
 Może widziałeś nasz krótki film o małej, ale wielkiej sercem Gminie Stare Bogaczowice  (jeśli 
nie, to zobacz go tutaj!). Ten region południowo-zachodniej Polski jest idealnym miejscem na 
wycieczkę dla osób, które cenią ciszę, spokój i naturę, ale lubią mieć w zasięgu ręki wszelkie 

udogodnienia i atrakcje XXI wieku. W tym artykule postanowiliśmy podzielić się z Tobą 
informacjami o wszystkich miejscach, które możesz zobaczyć w naszym filmie, i które warto 

zrobić lub zobaczyć będąc tutaj. 

  

1. ODWIEDŹ HOLENDERSKI WIATRAK W GOSTKOWIE 

Przespaceruj się po polach albo bitej ścieżce do XVIII-wiecznego młyna. Widok na szczycie jest 
bardzo malowniczy, szczególnie o zachodzie słońca nad Gostkowem. 

  
2. PRZEJEDŹ SIĘ PO BOCZNYCH DROGACH 

  
Wsie należące do Gminy Stare Bogaczowice mają wiele malowniczych ulic, przy których 

możesz podziwiać piękne i zadbane ogródki albo interesujące stare budynki. 
  

3. WYPATRUJ DZIKIEJ ZWIERZYNY 
  

Dziki, jelenie  i oczywiście lokalne muflony, które wyglądają trochę jak mix kozy i sarny. Muflony 
zostały sprowadzone z Korsyki i Sardynii w XX w. i Gmina Stare Bogaczowice jest jednym z 

niewielu miejsc, w którym występują te niezwykłe zwierzęta. 
  

4. PRZESPACERUJ SIĘ DO RUIN MŁYNA W STARYCH BOGACZOWICACH 
  

Ruiny młyna spoczywają na wzgórzu, z którego można zobaczyć panoramę Starych 
Bogaczowic – pobliskie domy, lasy i łąki. Spacer do tego miejsca może nie należeć do 

najłatwiejszych bo na szczyt pagórka nie prowadzi wyznaczona ścieżka, ale przedzieranie się 
przez złote kłosy zboża jest nie lada przygodą! 

  
5. ODKRYJ SMAK  ŚWIEŻYCH JAJEK  Z WOLNEGO WYBIEGU 

  
Nioski z Kotliny Natury, którą można znaleźć w Gostkowie, biegają beztrosko po zielonych 
łąkach na skraju lasu. Ich jajka są przepyszne, a strona Eggsperci jest świetnym źródłem 

‘jajkowych’ przepisów, które sami wypróbowaliśmy. 
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6. IDŹ NA RYBY ALBO POPŁYWAJ NAD ZALEWEM 
  

Pływaj, łap ryby, opalaj się, zjedz gofry lub smażonego pstrąga albo zamów piwo – wszystko to 
nad Zalewem w Starych Bogaczowicach. Zalew został ‘odkryty’ na nowo dzięki pro-aktywnym 
mieszkańcom Gminy i od tego czasu stał się popularnym miejscem, które tętni życiem. Zalew 

zdobył także pierwsze miejscu w rankingu  ‘TOP 5 Dolnośląskich Plaż’ Radia Wroclław! 
 

7. POGRAJ W PIŁKĘ ALBO OGLĄDNIJ LOKALNY MECZ 
  

W Starych Bogaczowicach możesz pograć w piłkę nożną, koszykówkę albo tenisa na nowo 
wybudowanych boiskach! Możesz też oglądnąć mecze lub trening LKS Unia Bogaczowice, 

których zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek między 18:00 a 19:30. 
  

8. KUP LOKALNE DZIEŁA 
  

Obrazy, rzeźby albo ażurowe pisanki – wszystko to stworzone przez lokalnych  mieszkańców. 
Skontaktuj się lub odwiedź Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne  i zapytaj o artystkę z 

naszego filmu - Panią Irenę lub innych artystów. 
  

9. ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI 
  

My uwielbiamy głaskać krowy, kozy i owce, a tutaj jest ich pod dostatkiem! Pasą się na 
przydrożnych łąkach albo polach, nieważne w której wsi będziesz ich szukać – z pewnością je 
znajdziesz. W Różyczkowie, gdzie zwierzęta gospodarstwa domowego pasą się beztrosko na 

polanie, możesz nie tylko z nimi pobyć, ale też dowiedzieć się jak o nie dbać. 
  

10. ODWIEDŹ RUINY KOŚCIOŁA I EWANGELICKIEGO CMENTARZA W GOSTKOWIE 
  

Polne kwiaty, zielone pagórki, ławka wśród kwiatów i sielska cisza – ruiny cmentarza w 
Gostkowie są magicznym miejscem, gdzie czas się zatrzymał. Stare pomniki chylą się ku ziemi i 
zapraszają odwiedzających, aby przyglądnąć się ich datom, sięgającym nawet do wczesnego 

XIX wieku! Oprócz tego, miłośnicy historii mogą zaciekawić się faktem, że na tym właśnie 
cmentarzu, renowatorzy odkopali słoje z rodzinnymi pamiątkami, ubraniami i innymi małymi 

skarbami. 
 

11. WEJDŹ (LUB WJEDŹ ROWEREM) NA TRÓJGARB 
  

Dwugodzinny spacer w górę albo (niełatwa) przejażdżka rowerem przez las prowadzą na jeden 
z trzech szczytów Trójgarbu. Tablice prowadzące na szczyt wprowadzą Cię w świat 

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu, gdzie dowiesz się o lokalnej faunie i florze. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/LKS-Unia-Bogaczowice-424774454226616/
https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Edukacyjno-Spo%C5%82eczne-w-Starych-Bogaczowicach-355541911198593/
https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Edukacyjno-Spo%C5%82eczne-w-Starych-Bogaczowicach-355541911198593/
http://www.trojgarb.pl/
https://www.facebook.com/LKS-Unia-Bogaczowice-424774454226616/
https://www.facebook.com/rozyczkowo/
https://www.facebook.com/rozyczkowo/
http://www.trojgarb.pl/
https://www.facebook.com/zalewstarebogaczowice/
https://www.facebook.com/zalewstarebogaczowice/


13. POZBIERAJ RUNO LESNE 
  

Grzyby, maliny, jeżyny – jest ich pełno gdziekolwiek się nie ruszysz! 
  

13. WYBIERZ SIĘ NA ZWIEDZANIE PAŁACU W STRUDZE 
  

…albo do oficyny obok Pałacu, gdzie możesz smacznie zjeść albo zagrać w billard. Pałac 
datuje się na XVI wiek, a w środku zachowały się piękne pozostałości po ubiegłych wiekach. 
Budynek może i wygląda niepozornie z zewnątrz, ale w środku skrywa prawdziwe skarby! 

  
14. ZNAJDŹ PRZYDROŻNĄ KAPLICZKĘ 

  
Udaj się do Przysiółka Wrony w Starych Bogaczowicach i znajdź małą kapliczkę na rozdrożu 
dróg. Zapytaj się lokalnych mieszkańców, a na pewno wskażą Ci drogę. Okolice kapliczki są 
naprawdę piękne a cisza i spokój wokół sprawią, że poczujesz się jak prawdziwy odkrywca! 

  
15. PODZIWIAJ PIĘKNĄ ARCHITEKTURĘ I WNĘTRZA LOKALNYCH KOŚCIOŁÓW 

  
Kościół Św. Józefa, Kaplica Św. Anny w Starych Bogaczowicach albo Kościół w Strudze – 

wszystkie z nich są piękne zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Pierwszy z nich szczyci się 
wspaniałymi malowidłami na sklepieniu, drugi magiczną lokalizacją na wzgórku pośród drzew, a 
ten ostatni nie jest może aż tak zachwycający w środku, ale otaczający go cmentarz oraz brama 

z drewnianą wieżą zdecydowanie to wynagradzają. 
  

16. WYBIERZ SIĘ NA PRZEJAŻDŻKĘ KONNĄ 
  

Wykup lekcję jazdy konnej albo wybierz się na jazdę w teren dookoła Cieszowa na koniach z 
Różyczkowa. Jazda o zachodzie słońca w stronę Zamku Cisy (kolejna atrakcja!) będzie 

zdecydowanie niezapomnianą przygodą! 
  

17. ODWIEDŹ ZAMEK CISY 
  

Zamek Cisy jest schowany w lasach Cieszowa, a dojść do niego możesz podążając ścieżką 
przez łąki i lasy (około pół godziny od głównej drogi). Na pierwszym rozdrożu idź w lewo, a 

potem trzymaj się głównej ścieżki, aż dojdziesz do strumienia. Gdy już wespniesz się pod górkę, 
nie będziesz rozczarowany – przejdź przez drewniany most i zatop się w historii tych świetnie 

zachowanych ruin XIII-wiecznego zamku. 
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18. WYBIERZ SIĘ DO PUNKTU WIDOKOWEGO 
  

Punkt Widokowy wznosi się na wzgórzu przy drodze, przy której znajduje się też Kaplica Św. 
Anny. Zobaczysz go z dala  i rozpoznasz po flagach falujących na wietrze. To cudowne miejsce, 

szczególnie podczas zachodów słońca. Widok jest tak doskonały, że przy dobrej pogodzie 
będziesz w stanie zobaczyć nawet część Wałbrzycha rozpościerającego się w oddali. 

 
 

Więcej informacji na temat lokalizacji zabytków oraz mapę możesz znaleźć tutaj: 
Turystyka w Gminie 

 
 
 
 

Wielkie podziękowania należą się Pani Ilonie Bujalskiej i Panu Mirosławowi Lechowi za pomoc 
w realizacji filmu – dziękujemy. Chcielibyśmy podziękować rownież wszystkim, którzy wzięli 
udział w filmie – Kotlinie Natury, Zalewowi Stare Bogaczowice, LKS Unia Bogaczowice, Pani 
Irenie Kurowskiej, Pałacowi w Strudze oraz Gospodarstwie Edukacyjnemu ‘Różyczkowo’, a 
także wszystkim innym wspaniałym mieszkańcom Gminy Stare Bogaczowice za pomoc w 

realizacji projektu. 
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