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Malec, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 189 812,05 zł

Tytuł operacji nr 31
Rozwój systemów sprzedaży 
bezpośredniej produktów rybactwa.

Beneficjent – Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna „Zgoda” w Malcu 
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Malec, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 11 061,99 zł
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Tytuł operacji nr 34
Zakup ciągnika rolniczego, pługu 
obracalnego, siewnika i agregatu 
uprawowego dla Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej “Zgoda” w Malcu.

Beneficjent – Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna „Zgoda” w Malcu
Sektor – gospodarczy, rybacki
Miejsce realizacji operacji - Malec, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 174 984,00 zł

Tytuł operacji nr 35
Zakup maszyn pralniczych oraz 
remont instalacji elektrycznej wraz 
ze zwiększeniem przydziału mocy 
elektrycznej we własnym lokalu 
przeznaczonym na pralnię.

Beneficjent – PŁONKA RENATA 
ABC BIURO
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 91 243,86 zł

Tytuł operacji nr 36
Zakup maszyn do wodnego prania 
dywanów.

Beneficjent – PŁONKA RENATA 
ABC BIURO
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 45 960,00 zł
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Tytuł operacji nr 37
Zakup pralnicowirówek elektrycznych 
wolno-stojących i prasownicy 
elektrycznej nieckowej do Pralni 
Spinn Fabrik.

Beneficjent – Zbigniew Ryłko/ RYŁKO 
ZBIGNIEW 1. Wytwórnia Napojów 
Chłodzących 2. TRESORI 3. Pralnia Spinn 
Fabrik
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 50 891,40 zł

Tytuł operacji nr 38
Zakup maszyn do produkcji przez 
firmę Iskierka Produkcja Artykułów 
Sportowych Zofia Iskierka w Kętach.

Beneficjent – Iskierka Zofia “ISKIERKA” 
Produkcja Artykułów Sportowych.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty 
Kwota dofinansowania: 112 026,61 zł

Tytuł operacji nr 39
Organizacja Młodzieżowego Klubu 
Przyrodnika i Wędkarza przy Kole 
PZW w Kętach.

Beneficjent – Polski Związek Wędkarski 
Zarząd Okręgu Bielsko - Biała Polski Związek 
Wędkarski Koło Kęty
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Kęty, gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 34 131,37 zł
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Tytuł operacji nr 40
Modernizacja i przebdowa sklepu 
w celu powiększenia powierzchni 
handlowej i wprowadzenia nowego 
asortymentu.

Beneficjent – Spółdzielnia  
Rolniczo – Handlowa „Skiba”
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Kęty, 
gm. Kęty
Kwota dofinansowania: 77 298,45 zł

Tytuł operacji nr 41
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 
przeznaczonych pod działalność 
(adaptacja pomieszczeń, zakup 
maszyn i urządzeń szwalniczych, 
zakup systemu komputerowego 
do stopniowania i konstrukcji odzieży).

Beneficjent – PROJECT Barbara Spadek 
Sektor –  społeczny, gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Bielany, 
gm. Kęty  
Kwota dofinansowania: 84 064,00 zł

Tytuł operacji nr 42
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez 
zakup koparko-ładowarki.

Beneficjent – Józef Kukuła / Józef Kukuła 
Firma Handlowo-Usługowa “MÓJ DOM”
Sektor – gospodarczy, rybacki
Miejsce realizacji operacji - Bulowice, 
gm. Kęty 
Kwota dofinansowania: 59 400,00 zł
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Lokalizacja operacji zrealizowanych na terenie 
gminy Oświęcim

Tytuł operacji nr 44
Zakup specjalistycznego sprzętu 
i wyposażenia biura nowo tworzonej 
firmy

Beneficjent – Ewa Szarowska
Sektor – społeczny, gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim  
Kwota dofinansowania: 11 438,83 zł

Tytuł operacji nr 46
Zakup koparko-ładowarki i ciągnika 
przez Gospodarstwo Rybackie 
Grojec - TUR sp. z o.o.

Beneficjent – TUR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim  
Kwota dofinansowania: 81 463,41 zł

Tytuł operacji nr 47
Zakup specjalistycznego sprzętu do 
badań laboratoryjnych oraz samo-
chodu ciężarowego do kompleksowej 
obsługi inwestycji.

Beneficjent – PROFIBET Łukasz Kózka
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Rajsko, gm. 
Oświęcim  
Kwota dofinansowania: 99 536,09 zł

Tytuł operacji nr 43
Zakup samochodów dostawczych 
wraz z basenami do prowadzenia 
sprzedaży bezpośredniej przez 
Gospodarstwo Rybackie 
Grojec –TUR sp. z o.o.

Beneficjent – TUR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim  
Kwota dofinansowania: 88 437,30 zł

Tytuł operacji nr 45
Rozwój działalności gospodarczej 
poprzez tworzenie centrum 
przetwarzania danych i dostępu 
do usług cyfrowych dla klientów 
prywatnych, biznesowych 
oraz jednostek samorządowych.

Beneficjent – NETICO s.c.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Rajsko, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 191477,54
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Tytuł operacji nr 48
Remont budynku Domu 
Ludowego oraz utworzenie 
Gminnej Izby Tradycji Rybactwa 
w Grojcu.

Beneficjent – Gmina Oświęcim
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 643 002,00 zł

Tytuł operacji nr 49
Modernizacja Domu Ludowego 
w Grojcu – wymiana dachu, ocieplenie 
i odnowienie elewacji oraz 
zagospodarowanie terenu wokół 
budynku.

Beneficjent – Gmina Oświęcim
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 154 798,00 zł

Tytuł operacji nr 50
Zakup i montaż wiat przystankowych 
w Gminie Oświęcim.

Beneficjent – Gmina Oświęcim
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 73 528,74 zł
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Tytuł operacji nr 51
Rewitalizacja centrum miejscowości 
Rajsko poprzez remont chodników.

Beneficjent – Gmina Oświęcim
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Rajsko, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 138 395,00 zł

Tytuł operacji nr 52
Modernizacja placu zabaw 
dla dzieci we wsi Broszkowice  wraz 
z przebudową sieci elektroenergety-
cznych zlokalizowanych w obrębie 
placu zabaw

Beneficjent – Gmina Oświęcim
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Wilczkowice, 
gm. Brzeszcze
Kwota dofinansowania: 31 062,52 zł

Tytuł operacji nr 53
Przebudowa i remont instalacji elektry-
cznej, odgromowej oraz CSP w Kościele 
Parafialnym w Porębie Wielkiej.

Beneficjent – Parafia Rzymsko-Katolicka  
Św. Bartłomieja  Apostoła w Porębie Wielkiej.
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Poręba Wielka, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 63 505,69 zł
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Tytuł operacji nr 54
Budowa budynku zaplecza socjalno-
biurowego  boiska sportowego  
Ludowego Klubu Sportowego  „Rajsko”

Beneficjent – Ludowy Klub Sportowy 
„Rajsko”
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Rajsko, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 360 400,67 zł

Tytuł operacji nr 55
Zakup ciągnika, przyczepy i pługu na 
potrzeby  nowo tworzonej działalności 
gospodarczej.

Beneficjent – Zbigniew Goc
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 116 509,75 zł

Tytuł operacji nr 56
Zakup samochodu ciężarowego wraz 
z basenami  do transportu ryb dla 
punktu sprzedaży bezpośredniej ryb. 

Beneficjent – Zbigniew Goc
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 79 542,00 zł



22LGR “Dorzecze Soły i Wieprzówki”

Tytuł operacji nr 57
Budowa małej infrastruktury 
turystycznej  wraz z drogą dojazdową  
i parkingami do łowiska wędkarskiego  
w Rajsku – jezioro „Długie” 
i „Teatrzyk”

Beneficjent – PZW Koło Oświęcim 
Miasto
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Rajsko, gm. 
Oświęcim
Kwota dofinansowania: 13 313,58 zł

Tytuł operacji nr 58
Budowa magazynów rybnych wraz 
z systemem odprowadzania wód do 
punktu sprzedaży bezpośredniej ryb.

Beneficjent – Zbigniew Goc
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec, gm. 
Oświęcim
Kwota dofinansowania: 178 495,20 zł

Tytuł operacji nr 60
Remont rowu „Od Drogi.

Beneficjent – Zbigniew Goc
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec-Łazy, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 156 053,38 zł

Tytuł operacji nr 59
Remont  rowu „Bez nazwy” w  Łazach.

Beneficjent – Zbigniew Goc
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Grojec-Łazy, 
gm. Oświęcim
Kwota dofinansowania: 115 334,85 zł
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Lokalizacja operacji zrealizowanych na terenie 
gminy Porąbka

Tytuł operacji nr 64
Poprawa jakości życia i wzrost 
atrakcyjności gminy Porąbka  poprzez 
budowę chodnika w Kobiernicach  

Beneficjent – Gmina Porąbka
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Kobiernice, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 164 984,63 zł

Tytuł operacji nr 65
Otwarcie salonu kosmetycznego 
w Porąbce

Beneficjent – Ilona Pszczółka
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Porąbka, 
gm. Porąbka  
Kwota dofinansowania: 23 996,07 zł

Tytuł operacji nr 63
Filmowa prezentacja walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i gospodarczych LGR Dorzecze Soły 
i Wieprzówki

Beneficjent – BTV Studio Sp. Z o.o.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - gm. Porąbka 
/cały obszar LGR
Kwota dofinansowania: 90 792,97 zł

Tytuł operacji nr 61
Remont koryta Młynówki Czanieckiej 
w km 1+650 – 2+169 w m. Czaniec 
gm. Porąbka. 

Beneficjent – Spółka Wodna Młynówki 
Czanieckiej na terenie Gminy Porąbka
Sektor – gospodarczy 
Miejsce realizacji operacji - Czaniec, 
gm. Porąbka  
Kwota dofinansowania: 706 260,00 zł

Tytuł operacji nr 62
Zakup urządzeń mechanicznych 
do sklepu spożywczo-przemysłowego 
w miejscowości Czaniec.

Beneficjent – Dorota Prus
Sektor – gospodarczy 
Miejsce realizacji operacji - Czaniec, 
gm. Porąbka  
Kwota dofinansowania: 2509,01 zł
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Tytuł operacji nr 68
Wzmocnienie konkurencyjności 
i atrakcyjności obszaru Gminy Porąbka 
poprzez organizację ogniska 
muzycznego dla dzieci i młodzieży 
przez Gminny Ośrodek Kultury

Beneficjent – Gminny Ośrodek Kultury 
w Porąbce
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Porąbka, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 51 283,31 zł

Tytuł operacji nr 67
Kultywowanie tradycji regionalnych 
poprzez organizację  koła muzycznego  
dla dzieci  i młodzieży z terenu Gminy 
Porąbka.

Beneficjent – Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Urbana
Sektor – Społeczny
Miejsce realizacji operacji - Kobiernice, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 54 144,43 zł

Tytuł operacji nr 66
Wzmocnienie konkurencyjności Gminy 
Porąbka poprzez budowę chodnika 
Porąbka Centrum – Wielka Puszcza.

Beneficjent – Gmina Porąbka
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Porąbka, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 607 903,00 zł
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Tytuł operacji nr 70
Adaptacja pomieszczeń poddasza, 
zakup oprogramowania i sprzętu  
w celu uruchomienia działalności 
gospodarczej

Beneficjent – A&D PROJEKT  Pracownia 
projektowa  S.C.
Sektor – gospodarczy 
Miejsce realizacji operacji - Bujaków, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 22 021,56 zł

Tytuł operacji nr 69
Budowa budynku z przeznaczeniem 
na utworzenie regionalnej izby tradycji 
i zwyczajów łowieckich połączonej 
z możliwością korzystania z miejsc 
noclegowych oraz zagospodarowaniem 
terenu wokół, w tym budowa altany 
z grillem, jako świadczenie 
dodatkowych usług w ramach 
dywersyfikacji działalności

Beneficjent – Józef Kukuła Firma 
Handlowo-Usługowa “MÓJ DOM”
Sektor – gospodarczy rybacki
Miejsce realizacji operacji - Czaniec, gm. 
Porąbka
Kwota dofinansowania: 311 536,92 zł

Tytuł operacji nr 71
Otwarcie drogerii - Czaniec

Beneficjent – Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa 
Art. Spożywczych i Przemysłowych „Bożena 
Górka
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Czaniec, gm. 
Porąbka
Kwota dofinansowania: 71 037,07 zł
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Tytuł operacji nr 72
Remont i modernizacja lokalu – zakup 
mebli, sprzętu i oprogramowania 
w celu rozwoju działalności 
gospodarczej  poprzez wprowadzenie 
usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, doradczych, 
szkoleniowych oraz poprawę jakości 
i szybkości usług kadrowo-księgowych.

Beneficjent – Biuro Rachunkowe 
i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe „Finanse” 
Agnieszka Ryłko
Sektor – gospodarczy 
Miejsce realizacji operacji - Porąbka, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 12 600,00 zł

Tytuł operacji nr 73
Przystosowanie lokalu, zakup 
oprogramowania i narzędzi 
w celu wprowadzenia nowych 
usług - wypożyczalnia narzędzi

Beneficjent – Firma Budowlano-Handlowa 
Pszczółka & Ryłko Spółka Jawna
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Porąbka, 
gm. Porąbka
Kwota dofinansowania: 81 980,55 zł
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Lokalizacja operacji zrealizowanych na terenie 
gminy Wieprz

Tytuł operacji nr 74
Biuro Rachunkowe otwarte na 
każdego.

Beneficjent – Biuro rachunkowe BATE 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - 
Gierałtowiczki, gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 3 543,39 zł
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Tytuł operacji nr 75
Rozbudowa i wyposażenie 
Agronomówki.

Beneficjent – Gmina Wieprz
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, gm. 
Wieprz
Kwota dofinansowania: 899 593,19 zł

Tytuł operacji nr 76
Rewitalizacja miejscowości Nidek 
poprzez budowę  i wyposażenie sali 
gimnastycznej.

Beneficjent – Gmina Wieprz
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Nidek, gm. 
Wieprz
Kwota dofinansowania: 454 551,00 zł

Tytuł operacji nr 77
Promocja obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej poprzez  utworzenie nowej 
orkiestry bazującej na zakupionych 
strojach regionalnych i instrumentach  
muzycznych.

Beneficjent – Gminny Ośrodek Kultury w 
Wieprzu
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 148 865,14 zł
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Tytuł operacji nr 78
Organizacja koła zainteresowań 
w zakresie kultury fizycznej i piłki 
nożnej.

Beneficjent – Ludowy Klub Sportowy 
„Orzeł” w Wieprzu
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 37 056,89 zł

Tytuł operacji nr 79
Odbudowa Młynówki Gierałtowickiej 
w obrębie gminy Wieprz zniszczonej 
przez powódź 2010 w celu zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego 
przyległych gruntów i zapewnienia 
prawidłowego przepływu wody  w km 
0+028 do 0+580, km 3+860 do 
4+015 i w km 6+750 do 6+800.

Beneficjent – Instytut Rybactwa 
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 
w Olsztynie – Rybacki Zakład 
Doświadczalny w Zatorze
Sektor – publiczny
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
Gierałtowice, Gierałtowiczki, gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 602 414,35 zł

Tytuł operacji nr 80
Budowa zbiornika wody na terenie 
gospodarstwa rolnego w miejscowości 
Wieprz.

Beneficjent – Wioletta Jednaki 
Sektor – gospodarczy 
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 178 990,62 zł
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Tytuł operacji nr 81
Zakup środków transportu do rozwoju 
prowadzonej działalności.

Beneficjent – PROTECH  J.K.Z. Krupnik 
Spółka Jawna
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Gierałtowice, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Tytuł operacji nr 82
Zakup ciągnika rolniczego 
na potrzeby rozwoju działalności 
rolniczej

Beneficjent – Stanisław Sopicki
Sektor – gospodarczy rybacko-rolniczy
Miejsce realizacji operacji - 
Frydrychowice, gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 97 561,20 zł

Tytuł operacji nr 83
Otwarcie Punktu Aptecznego 
w miejscowości Nidek oraz 
uruchomienie dowozu leków 
do pacjenta.

Beneficjent – Magdalena Wadoń FHU 
Dla Zdrowia
Sektor – społeczny/gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Nidek, gm. 
Wieprz
Kwota dofinansowania: 39 905,89 zł
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Tytuł operacji nr 85
Zakup sprzętu niezbędnego do ro-
zwoju usług geodezyjnych na obszarze 
Lokalnej Grupy Rybackiej.

Beneficjent – Wojciech Marczyński
Sektor – gospodarczy
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 48 166,04 zł

Tytuł operacji nr 84
Wieprz i ryba ze smakiem, czyli 
promocja tradycyjnych potraw 
lokalnych poprzez wydanie książki 
kucharskiej i zorganizowanie 
imprez promocyjnych połączonych 
z degustacją potraw.

Beneficjent – Stowarzyszenie Pomocy 
Bezrobotnym I Ich Rodzinom „Nadzieja”
Sektor – społeczny
Miejsce realizacji operacji - Wieprz, 
gm. Wieprz
Kwota dofinansowania: 30 939,57 zł
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Program PO RYBY 2007-2013 Oś 4 nie ogranicza swych 
ram wyłącznie do udzielenia wsparcia finansowego 
na realizacje  operacji aplikującym o pomoc osobom lub 
podmiotom. Istotnym założeniem programu było 
budowanie więzi społecznych obszaru rybackiego i jego 
promocja. Również promocja samego programu celem jego 
upowszechnienia. Dzięki tym możliwościom Stowarzyszenie 
corocznie w latach 2001-2015 planowało i realizowało 
szereg zadań oraz aktywie uczestniczyło w wydarzeniach 
organizowanych przez inne podmioty, m.in. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządy gminne, samorząd 
powiatowy.

Działania promocyjne Stowarzyszenie realizowało 
w różnorodny sposób, w szczególności poprzez:

- prowadzenie strony internetowej

- opracowanie i wydanie folderów promocyjnych, ulotek 
informacyjnych i innych publikacji 

- artykuły prasowe

- ogłoszenia i reklamy radiowe

- okolicznościowe plakaty

- organizację lub współorganizację imprez plenerowych- 
wydarzenia o zasięgu regionalnym tj. zawody wędkarskie, 
spływy kajakowe, rajdy rowerowe, dożynki gminne, święta 
gmin 

- organizowanie stoisk pod własnym namiotem z dystrybucją 
materiałów promocyjnych 

- organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej po kompleksach stawowych objętych programem 
ochronnym NATURA 2000

- budowę ścieżki edukacyjnej przyrodniczej w kompleksie 
leśno-stawowym Brzeszcze Nazieleńce

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (zestawów eduka-
cyjnych) „Jaka to ryba? ”  

- zakup i montaż zewnętrznej tablicy edukacyjnej „Jaka to 
ryba?” na ścieżce edukacyjnej 

W działaniach promocyjnych obszaru szczególną uwagę 
poświęcono upowszechnianiu pozytywnych skutków 
przyrodniczych i gospodarczych związanych ze stawami
i gospodarką rybacką śródlądową oraz promocji ryb 
słodkowodnych jako zdrowej żywności produkowanej 
w ekologicznych warunkach.

Stawy Są bogactwem regionu „Dorzecza Soły 
i Wieprzówki”. Na nich oparte są obszary chro-
nione NATURA 2000 „Dolina Dolnej Soły”, 
„Stawy w Brzeszczach”. Pełnią funkcję retencyjną, 
tworzą niepowtarzalne krajobrazy. Są miejscami
sprzyjającymi do spacerów i wypoczynku. Poprzez 
Oś 4  Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013  
walory te zostały właściwie wyakcentowane. 

Targi AGROTRAVEL 2012 | 2013 | 2014

Wycieczki edukacyje na stawy 
Brzeszcze-Nazieleńce
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Dożynki w Malcu Święto Gminy Wieprz

Rowerem przez Wieprz

Spływ kajakowy w gminie Porąbka

Degustacje potraw 
regionalnych
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA

Zasadą wdrażania programu PO RYBY 2007-2013 Oś 4 była 
realizacji zadań wyłącznie na obszarze LGR. Wyjątkowo poza 
obszarem mogły być realizowane projekty promocyjne oraz 
z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 
Realizacja zadań w ramach współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej zainicjowana została utworzeniem sieci 
współpracy „Lokalne Grupy Rybackie – Sieć Południowa”. 
Do sieci przystąpiło 12 LGR-ów tzw. „karpiowych” 
zlokalizowanych na południu Polski. Większość zadań ze 
współpracy podjęto w partnerstwie tych grup.
Efektem współpracy jest zrealizowanie wielu cennych 
inicjatyw o zróżnicowanym  charakterze i osiągnięcie 
założonych celów:

- Wizyty studyjne: na Węgry, do Niemiec – Bawaria, na 
Litwę, na Pomorze – Kaszuby
Uczestnicy wyjazdów zapoznali się z gospodarką rybacką 
w wizytowanych krajach, jej funkcjonowaniu w warunk-
ach rynkowych, z gospodarką wodną, uwarunkowaniami 
środowiskowymi chowu i hodowli ryb.
- Sfinansowanie opracowania i wydania publikacji 
„Strategia KARP 2020” 
Opracowanie jest zbiorem informacji statystycznych i anali-
tycznych dotyczących produkcji karpiowej, jej uwarunkowań 
i perspektyw.

- Wydanie książeczki edukacyjnej  dla dzieci pt. „Co 
w stawie  piszczy?” wraz z audiobookiem na płycie CD.

- Produkcja filmu pt. Karp pozytywnie wpływa na stawy”.
Film w szczególności charakteryzuje rolę gospodarki sta-
wowej w istnieniu obszarów chronionych NATURA 2000.

- Opracowanie i wdrożenie „SZLAKU KARPIA”

- Wydanie map obszarów 12 LGR-ów

- Opracowanie i wdrożenie logotypu „Szlaku Karpia” 

- Wizualizacja za pomocą tablic miejsc produkcji 
karpiowej w obszarze 12 LGR-ów
„Szlak Karpia” ma na celu popularyzację produkcji śródlądowej 
ryb i konsumpcji ryb słodkowodnych.

- Wdrożenie projektu ekomuzeum dla obszaru LGR – 
Ekomuzeum Gościnna Kraina
Celem projektu jest popularyzacja miejsc o szczególnych wal-
orach m.in. przyrodniczych, historycznych, technicznych oraz 
osób, których działalność lub pasja może zainteresować tu-
rystów.

- Organizowanie własnych imprez promocyjnych oraz 
promocja obszaru podczas wydarzeń organizowanych 
przez partnerów sieci.
Imprezy własne to m.in.:

- „Brzeszcze na Szlaku Karpia” – cykl wydarzeń 
(konferencja, wizyty studyjne gospodarstw rybackich, piknik 
rybacki)

- „Bądź zdrów jak ryba” - Na Szlaku Karpia w Porąbce – 
spływ kajakowy rzeką Sołą, rajd rowerowy w terenie górskim, 
impreza plenerowa

- Międzyregionalne zawody wędkarskie w NATURA 2000 
w Rajsku - promocja sposobu zagospodarowania zbiorników 
pożwirowych na cele rekreacyjne 

Organizowanie imprez własnych lub udział w wydarzeniach 
organizowanych przez partnerów miało na celu:
• Promocję chowu, hodowli i spożycia ryb słodkowodnych, 
• Rozwój rynku zbytu ryb,
• Rozwój turystyki i ekoturystyki,
• Zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji 
rybactwa.

- Organizowanie wspólnych szkoleń.
Szkolenia obejmowały różne grupy uczestników, zależenie od 
tematyki: rybaków, członków Stowarzyszeń, pracowników 
biur. 
Dzięki współpracy możliwe było organizowanie szkoleń dla 
optymalnej liczebności grupy ułatwiającej wdrażanie progra-
mu.

Dzięki programowi współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej program PO RYBY Oś 4 przyczynił 
się do integracji obszarów rybackich, wzajemnej 
popularyzacji walorów swych regionów, a przede 
wszystkim promocji rybactwa śródlądowego 
i walorów dietetyczno-zdrowotnych konsumpcji ryb 
słodkowodnych.
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Rajd rowerowy w Porąbce

Na szlaku Karpia w Porąbce Na szlaku Karpia w Porąbce



Wizyta studyjna w Niemczech
Z wizytą u rybaków 
na Węgrzech

Wyjazd studyjny na Litwę

Wizyta studyjna w Niemczech

36LGR “Dorzecze Soły i Wieprzówki”



www.dsiw.pl37

Brzeszcze na Szlaku Karpia

Zwyciężczynie konkursu kulinarnego 
- Dni Rybactwa w Skoczowie

Książeczka dla dzieci - “Co szumi w Stawie”

Mapa obszaru LGR 
Dorzecze Soły i Wieprzówki



DOBRE PRAKTYKI 
PO RYBY 2007-2013 OŚ4

Opracowanie tekstowe   

Roman Olejarz

Zdjęcia operacji              

Tomasz Biernat
LGR “Dorzecze Soły i Wieprzówki”
Marcin Karreta

Opracowanie graficzne, skład, druk

K1M1 Jakub Ignaczak

Wydano na zlecenie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
“Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
Ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko 
e-mail biuro@dsiw.pl 
www.dsiw.pl
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