
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

            Nowa Ruda – pałac Sarny 

 

TERMIN: 4 września 2021 , sobota 
WYJAZD: godz.07:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 

Kompleks pałacowo-folwarczny w  Sarnach jest jednym z 

najciekawszych architektonicznie tego typu założeń na Dolnym Śląsku. W 

średniowieczu wzniesiono w Sarnach wieżę rycerską, o której niewiele wiadomo. 
W 1590 r. Fabian von Reichenbach kończy budowę dworu renesansowego z 

fortyfikacjami. Sklepienia krzyżowe z tamtych czasów podobne do gotyckich 
przetrwały do dnia dzisiejszego bez przekształceń. Dwór przebudowano w 1660 r. 
na pałac a dom czeladny rozbudowano, by pełnił funkcję pałacowego skrzydła. 

Przez większość czasu założenie należało do zamożnej rodziny hrabiów von 
Götzen, z której wywodziło się wielu Starostów Kłodzkich. Götzenowie 

doprowadzili Scharfeneck (niemiecka nazwa) do rozkwitu, rozbudowując 
rezydencję, dobudowując pałac letni jak i w XVIII wieku Kaplicę św. Jana 
Nepomucena, bogato ją dekorując polichromią. Po 1945 r. i po przemianowaniu 

Scharfeneck na Sarny zespół stał się własnością Skarbu Państwa.  

     

 

Po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych obiekt bardzo podupadł, stając 
na skraju ruiny. Założenie do końca 2013 r. pozostawało w stanie postępującej 
degradacji, będąc własnością państwową. Od początku 2014 r. znajduje się w 

posiadaniu fundacji założonej przez trzy osoby prywatne która postawiła sobie za 

http://www.dworsarny.pl/kaplica-sw-jana-nepomucena/
http://www.dworsarny.pl/kaplica-sw-jana-nepomucena/


cel przywrócenie dawnej świetności temu obiektowi. Zwiedzimy zabytek, kaplicę 

św. Jana Nepomucena , zobaczymy jakie prace podjęto, co uratowano i jakie są 
dalsze plany. Po zwiedzaniu zasiądziemy na krótką przerwę w zamkowej kawiarni 

żeby spróbować tutejszego ciasta. 
 

                
 

Nowa Ruda – miasto położone u stóp Gór Sowich, ponad 23 tys. 

mieszkańców. Założone zostało  w XIII wieku. Rozwijało się dzięki włókiennictwu 
i górnictwu. Po II wojnie światowej miasto intensywnie się rozwijało, powstawały 
kolejne kopalnie węgla. Z powodu nierentownego wydobycia  w 2000 roku 

zamknięto ostatnią z nich. 
 krótki spacer po mieście – rynek, ratusz, dawny zamek, domy tkaczy 

 kościół św. Mikołaja – jedna z najpiękniejszych neogotyckich świątyń na 
Dolnym Śląsku 

 

  
 

  
 
 

 



 
 Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Węgla Kamiennego – w tej kopalni  

namacalnie odczujemy i zobaczymy ciężkie warunki w jakich pracowali górnicy, 

obejrzymy  maszyny które pracowały pod ziemią, usłyszymy ciekawe opowieści i 
przejedziemy się podziemną kolejką górniczą. 

 

CENA :  105 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 100 zł 

 
Wstępy płatne dodatkowo; 35 zł - pieniądze będą zebrane podczas przerwy w 

podróży 

 Pałac Sarny -15 zł/os 

 Kopalnia Nowa Ruda – 20 zł/os 

 

W restauracji zjemy zorganizowany obiad –  jedno danie – kotlet drobiowy, 

ziemniaki, surówka - chętni proszę się zgłaszać przy zapisach  - 25 zł /os płatne w 

autokarze 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  
lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 

telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 
 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 

- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko – Nowa  Ruda (brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 

oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie Pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 

powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  
 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 

oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 

itp.). 
 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 
stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


