B. Zbiórka o godz. 10.00 na przystanku MZK linii 23 przy skrzyżowaniu
ulic: Przy Skarpie i Gaikowej (przed zjazdem ul. Turystyczną). Przejście
żółtym szlakiem turystycznym, kościół Podwyższenia Krzyża św., ul. Przy
Skarpie, lasami bielawskimi do leśn. Bielawy o długości 4 km.

Regulamin
51. „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka”.
1. Organizator:
−

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu

2. Współorganizatorzy:
–
–
–
–

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Nadleśnictwo Dobrzejewice
Leśnictwo Bielawy

3. Cele Zlotu:
•
•
•

upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie,
promocja walorów turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych Torunia
oraz Powiatu Toruńskiego.

7.

Program Zlotu:

godz. 12.00 – pokonywanie trasy pieszej, posiłek turystyczny
godz. 12.15 – oficjalne rozpoczęcie imprezy oraz konkursy
godz. 13.00 – zakończenie i podsumowanie imprezy, połączone z wręczeniem
nagród
8.

Konkursy:
– na najciekawszą rzeźbę z wykorzystaniem ziemniaka
– na projekt następnego znaczka Zlotu wykonany na formacie A – 4
− na program artystyczny związany z tematyką Zlotu
−
9. Organizator zapewnia zgłoszonym uczestnikom:
-

3. Termin Zlotu:

-

Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 24 września 2022 r. z
zakończeniem w Leśniczówce Bielawy.

4. Wpisowe i zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 5 zł dla członków PTTK
oraz 8 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

5. Trasy piesze
A. Zbiórka o godz. 9.30 na przystanku MZK, przy skrzyżowaniu Sz.
Lubickiej z ul. Rydygiera vis-a-vis PH Netto. Przejście czarnym szlakiem
turystycznym, ul. Przy Skarpie, lasami bielawskimi do leśn. Bielawy o
długości 5 km.

-

na trasie, opiekę przodownika turystyki pieszej
okolicznościowy znaczek ( wydawany przybyłym uczestnikom)
potwierdzenie pkt na OTP okolicznościową pieczęcią Zlotu
prawo udziału w konkursach z nagrodami
posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i
łyżkę).

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
Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników oraz działania osób trzecich
W razie nie przybycia uczestnika na Zlot, wpisowe nie jest zwracane.
Uczestników obowiązują przestrzeganie: Karty Turysty, Regulaminu
Zlotu, polecenia Organizatorów oraz obostrzeń sanitarnych
związanych z wirusem Covid m.in zachowanie dystansu
społecznego,

-

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu.

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU
Informacja krajoznawcza:
Bielawy. Pierwotnie w 1. połowie XIII wieku wzmiankowany był tam młyn
wodny Buchta w sąsiedztwie dworu w Kaszczorku, na zakręcie Wisły, należący
do ziemskich dóbr biskupów włocławskich. Według Maerckera na terenie
Wygonu powstały Bielawy. Razem więc dawny biskupi Kaszczorek obejmował
łącznie 1.621 ha (w przeliczeniu na łany = 96,5). Na terenie Bielaw w okresie
XVII wieku znajdowały się pastwiska miasta Torunia (tzw. Wygon). Na mapie
Pertheesa z 1784 roku zaznaczona jest karczma Bielawska. W okresie
rozbiorów osada stała się domeną królewską, którą wydzierżawiano. Około
połowy XVIII wieku został założony miejski folwark, który w 1792 roku
dzierżawiony był przez Carla Untermanna. Nieco później od 1866 roku
majątek kupił Carl Seligmann. W 1872 roku majątek Bielawy nabył Stanisław
Hebanowski za 64.000 talarów i posiadał go do 1879 roku. Bielawy z
Antoniewem i Buchtą obejmowały w 1885 roku obszar ca 816 ha, a
Kaszczorek obejmował 805 ha. Na przełomie wieków właścicielem był
Christian Sand, do którego należała również karczma, z której czerpał dochody.
Ostatnią właścicielką majątku od 1921 roku była księżna Maria Sułkowska. W
1922 roku na Bielawach były 2 majątki ziemskie o powierzchni: 374 ha ( w
tym: 274 ha roli, 20 ha łąk, 34 ha pastwisk, 16 ha lasów oraz 30 ha
nieużytków), z rocznym dochodem 1.752 złotych księżnej Marii Sułkowskiej
oraz 252 ha ( w tym: 164 ha lasów oraz 88 ha nieużytków), z rocznym
dochodem 213 złotych, należącym wraz z cegielnią do Pawła Funke. Istniejący
dwór zbudowano w 2 połowie XIX wieku, później przebudowany, zachował
się ceglany schodkowy szczyt w elewacji wejściowej. Park powstał w końcu
XVIII wieku, zajmuje około 4,5 ha powierzchnię.
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