Regulamin
XLVI „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka”
1. Organizator:
− Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
− Zespół Szkół w Górsku
2.
–
–
–
–

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Leśnictwo Gutowo

3. Cel e Zlotu:
upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz ochrony naturalnego
środowiska
- rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie
- promocja
walorów
turystyczno–krajoznawczo–przyrodniczych
Górska, Torunia i okolic
4. Termin Zlotu:
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 23 września 2017 r. z
zakończeniem na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Górsku.
5. Wpisowe i zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 6 zł dla członków PTTK
oraz 9 zł od pozostałych uczestników będą przyjmowane w siedzibie OM
PTTK w Toruniu, przy ul. Piekary 41, do wyczerpania miejsc. Przy opłacie
wpisowego należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję
szkoły, instytucji lub organizacji zgłaszającej. Młodzież szkolna może brać
udział w Zlocie wyłącznie pod opieką osób dorosłych
6. Trasy Zlotowe
Trasa I piesza
-

Zbiórka o godz. 10.00 na przystanku MZK Rozgarty Szkoła. Przejście
piesze na trasie: Rozgarty – Górsk – Górsk Szkoła, długość 7 km.
Trasa II piesza

− Zbiórka o godz. 10.00 na przystanku MZK Toruń Port Drzewny.
Przejście piesze na trasie: Toruń Port Drzewny – Stary Toruń – Górsk –
Górsk Szkoła Chełmża, długość 7 km.
Trasa III piesza
-

Zbiórka o godz. 9.30 na przystanku MZK Toruń Motoarena. Przejście
piesze na trasie: Toruń Motoarena – Port Drzewny – Stary Toruń –
Górsk – Górsk Szkoła, długość 9 km.
Trasa IV rowerowa
-

Zbiórka przy Castoramie ul. Szosa Bydgoska o godz. 10.00
trasa: Toruń - Przysiek - Czarne Błoto - Górsk, powrót przez Stary
Toruń, długość trasy ok. 30 km.

7.

Program Zlotu:
do godz. 11.45 – pokonywanie tras pieszych i rowerowej, posiłek
turystyczny
godz. 12.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
godz. 12.15 – konkursy
godz. 13.00 – zakończenie i podsumowanie imprezy, połączone
z wręczeniem nagród
8. Konkursy
– na najciekawszą rzeźbę z wykorzystaniem ziemniaka
– na program artystyczny związany z ziemniakiem – maksymalny czas 5
minut (oceniane będą: strój, tematyka, wykonanie oraz czas występu)
– na projekt następnego znaczka Zlotu wykonany na formacie A – 4

9.

Organizator zapewnia zgłoszonym uczestnikom:
na trasie, opiekę przodownika turystyki pieszej
- okolicznościowy znaczek ( wydawany przybyłym uczestnikom)
- potwierdzenie pkt na OTP lub KOT okolicznościową pieczęcią Zlotu
- dla uczestników tras pieszych powrót MZK z Górska do Torunia
- prawo udziału w konkursach z nagrodami
- posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i
łyżkę) oraz ziemniaki z ogniska
-

10. Uwagi końcowe:
- Członkowie PTTK uczestniczący w imprezach turystycznych
organizowanych przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w

-

Toruniu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
(patrz strona www.pttk.torun.pl). Pozostali uczestnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników oraz działania osób trzecich
W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie jest zwracane.
Uczestników obowiązują przestrzeganie: Karty Turysty, Regulaminu
Zlotu oraz polecenia Organizatorów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU

INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

Górsk - gmina Zławieś Wielka. W 1233r. osada i ostrów Gorzk stanowiły uposażenie
miasta Starego Torunia. W 1346r. lokowana przez w. m. Henryka Dusemera.
W 1368r. komtur toruński Dytryk von Brandenburg nadał Piotrowi z Górska: karczmę i
pole uprawne. W 1432r. Górsk i Stary Toruń zostały zniszczone przez wojska polskie.
W 1457r. król Kazimierz Jagiellończyk przekazał wieś w wieczyste posiadanie Radzie
Miasta Torunia. W 1475r. majątek w Górsku dzierżawił Mikołaja Weynitz z Torunia.
W XVI w. burmistrz Henryk Stroband burmistrz Torunia, który był właścicielem
majątku, sprowadził osadników olęderskich. W 1576r. król Stefan Batory odnowił
przywilej dla wsi. W 1596r. Rada Miasta Torunia przyłączyła na okres 10 lat wieś
Czarne Błota do Górska. W wyniku niszczących wojen, przemarszów i kwaterunków
wojsk oraz nakładanych kontrybucji wieś poważnie ucierpiała w XVII oraz XIX w.
Karczma „Żalsięboże” posiadała średniowieczny rodowód – ostatni budynek istniał w
latach 1730-1942 i ostatecznie został rozebrany w 1947r. Druga karczma na terenie
Górska nazywała się „Rossa” i pochodziła z końca XVIII w. Trzecia karczma
„Zazdrość” znajdowała się przy granicy z wsią Smolno. W październiku 1983r. Służba
Bezpieczeństwa PRL dokonała uprowadzenia kapelana NSZZ Solidarność – ks.
Jerzego Popiełuszkę. W miejscu porwania ustawiono obelisk. Ciekawostki
krajoznawcze: kościół św. Krzyża z elementami baroku niderlandzkiego, wzniesiony w
1613r. dla gminy ewangelickiej. W okresie wojen szwedzko-polskich mocno
zniszczony a następnie odbudowany. Po II wojnie światowej przeszedł w ręce kościoła
rzymsko-katolickiego. Ołtarz główny barokowy, z początku XVIII w., posiada w polu
centralnym obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z widokiem Torunia z początku XVIII w.,
a w predelli ołtarza namalowaną scenę Ostatniej Wieczerzy. Na uwagę zasługują:
ciekawa polichromia z 1694r., ambona późnorenesansowa z początku XVII w. oraz
chrzcielnica romańska z XIII w. ze scenami figuralnymi. Obok kościoła na cmentarzu
znajdują się empirowe grobowce oraz żeliwne krzyże na nagrobkach z XVIII w. –
należące do pastorów. Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W Górsku w 1814r. urodził
się Ernst Georg Lambeck – księgarz toruński, wydawca „Pana Tadeusza” w 1858r. w
Toruniu.
Henryk Miłoszewski
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