
W KARPIOWYM ZAKĄTKU

DOLINY BARYCZY
czyli zielone lekcje nad stawami

Czego dotyczy nasza oferta
Interaktywne zajęcia przyrodniczo-regionalne w terenie dla ok. 20 - 30 osobowych grup uczniów,

prowadzone przez córkę właściciela gospodarstwa rybackiego, w oparciu o podstawy nauczania.

Zajęcia wraz z częścią rekreacyjną i czasem na posiłek trwają do 4 godzin (godziny do ustalenia).

Miejsce zajęć edukacyjnych
Zajęcia odbywają się na terenie rodzinnego Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” (około

55 km z Wrocławia), a w razie niepogody w Karczmie Rybnej „Ruda Żmigrodzka”. Kompleks

naszych stawów mieści się na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Trasa wycieczki

(ok. 3 km) biegnie przyrodniczą ścieżką (10 tablic dydaktycznych), po grobli wokół największego

stawu w gospodarstwie (50 ha lustra wody). Na terenie gospodarstwa rybackiego jest kilkanaście

stawów różnej wielkości i przeznaczenia, a także regionalna Karczma Rybna (dla Gości czynna

tylko w weekendy), zagroda z danielami oraz budynek płuczki, czyli pokazowe miejsce sprzedaży

ryb. Od ponad 25 lat działamy w branży rybackiej.

Tematyka zajęć w terenie
• Świat zwierząt i roślin Doliny Baryczy (zapewniamy lornetki, lupy, atlasy)

• Praca rybaków i czekające ich wyzwania w obliczu natury

• Rzeka Barycz i historia zakładania stawów w Doliny Baryczy

Dodatkowe atrakcje czekające na uczniów
• Dokarmianie danieli hodowanych w gospodarstwie

• Wieżyczka obserwacyjna oraz czatownia nad stawem do obserwacji ptaków

• Wizyta w budynku płuczki (pokaz żywych ryb i sprzętu rybackiego)

• Duży trawiasty teren na rekreację, plac zabaw, zestawy do gier i zabaw

• Miejsce na ognisko, duży taras zewnętrzny przy Karczmie Rybnej

Koszt zajęć
20 zł / uczeń. Nauczyciele nieodpłatnie. Duży parking dla autokaru - bezpłatny.

Po stronie szkoły koszt zapewnia środka transportu dla uczniów. 

Wyżywienie
Dodatkowo płatne - do wyboru jeden wariant posiłku z Karczmy Rybnej

(poniżej cena za osobę; dla 3 opiekunów wyżywienie nieodpłatnie):

• wariant 1: kiełbasa z grilla + chleb + ketchup + sok tłoczony 0,3l – 7 zł

• wariant 2: kotlecik rybny + frytki + surówka + sok tłoczony 0,3l – 25 zł

• wariant 3: zupa pomidorowa z makaronem – 5 zł

• wariant 4: frytki + ketchup + sok jabłkowy 0,3l – 9 zł

• wariant 5 (dla młodzieży): 2 kiełbasy z grilla + ketchup + chleb + sok 0,3l – 12 zł

• wariant 6 (dla młodzieży): karp smażony + frytki + surówka + sok 0,3l – 35 zł

• wariant 7: dowolny (jesteśmy otwarci na propozycje)

Zadzwoń: +48 881 778 707 Napisz: edukacja@raftowicz.pl

Gospodarstwo Rybackie i Karczma Rybna

„Ruda Żmigrodzka” Jan K. Raftowicz

Ruda Żmigrodzka 101-102, 55-140 Żmigród

GPS N: 51º29'38'' E: 17º0'26''

www.ryby.raftowicz.pl

Czas na rybkę

Oferta dostępna również w ramach 

programu Edukacja dla Doliny Baryczy

www.edukacja.barycz.pl


