REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU
SAMORZĄDOWCÓW
29 SIERPNIA 2015 ZAWOJA
Miejsce docelowe Złazu - Zawoja Czatoża – teren obok wyciągu narciarskiego „Baca”
Organizatorzy Złazu: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Zdrużenie Babia Hora, Gmina
Zawoja
W 2015 roku na trasie XX Jubileuszowego Międzynarodowego Złazu Samorządowców
spotykamy się w gminie Zawoja, która swym zasięgiem obejmuje dwie wsie Zawoję i Skawicę.
Niepowtarzalne górskie krajobrazy z rozległą powierzchnią kompleksów leśnych, bogactwo
szaty roślinnej, liczne górskie potoki, cisza i rześkie powietrze sprawiają, że gmina jest bardzo
dobrym miejscem do spędzania wolnego czasu. Duże bogactwo runa leśnego i łagodne
ukształtowanie terenu przyciągają tu wielu zwolenników grzybobrania i górskich wędrówek, Na
zwolenników aktywnych form wypoczynku czekają szlaki turystyczne, trasy rowerowe i konne, a
także szlaki tematyczne. Gmina oferuje nie tylko walory przyrodniczo-krajobrazowe, ale także
możliwość poznania ciekawych zabytków, kultury i unikatowej tradycji.
Pośrednim miejscem spotkania będzie schronisko na Markowych Szczawinach, obok
którego zostanie odprawiona
uroczysta Msza Święta w intencji uczestników złazu i
mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia.
Docelowym punktem spotkania będzie teren obok wyciągu „Baca” w Zawoi Czatoży,
gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na tradycyjny poczęstunek, konkursy,
pokazy oraz wspólny śpiew i zabawę.
Cel złazu:
Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji
społeczności lokalnej, mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie
piękna górskich miejscowości oraz zachęcanie do uprawiania turystyki jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu.
Zespół Organizacyjny:
Komandor Złazu: Starszy Gazda SGB
Zastępca Komandora, Wójt Gminy Zawoja:
Drugi Zastępca Starszego Gazdy SGB
Dyrektor BCK w Zawoi
Kapelan SGB
Urząd Gminy Zawoja
Sekretarz SGB

-

Marek Listwan
Marcin Pająk
Krystyna Szczepaniak
Anna Kulka
o.Tomasz Michalski
Katarzyna Kardaś
Zofia Oszacka

WAŻNE INFORMACJE :


Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie w terenie oraz swoje bezpieczeństwo.
Za ewentualne wypadki na trasach organizatorzy Złazu nie ponoszą odpowiedzialności.
Za skutki naruszania przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów i
przepisów Babiogórskiego Parku Narodowego uczestnicy odpowiadają osobiście.



W razie upałów obowiązuje nakrycie głowy.



Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących na terenie Babiogórskiego Parku
Narodowego przepisów prawnych zwracamy się z gorącą prośbą do gmin o
zabezpieczenie dla swojej grup przewodnika górskiego (min. 1 przewodnik na 50 osób).
Ze względu na ograniczone środki finansowe Organizatorzy nie zapewniają
przewodników górskich.



Karty zgłoszenia grupy na Złaz Samorządowców należy przesłać:
pocztą tradycyjną na adres : Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi,
34-222 Zawoja lub poczta elektroniczną na adres: bck@zawoja.pl



Ze

względów

organizacyjnych

Kartę

zgłoszenia

grupy

należy

przesłać

w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 roku.


Dla uczestników przewidziano poczęstunek i pamiątkowe znaczki – butony.



Dla autokarów oczekujących na uczestników Złazu jest przewidziany parking przy
wyciągu BACA w Zawoi Czatoży.

TRASY
TRASA I: Przełęcz Krowiarki (Lipnicka) – Babia Góra (Diablak) – Schronisko PTTK na
Markowych Szczawinach
znaki czerwone
Czas przejścia: ok. 5 godz.
„Klasyczna” trasa, rozpoczynająca się na wysoko położonej przełęczy Krowiarki (1012 m),
najdogodniejszy wariant zdobycia szczytu „Królowej Beskidów”. Na przeważającym odcinku
biegnie głównym grzbietem masywu. Poza pierwszym, długim i stromym podejściem przez las
na Sokolicę, szlak wznosi się stosunkowo łagodnie na Diablak, gdzie łączy się z trasami: II i III.
W dalszej części marszu – trzy odcinki stromego zejścia.
Początek trasy: Przełęcz Krowiarki
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 7.45
TRASA II: Lipnica Wielka leśniczówka „Stańcowa” – Babia Góra (Diablak) – Schronisko
PTTK na Markowych Szczawinach
znaki zielone, od Diablaka – czerwone
Czas przejścia: ok. 5 godz.
Podejście na Diablak od strony orawskiej, na znacznych odcinkach (zwłaszcza w niższej,
wiodącej lasem części trasy) strome i forsowne. Wyżej przy szlaku krzyż upamiętniający
turystów-narciarzy, którzy zginęli na Babiej Górze podczas zamieci śnieżnej w lutym 1935 r., a
także atrakcje krajoznawcze: pozostałości dawnego schroniska turystycznego wybudowanego w
l. 1904-1905 przez niemiecką organizację turystyczną „Beskidenverein” oraz Głodna Woda –
najwyżej położone źródło w polskich Beskidach. Na Diablaku połączenie z trasami I i III.
Początek trasy: Leśniczówka „Stańcowa” ponad najwyżej położonymi przysiółkami Lipnicy
Wielkiej Przywarówki
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 7.45
TRASA III: Oravska Polhora schronisko „Slana Voda” – „Hviezdoslavova hájovňa” –
Babia Góra (Diablak) – Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach
znaki żółte, od Diablaka – czerwone
Czas przejścia: ok. 6 godz. 15 min.
Długa trasa pozwalająca na zdobycie szczytu Babiej Góry od strony słowackiej. W przypadku
dojazdu do „Hviezdoslavovej hájovňi” (gajówki, w której znajduje się niewielka, ale ciekawa
ekspozycja poświęcona wybitnemu poecie słowackiemu Pawlovi Országhovi „Hviezdoslavovi”)
czas przejścia można skrócić o ok. 45 min. Na dalszym odcinku – długie, forsowne podejście. Na
Diablaku połączenie z trasami I i II.
Początek trasy: Schronisko „Slana Voda” w przysiółku Oravskiej Polhory o tej samej nazwie
lub „Hviezdoslavova hájovňa”
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 6.30

TRASA IV: Zawoja Podryżowana – Stary Groń – Schronisko PTTK na Markowych
Szczawinach
znaki czarne
Czas przejścia: ok. 3 godz. 15 min.
Podejście do schroniska PTTK na Markowych Szczawinach od drogi wojewódzkiej nr 957
Białka – Nowy Targ w Zawoi. Początkowo prowadzi drogami pomiędzy zabudowaniami
przysiółka Ryżowana, następnie długim, łagodnym, zalesionym grzbietem Starego Gronia. W
górnej części trasy odcinek stromego podejścia na niezwykle widokową polanę Dejakowe
Szczawiny położoną nieco poniżej Markowych Szczawin.
Początek trasy: Przystanek busów „Zawoja Podryżowane”
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 9.30
TRASA V: Zawoja Czatoża – Górny Płaj (Czatożański) – Schronisko PTTK na Markowych
Szczawinach
znaki żółte
Czas przejścia: ok. 3 godz 15 min.
Drugi – obok trasy IV – wariant przejścia do schroniska PTTK na Markowych Szczawinach dla
osób rezygnujących ze zdobycia Diablaka, biegnie zachodnim odcinkiem Górnego Płaju (niegdyś
była to ścieżka myśliwska, wytyczona pod koniec XIX w.). W pierwszej części trasy czeka nas
podejście – jednak dużo łatwiejsze niż na szczyt Babiej Góry. Szlak biegnie przez piękną Knieję
Czatożańską, stanowiącą jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Babiogórskiego
Parku Narodowego, oraz w pobliżu rekonstrukcji pnia potężnej Grubej Jodły (kilkuminutowe
dojście jest oznaczone drogowskazem i znakami ścieżki edukacyjnej). Trasa przecina także
Zerwę Cylową – miejsce potężnego, co pewien czas odnawiającego się osuwiska.
Początek trasy: Zawoja Czatoża – koniec drogi asfaltowej
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 9.30
TRASA ZEJŚCIOWA: Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach – Zawoja Markowa
– Zawoja Widełki – meta złazu
znaki zielone, na końcowym odcinku (od Widełek) – żółte
Czas przejścia: ok. 2 godz. (do drogi asfaltowej i pętli busów w Zawoi Markowej – ok. 1
godz. 30 min.)
Najkrótsze zejście od schroniska PTTK na Markowych Szczawinach do drogi asfaltowej, na
górnym odcinku – strome i wymagające zachowania uwagi. Od pętli busów Zawoi Markowej
trasa biegnie dalej drogą asfaltową do rozwidlenia na tzw. Widełkach (lub Małych Widełkach), a
następnie w lewo, na metę złazu (droga w stronę przysiółka Czatoża).
Uwaga!
Organizatorzy Złazu informują, że najdogodniejsze i najszybsze dojście do schroniska na
Markowych Szczawinach prowadzące szlakiem niebieskim z przełęczy Krowiarki („Górny
Płaj”) od 4 sierpnia 2015 roku do 30 września 2015 roku jest zamknięte dla ruchu
turystycznego ze względu na prace remontowe.

NA TEMAT ZŁAZU INFORMACJI UDZIELAJĄ:
1.

Komandor Złazu – Marek Listwan - Starszy Gazda SGB, tel. kom. 502326165,

mr.listwan@gmail.com
2.

Zastępca Komandora Złazu – Marcin Pająk - Wójt Gminy Zawoja, tel. 338775051,

m.pajak@zawoja.pl
3. Drugi Zastępca Starszego Gazdy – Krystyna Szczepaniak , tel. kom. 660702658,
krystyna.szczepaniak@op.pl
4. Sekretarz SGB – Zofia Oszacka, tel. kom. 606130503, oszcka@onet.eu
5. Maria Mazur, tel. kom. 607182340, info@sgb.org.pl
6. Babiogórskie Centrum Kultury – Anna Kulka – tel. kom. 600952228, a.mazur@zawoja.pl
oraz Wanda Bucka - tel. kom. 503424903
7. Urząd Gminy Zawoja - Katarzyna Kardaś - 338775051
Prosimy Samorządowców o zachęcanie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

