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Oddział PTTK przy Hucie Miedzi zaprasza na: 

52 RAJD KACZAWSKI 

HUTNIKÓW MIEDZI 
 

Stare Bogaczowice (do 1945 niem. Altreichenau) – wieś w Polsce, położona w 

województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Stare 

Bogaczowice[4]. 

Podział administracyjny - Integralne części wsi Stare Bogaczowice to: Podgórna i 

Wrony. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 

wałbrzyskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Stare Bogaczowice. 

Położenie - Stare Bogaczowice to wieś położona w dolinie rzeki Strzegomki, Polskiej 

Wody i Chwaliszówki. Stare Bogaczowice leżą na skraju dwóch regionów: Pogórza 

Bolkowskiego i Gór Wałbrzyskich. 

Charakterystyka - Stare Bogaczowice stanowią ogniwo łańcucha osadniczego o 

długości około 4,8 km; na wysokości 360-420 m n.p.m. Na terenie wsi występują 

źródła mineralne (szczawy wodorowęglanowo-sodowe). Znajduje się tutaj: urząd 

gminy, szkoła podstawowa, gimnazjum, OSP, parafia rzymskokatolicka, sołectwo i 

leśnictwo. 

Historia - Nazwy: Rychnów – 1228 r., Richenowe – 1263 r., Richinowe – 1292 r., 

Richynow – 1318 r., Reychenaw – 1399 r., Altreichenau do 1945 r., Dolina do 1947 r. 

Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w dokumencie z roku 1228, dotyczącym 

fundacji klasztoru cysterskiego w Henrykowie. Wieś nosząca wówczas nazwę 

Rychnów wraz ze swoim obejściem w ilości 100 wielkich łanów została przekazana 

klasztorowi nadaniem przez kanonika Mikołaja, notariusza książęcego. Zostało one 

zatwierdzone przez księcia Henryka Pobożnego. Po ufundowaniu klasztoru 

cystersów w Krzeszowie, z woli księcia Bolka I, wieś w ramach wymiany z klasztorem 

henrykowskim od roku 1292 przynależała do klasztoru krzeszowskiego. W roku 1318 

we wsi była karczma, wolny wyszynk i dom parafialny – proboszczem był 

pochodzący z Pomorza Liczko (do dziś zachowały się ruiny pochodzącego z tego 

okresu kościoła św. Mikołaja odbudowanego po wojnach husyckich w roku 1518 i 

przebudowanego w roku 1704). 

W połowie XV w. powstał kościół w dolnej części wsi, w miejscu dzisiejszego 

kościoła św. Józefa, jedynym zachowanym jego elementem jest dolna część wieży. 

Spis majętności klasztornych z roku 1576 zawiera zapis, iż w Starych Bogaczowicach 

gospodaruje 74 gospodarzy. Z inicjatywy opata Bernarda Rosy w latach 1685–1689 

wzniesiono nowy kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii 
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Panny z barokowym wyposażeniem, które wykonali: Johann Claessens, Franz 

Heigel, Georg Schrötter. W roku 1736 wzniesiono kaplicę św. Anny, w której freski na 

sklepieniu wykonał Franz Heigel ze Świdnicy. 

We wrześniu 1760 roku, przez tydzień, wokół wsi trwały potyczki wojsk pruskich i 

austriackich. Ze spisu gruntów z 1788 wynika, że w Starych Bogaczowicach 

mieszkało 60 chłopów, 21 zagrodników, 84 dzierżawców, 92 chałupników, 2 młynarzy 

i 2 kowali. Zawiera on 270 tytułów własności. 

W roku 1810 została przeprowadzona sekularyzacja dóbr zakonnych. Na rzecz 

państwa przejęto ziemię, budynki, źródła mineralne, dzieła sztuki. W roku 1830 we 

wsi działały dwie szkoły, królewskie nadleśnictwo, 3 młyny wodne i 1 wiatrak, 135 

warsztatów płócienniczych, farbiarnia, 4 kołodziejów i 5 kuźni. 

Na przełomie XIX i XX wieku Stare Bogaczowice stały się kurortem w oparciu o 

występujące tu źródła mineralne, które nosiły nazwy „Dolne”, „Klasztorne”, „Anny” i 

„Szczawa” i przepiękny krajobraz Sudetów. Na zboczu koło kaplicy św. Anny 

planowano budowę nowoczesnego uzdrowiska z inhalatorium i łazienkami. Zostały 

wybudowane studnie, pijalnie oraz domy kąpielowe. Do nazwy miejscowości zaczęto 

dopisywać dodatek Bad (Zdrój). Woda wykorzystywana była do kuracji pitnej i 

kąpielowej oraz do produkcji mineralnej wody stołowej. Do uzdrowiska licznie 

zjeżdżali kuracjusze, aby od maja do września zażywać kąpieli na choroby krtani, 

pęcherza moczowego i dolegliwości nerek. Rozbudowę uzdrowiska pokrzyżowała 

wojna i na długie lata zamarło wydobywanie wody z tutejszych źródeł. 

W roku 1939 wieś zamieszkiwało 1691 mieszkańców. 

Obecna wieś gminna należała do okręgu bolkowsko-kamiennogórskiego dawnego 

księstwa świdnickiego, od roku 1818 przyporządkowana była do powiatu 

bolkowskiego rejencji legnickiej, a w roku 1934 Stare Bogaczowice włączone zostały 

do powiatu wałbrzyskiego. 

Po zakończeniu II wojny światowej Stare Bogaczowice pozostawały wsią rolniczą. 

Osiedliło się tu bardzo dużo repatriantów ze wschodu. Przez szereg lat nie 

eksploatowano źródeł mineralnych, upadły też plany budowy uzdrowiska. W roku 

1968 źródła zostały odgruzowane. Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w 

Wałbrzychu rozpoczęła eksploatację i sprzedaż wody pod nazwą Rozlewnia Wód 

Mineralnych “ANNA” w Starych Bogaczowicach. 

Zabytki - Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków 

wpisane są: kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca, barokowy z 1685 r., 

przebudowany w 1826 roku, przykościelny cmentarz, klasztor - prepozytura 

cystersów, obecnie plebania z końca XVII w., przełom XIX/XX w., kaplica pw. św. 

Anny, z 1736 r., przebudowana w 1827 r., ruiny kościoła św. Mikołaja z XV-XVI wieku
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 UCZESTNICTWO 

 

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie, 

zgłoszeni przez organizacje społeczne, zakłady pracy, szkoły oraz turyści indywidualni. Dzieci 

i młodzież mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych lub po uzyskaniu zgody władz 

szkolnych i zapewnieniu opieki ze strony osób posiadających stosowne uprawnienia. Od 

uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Kierownikiem drużyny musi być osoba dorosła, 

z doświadczeniem turystycznym, potrafiąca wziąć pełną odpowiedzialność za przygotowanie 

i zachowanie uczestników podczas trwania rajdu. Uczestnik powinien posiadać dokument 

tożsamości, ubiór dostosowany do uprawiania turystyki w zmiennych warunkach pogodowych, 

wygodne obuwie, plecak, mapę, żywność wg własnych potrzeb. 

 

Wpisowe na Rajd wynosi: 

 trasa nr: 4 – 50 zł 

 trasy nr: 1, 2, 3, 5 i 6 – 60 zł 
 

UWAGA: 

Wpisowe nie obejmuje kosztów noclegu, 

wyżywienia na trasach wielodniowych, 

przejazdów komunikacją publiczną oraz 

wstępów do zwiedzanych obiektów. 
 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
 

Uczestnicy w ramach wpisowego mają: zapewnioną fachową obsługę przewodnicką na 

trasach rajdu, są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW (z wyłączeniem chorób przewlekłych), 

otrzymają okolicznościowy znaczek, otrzymają potwierdzenie na GOT i OTP, zapewnione dania 

gorące i napoje na uroczystym zakończeniu rajdu, które odbędzie się w dniu 22.05.2022 r. w  

godz. 13:00 – 18:00 na terenie „Karczmy Jedynak” w Starych Bogaczowicach. Ponadto uczestnicy 

mają prawo brać udział w warsztatach oraz konkursach w trakcie trwania rajdu i zdobywać cenne 

nagrody.  

Zapisów dokonywać telefonicznie (telefony przy wykazie tras!!!) 
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Zapisy na Rajd trwają do 10.05.2022 r. 
 

Bliższych informacji udziela biuro rajdu:  

 

Tel. 604 924 193 (Piotr Matczuk),  

606 356 093 (Joanna Kurek) 
Wpisowe można wpłacać u kierowników tras a także na konto bankowe: 

  

Oddział PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica” 

59-216 Kunice, ul. Słoneczna 1 c 
 

50 1090 2066 0000 0001 4680 1315 
 

W tytule wpłaty należy wpisać: „52 Rajd Kaczawski”, nr. trasy                        

oraz kogo dotyczy wpłata. 
 

W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie  

po 10.05.2022 r. wpisowe nie będzie zwracane. 
 

KONKURSY 

 

 Super Star(uch) 

 Konkursy niespodzianki 

 

WYRÓŻNIENIA  

 Najmłodszy uczestnik 

 Najstarszy uczestnik 
 

 

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

 kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec 

osób trzecich przez uczestników rajdu oraz za zaginięcie lub utratę bagażu w czasie 

trwania rajdu, 

 wszelkie uwagi od uczestników dotyczące organizacji rajdu można zgłaszać do biura 

Oddziału, 

 rajd jest organizowany z okazji „Dnia Hutnika – 2022”.  
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SZTAB ORGANIZACYJNY 

 

Kierownik rajdu Piotr Matczuk 

Z-ca kierownika rajdu Lech Blajchert 

Sekretariat Joanna Kurek 

Kwatermistrzostwo Marek Dąbrowski, Wiesław Hałka, Paweł Sobol 

 

Zgłoszeń grupowych należy dokonywać po wcześniejszym kontakcie z biurem rajdu na karcie 

zgłoszenia załączonej do Regulaminu. Organizatorzy nie zwracają wpisowego osobom 

zgłoszonym i przyjętym na rajd, które nie wzięły w nim udziału. 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są : 

 przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu,  

 stosować się do zarządzeń kierownictwa rajdu, 

 zachowywać ciszę nocną w godz. 2200-600
, 

 przestrzegać zasady karty turysty, 

 przestrzegać zasady ochrony przyrody, ochrony zabytków, oraz uszanowania miejsc 

pamięci narodowej, 

 przestrzegać przepisy PPOŻ. 
 

 

Gwarantujemy aktywny wypoczynek w malowniczym rejonie Wzgórz Strzegomskich, Rudaw 

Janowickich oraz Gór i Pogórza Kaczawskiego, poznanie walorów krajoznawczych oraz miłe 

spędzenie wolnego czasu podczas pieszej wędrówki w obcowaniu z historią i przyrodą na 

turystycznych szlakach. 
 

ORGANIZATOR RAJDU: O/PTTK przy HM ”Legnica” 
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TR A S Y  RA JD OW E 

 

 

 

TRASA NR 1: 4-dniowa: wpisowe – 60 zł 

Kierownik trasy: Krystyna Drozd (tel. 603 602 976), zbiórka uczestników: 

19.05.2022r. o godz. 7:45 na parkingu sklepu LIDL w Legnicy przy 

ul. Moniuszki 

19.05.2022 – Wałbrzych Miasto – Wzgórze Gedymina – Park Zdrojowy – Szczawno 

Zdrój (zwiedzanie) . Trasa: 7 km 

20.05.2022 – Szczawno Zdrój – Lubomin – Trójgarb – Modrzewiec – Węgielnik – 

Struga. Trasa: 15 km 

21.05.2022 – (trasa wspólna z trasą nr 3) Stachelberg – wieża widokowa Eliška – 

Dvorský Les – Rýchorska Bouda -  Rýchorský Kříž – Czepiel – Niedamirów – 14 km 

22.05.2022 – Szczawno Zdrój – Czerwone Wzgórze – Struga - Stare Bogaczowice 

(Karczma Jedynak). Trasa: 9 km 

 

 

 

TRASA NR 2: 4-dniowa: wpisowe – 60 zł 

Kierownik trasy: Krzysztof Król (tel. 609 097 056), zbiórka uczestników: 

19.05.2022 o godz. 7:45 na parkingu sklepu LIDL w Legnicy przy ul. Moniuszki 

19.05.2022 - Wałbrzych Miasto – Ptasia Kopa – Nowy Poniatów - Rusinowa – 

Przełęcz Szypka - Kamieńsk – Jedlina Zdrój. Trasa – 15 km 

20.05.2022 - Jedlina Zdrój – Glinica – Kamionka – Rybnica Leśna – Hala pod 

Klinem – Schronisko PTTK Andrzejówka – Przełęcz pod Jeleńcem – Skalna Brama  

– Grzmiąca – Jedlina Zdrój. Trasa – 18,5 km 

21.05.2022 - Jedlina Zdrój – Jedlinka – Przełęcz Marcowa – Kompleks Soboń – 

Głuszyca PKP – Grzmiąca – Jedlina Zdrój. Trasa – 18 km 

22.05.2022 - Boguszów Gorce Zachód PKP – Jabłów – Trójgarb – Stare 

Bogaczowice (Karczma Jedynak) 
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TRASA NR 3: 2-dniowa: wpisowe – 60 zł 

Kierownik trasy: Piotr Matczuk (tel. 604 924 193), zbiórka uczestników: 

21.05.2022 r. o godz. 7:45 na parkingu sklepu LIDL w Legnicy przy 

ul. Moniuszki 

21.05.2022 – (trasa wspólna z trasą nr 1) Stachelberg – wieża widokowa Eliška – 

Dvorský Les – Rýchorska Bouda -  Rýchorský Kříž – Czepiel – Niedamirów – 14 km 

22.05.2022 – Witków – Trójgarb – Stare Bogaczowice (Karczma Jedynak) – 8,5 km 

 

 

TRASA NR 4: 1-dniowa rowerowa: wpisowe – 50 zł 

Kierownik trasy: Grażyna Kubicz (tel. 691 817 099), zbiórka uczestników: 

22.05.2022 r. o godz. 8:00 na parkingu LPWiK przy ul Nowodworskiej. 

22.05.2022 – Legnica – Jawor – Zębowice -  Dzierzków – Jugowa – Dobromierz – 

Pietrzyków – Chwaliszów - Stare Bogaczowice (Karczma Jedynak) – 46 km 

 

 

 

TRASA NR 5: 1-dniowa: wpisowe – 60 zł 

Kierownik trasy: Andrzej Tokarski (zapisy: Piotr Matczuk 604 924 193), zbiórka 

uczestników: 22.05.2022r. o godz. 7:45 na parkingu sklepu LIDL w Legnicy 

przy ul. Moniuszki.  

22.05.2022 – Lubomin – Trójgarb – Mrowica - Stare Bogaczowice (Karczma 

Jedynak) – 7,5 km 

 

 

 

TRASA NR 6: 1-dniowa: wpisowe – 60 zł  

Kierownik trasy: Waldemar Małek (zapisy: Piotr Matczuk 604 924 193), zbiórka 

uczestników: 22.05.2022r. o godz. 7:45 na parkingu sklepu LIDL w Legnicy 

przy ul. Moniuszki 

22.05.2022 – Cieszów – Zamek Cisy – Dolina Czyżynki - Stare Bogaczowice 

(Karczma Jedynak) – 7 km 
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KA R TA  TUR Y STY  

 

1.  Turysta pomaga każdemu, zwłaszcza młodemu 

człowiekowi, poznać swoją ojczyznę. 

2.  Przyroda i dorobek kultury są wspólnym dobrem; Ty też 

jesteś za nie odpowiedzialny. 

3.  Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz 

zwiedzić. 

4.  Turysta to Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą. 

5.  Dopuść Naturę do głosu - nie hałasuj! 

6.  Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś 

je zastać. 

7.  Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj! 

8.  Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża 

Tobie i innym. 

9.  Turysta wszędzie gościem - pozostaw po sobie dobre 

wspomnienia. 

10. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania 

innych. 

11. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - 

uśmiechnij się! 

12. Podpatruj i pytaj przyrodę, a odkryjesz jej prawa.  

 


