
ODŁOWY w gospodarstwie rybackim

Czyli zielone lekcje nad stawami. Oferta od 11.11.2019.

Czego dotyczy nasza oferta
Zajęcia w terenie, połączone z obserwacją pracy rybaków podczas odłowów w gospodarstwie

rybackim i wizytą na płuczce, czyli miejscu sprzedaży ryb, przeznaczone są dla 20-30 osobowych

grup uczniów. Dzieci oprowadza po gospodarstwie córka właściciela gospodarstwa. Zajęcia,

w tym czas przeznaczony na dokarmianie danieli i posiłek uczestników wycieczki, trwa do 4

godzin. W razie niekorzystnej prognozy pogody, na 2 dni przed przyjazdem, zajęcia można

przełożyć na inny termin.

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

55 km z Wrocławia i tyle samo z Leszna). Kompleks naszych stawów mieści się na obszarze Parku

Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, w otoczeniu 3 rezerwatów przyrody, na Obszarze Natura 2000.

Od ponad 25 lat działamy w branży rybackiej.

Tematyka zajęć w terenie
Odłowy to okazja dla uczniów, żeby poobserwować na żywo rybaków stawowych 

podczas zaciągania sieci, sortowania i załadunku różnych gatunków ryb słodkowod.

A wszystko w otoczeniu licznego ptactwa rybożernego. Uczestnicy zająć poznają  

etapy rozwoju karpia milickiego, zaznajomią się ze sprzętem rybackim, zobaczą

miejsce magazynowania i sprzedaży ryb (budynek płuczki). 

Dodatkowe atrakcje czekające na uczniów
• Dokarmianie danieli hodowanych w gospodarstwie

• Ścieżka przyrodnicza z tablicami dydaktycznymi, wieżyczka obserwacyjna

• 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 edukacyjnych
20 zł / uczeń. Duży parking dla autokaru - bezpłatny.

Wyżywienie
Dodatkowo płatne – poniżej przykładowe menu cateringu z Karczmy Rybnej

• wariant 1: kiełbasa z grilla, chleb, ketchup, sok tłoczony 0,3l - 7 zł/os.

• wariant 2: kotlecik rybny, frytki, surówka, sok tłoczony 0,3l - 25 zł/os.

• wariant 3: zupa pomidorowa z makaronem - 5 zł/os.

• wariant 4: frytki, ketchup, sok jabłkowy 0,3l - 9 zł/os.

• wariant 5 (młodzież): 2 kiełbasy z grilla, ketchup, chleb, sok 0,3l - 12 zł/os.

• wariant 6 (młodzież): karp smaż., frytki, ketchup, surówka, sok 0,3l - 35 zł/os.

• 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

edukacja@raftowicz.pl  www.ryby.raftowicz.pl

GPS:  N: 51º29'38'' E: 17º0'26'' Dolina Baryczy

Czas na rybkę

www.Ryby.Raftowicz.pl


