
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE       

                Oddział w Chorzowie 

             41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

                              NIP 627 - 001 - 20 – 51  

tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl 

Główny Szlak Sudecki cz.VII 

 ”
Ścinawka Średnia – Jedlina Zdrój ” 

28-30 maj 2021 r. (piątek – niedziela) 

 

Wyjazd z Katowic, Plac Andrzeja (po zgłoszeniu) o godz. 06.00, 

z Chorzowa, ul. Kościuszki (przy tężni)  godz. 6:15. Przejazd na 

trasie Katowice – Chorzów– Ścinawka Średnia. 
 

1 dzień (piatek) 

Piesze przejście na trasie Ścinawka Średnia – Góra Wszystkich 

Świętych (648 m n.p.m.) – Srebrna Góra. Czas przejścia ok. 6 h.  

Przejazd ze Srebrnej Góry na Przeł. Jugowską, skąd w około10 min 

dojdziemy do schroniska PTTK Zygmuntówka. Zakwaterowanie. 
GOT: S.13 + § 6, ust. 2 = 26 pkt. 
 

 

2 dzień (sobota) 

Po wczesnym śniadaniu, dojazd do Srebrnej Góry oraz kontynuacja 

przejścia na trasie Srebrna Góra – Przeł. Woliborska – Kalenica (964 

m n.p.m.) – PTTK Zygmuntówka.  Czas przejścia ok. 5,30 h. Po drodze, 

dłuższy odpoczynek przy jednym z fortów, z możliwością zwiedzenia – 

Fort Donjon. Jest to największa twierdza górska w Europie, jej 

budowę rozpoczęto w roku 1765.  
GOT: S.11 = 22 pkt. 

 

 

3 dzień (niedziela) 

Wczesne śniadanie po którym wracamy do wędrówki, PTTK 

Zygmuntówka – Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) – Jedlina Zdrój. 

Czas przejścia ok 5 h.  Powrót do Chorzowa ok godz. 20. 

mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl
http://www.chorzow.pttk.pl/


GOT: S.11 = 21 pkt  

 

 

Świadczenia: 

1.  2 Noclegi ze śniadaniem,  

2.  Autokar turystycznym z opłatami parkingowymi i drogowymi. 

3.  Ubezpieczenie. 

4.  Pilot – przodownik na trasie. 
 

Cena wycieczki: 455 zł* 

  
 
 
 
 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na 
wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, 

tylko w nagłych i usprawiedliwionych sytuacjach). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 

 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Credit Agricole Bank  nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000  

z dopiskiem „GSS cz.VII” 

 

 
Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych 

warunków pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec 

zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników  i warunki pogodowe. W takim 

przypadku każdorazowo decyduje o tym prowadzący przewodnik. 

 

Każdego uczestnika obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, zakrywającej usta 

i nos, w czasie jazdy autokarem oraz ogólne zasady sanitarne związane 

z epidemią koronawirusa COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czerwony Główny Szlak Sudecki (GSS) biegnie od Prudnika do 

Świeradowa Zdroju, jego długość to ok. 440 km, którego czas 

przejścia przewidziany jest na ok. 130 godzin. Przebiega przez 

najciekawsze partie Sudetów obejmując część województwa 

opolskiego i dolnośląskiego. Prowadzi przez: Góry Opawskie, Góry 

Złote, Krowiarki (góry), Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie, Góry 

Orlickie, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Czarne, Góry Kamienne, 

Rudawy Janowickie, Karkonosze i Góry Izerskie.  

 


