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Karczma Rybna w Rudzie Żmigrodzkiej gm. Żmigród 

Opis przedsięwzięcia: 

 

Karczma Rybna, usytuowana jest tuż przy łowisku dla wędkarzy i ogrodzonym terenie  
z hodowlą danieli. Do okazałego budynku karczmy z parkingu prowadzi zadaszony strzechą 
mostek, pod którym wartko płynie woda. Sama karczma nawiązuje wyglądem do 
starodawnych chat z regionu Doliny Baryczy: pruski mur, trzcina na dachu oraz kamień 
okalający podstawę karczmy. We wnętrzu karczmy uwagę przykuwa ogromnych rozmiarów 
kominek w kształcie ryby, a także bar stylizowany na łódź rybacką. Karczma ma dwa poziomy. 
Na dole bar i sala jadalna na ok. 30 osób, na piętrze druga większa sala na ok. 50 osób oraz 
taras, z którego można podglądać ptactwo wodne, dziką zwierzynę czy hodowlę danieli. Na 
dzieci czeka mnóstwo atrakcji: dokarmianie danieli, kącik zabaw dla dzieci w karczmie i plac 
zabaw tuż przy obiekcie. 

Pełny zakres działalności na dzień dzisiejszy to: 
• hurtowa sprzedaż żywych ryb, w szczególności karpia milickiego (sezonowo, zamówienia na telefon) 

• hurtowa sprzedaż ryb obsadowych (sezonowo, zamówienia na telefon)  
• detaliczna sprzedaż żywych ryb, w szczególności karpia (przez cały rok, zamówienia na telefon)  

• usługi gastronomiczne w Karczmie Rybnej (otwarta przez cały rok w weekendy, możliwość zamówienia 
detalicznych ilości żywej, przetworzonej lub wędzonej ryby) 

• usługi rekreacyjne na łowisku wędkarskim (czynne w miesiącach maj-wrzesień, tylko w weekendy) 

• hurtowa i detaliczna sprzedaż wstępnie przetworzonych ryb – przetwórnia (przez cały rok, współpraca 
na zasadach umów, zamówienia detaliczne na telefon). 

 

http://www.ryby.raftowicz.pl/


Poza stawami na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” znajdują się: 

• Karczma Rybna z wędzarnią (otwarta w weekendy), 

• łowisko dla wędkarzy (czynne w weekendy), 
• przetwórnia rybna oferująca wstępnie przetworzone ryby (dzwonka, płaty, filety), 

• tarliska (miejsca rozrodu i wylęgu ryb),  
• magazyny z wodą przepływową do przechowywania żywej ryby,  

• magazyn na zboże, 

• odłówka (płuczka) ułatwiająca odłów ryb przeznaczonych do sprzedaży, 
• budynek rybakówki (docelowo ma stanowić bazę noclegową), 

• ogrodzony teren, na którym prowadzona jest hodowla danieli. 

Rolnik korzystał z dotacji jakie oferuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Operacje jakie zostały wdrożone w gospodarstwie, współfinansowane przez Unię Europejską 
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniające zrównoważony 
rozwój gospodarczy to: 
1. Mini-przetwórnia ryb 

Projekt: „Rozwój sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa Ruda Żmigrodzka poprzez budowę  

i wyposażenie patroszarni ryb” 

2. Hodowla danieli 

Projekt: „Dywersyfikacja działalności gospodarstwa dla uzyskania zintegrowanej produkcji karpia 
milickiego” 

3. Zabezpieczenia przed bobrami 

Projekt: „Zabezpieczenie grobli stawowych przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego – 
Ruda Żmigrodzka, obszarem objętym Natura 2000” 

4. Społeczna Straż Rybacka 

Projekt: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwie rybackim 
Ruda Żmigrodzka Jan Krzysztof Raftowicz” 

5. Budowa Karczmy Rybnej 

Projekt: „Utworzenie gastronomiczno-noclegowej bazy turystycznej w celu reorientacji działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną  

z sektorem rybactwa 

6. Modernizacja łowiska 
Projekt: „Przebudowa stawu na potrzeby łowiska dla wędkarzy, budynku płuczki oraz 

zagospodarowanie działki w celu stworzenia oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich 

regionu” 

7. Budowa suszarni do zboża  

8. Budowa płuczki z odłówką  

9. Budowa stawu „Renia” 

10. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarski rybackiej (używana koparka i spychacz 

Catepilar, ciągnik John Deere, przyczepy, samochód z basenem do przewozu ryb, 3 łodzie paszowe, 

silnik zaburtowe) 

11. Remont stawu „Krzysztof Górny” (odmulenie, usypanie wyspy) 

Galeria zdjęć: 

     
 



 

 


