
 
R e g u l a m i n 

                      XLVIII „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka”  
                 

1. Organizator:  
− Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 
 

2. Współorganizatorzy: 
      –    Starostwo  Powiatowe w Toruniu 
      –    Urząd Miasta Torunia 
      –    Urząd Gminy Lubicz 
      –    Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie 
   
  
3. Cel e  Zlotu: 
     -   upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz ochrony naturalnego     
 środowiska, 

- rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie, 
- promocja walorów turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczych  

Torunia, Powiatu Toruńskiego i Gminy Lubicz. 
 
4. Termin  Zlotu:  
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 21 września 2019 r. z  
zakończeniem nad jeziorem Józefowo (Gmina Lubicz). 

 
5. Wpisowe  i  zgłoszenia: 
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 7 zł dla członków PTTK 
oraz 10 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. 9.50 na pl. św. Katarzyny, przy przystanku MZK. Przejazd 
autobusem MZK do Krobi. Przejście piesze na trasie: Krobia – Mierzynek – 
Józefowo –  jezioro Józefowo, o długości 7 km. 
 

 
Trasa II piesza  
- Zbiórka o godz. 9.50 na pętli MZK Rubinkowo II (ul. Dziewulskiego). 
Przejazd autobusem MZK do Głogowa. Przejście piesze na trasie: Głogowo – 
Szembekowo – jezioro Józefowo, o długości 7 km. 
  
Trasa III rowerowa  
- Zbiórka o godz.10.00 przy parkingu OBI (skrzyżowanie Szosy Lubickiej z ul. 
Turystyczną). Przejazd trasą: Toruń – Lubicz Dolny – Jedwabno – Młyniec – 
Józefowo. Powrót przez Młyniec – Rogówko – Rogowo – Lipniczki –   
Koniczynkę – Papowo Toruńskie do Torunia, długość trasy ok. 40 km.  
  
7.      Program Zlotu: 
godz. 12.00 – pokonywanie tras pieszych i rowerowej, posiłek turystyczny 
godz. 12.20 – 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  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 przejazdy MZK (tam i z powrotem) 
- prawo udziału w konkursach z nagrodami 
- posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i 

łyżkę) oraz ziemniaki pieczone w ognisku   
 
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 oraz polecenia Organizatorów 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu. 
-  

                                               Informacja krajoznawcza: 
Mierzynek. Wieś wzmiankowana w 1252r. jako Milino i należała do Świętosława 
Wirciżyrowica. W 1564r. Mierzynek był własnością Jerzego Tolibowskiego. W 1598r. 
Mierzynek stanowił własność szlachecką, która graniczyła z dobrami biskupów 
włocławskich Małszycami oraz Łążynem. Do połowy XVIIIw. okolice Młyńca II 
należały do Benedyktynek z Torunia. Od Benedyktynek dobra Młyniec II wykupili 
Jezuici. W 1789r. dobra pojezuickie, w tym wieś czynszowa Mierzynek znajdowały się 
w dzierżawie Jana Ośniałowskiego. W 1819r. dotychczasowi właściciele Mierzynka 
rodzeństwo Feliks i Beata Kręgiel sprzedali majątek wraz z dworem Józefowi 
Hipolitowi Nowickiemu. W 1844r. Nowicki zbudował w Mierzynku nowy dwór, tym 
razem już murowany. W 1855r. majątek mierzyński Nowicki sprzedał za sumę 12.000 
srebrnych rubli Feliksowi Flatto. Od 1879r. nową właścicielką Mierzynka za sumę 
39.000 srebrnych rubli została Jadwiga Flatto z domu Morzycka. W 1885r. Mierzynek 
należał do gminy Dobrzejewice i parafii Ciechocin, w pow. lipnowskim. Dworskie 
grunty Mierzynka i Ośniałowa obejmowały łącznie 629 morgów, z których 529 morgi 
stanowiły grunty orne, we wsi było 6 domów, podczas gdy w Ośniałowie były 2 domy. 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie zadłużony majątek wystawiło w 1889r. na licytację, 
podczas której kupił go za sumę 14.530 rubli Edward Antoni Rudowski. W 1907r. 
majątek ponownie zmienił właściciela, którym został Stanisław Józef Ramlau za 
40.000 rubli. Ramlau dokonał parcelacji połowy majątku. W 1954 r. po mamie Zofii 
(Dygasiewicz) Rutkowskiej dwór z niewielkim skrawkiem ziemi odziedziczył Robert 
Dygasiewicz, a po nim w 1979r. syn Bernard Dygasiewicz. Od 1986r. właścicielem 
dworu i kawałka ziemi był Stanisław Aleksander Filuś. Obecnym właścicielem jest 
Mariusz Marek Filuś.  
 
Józefowo. Do połowy XVIIIw. Młyniec II i jego najbliższe okolice należały do 
Benedyktynek z Torunia. Od Benedyktynek dobra Młyniec II wraz z okolicą wykupili 
Jezuici. Po przeprowadzonej kasacie Jezuitów w 1773r., dobra ich przeszły w ręce tzw. 
Komisji Likwidacyjnej. W 1789r. dobra pojezuickie były dzierżawione przez Jana 
Ośniałowskiego. Osada Józefowo powstała w końcu XVIIIw. W 1825r. dobra Młyniec 
II, obejmujące Józefowo (5 dymów), Gerlach, Mierzynek i Ośmiałowo w formie 
jezuickiego funduszu edukacyjnego, należały do wieczystego posesora Józefa 
Nowickiego. W 1827r. Józefowo liczyło już 6 dymów i 40 mieszkańców. W latach 
1847-1872 folwark w Józefowie należał do Kajetana Cypriana Pląskowskiego. W   
Józefowie w 1872r. Kajetan Pląskowski przeprowadził uwłaszczenie chłopów i 
zlikwidował folwark. W 1878r. dobra Młyniec II wraz z Józefowem podczas publicznej 
licytacji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego nabył Rudolf Danielewicz Boyen. W 
latach 80-tych XIXw. Józefowo liczyło 12 dymów i 121 mieszkańców.  
 

                                                                                    Henryk Miłoszewski 
                                                                                                                                              
  

ODDZIAŁ MIEJSKI  PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU  
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                          Józefowo, 21 września 2019 r. 


