
 
R e g u l a m i n 

                      XLIX „ 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 
   
  
3. Cel e  Zlotu: 
 

• upowszechnianie aktywnego wypoczynku, 
• 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 26 września 2020 r. z  
zakończeniem nad Wisłą, przy ruinach zamku w Złotorii. 

 
5. 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 

 
6. Trasa piesza 

• Zbiórka o godz. 9.30 przy przystanku MZK (Woj. Szpital Dziecięcy). 
Przejście piesze na trasie: Szpital – os. Na Skarpie – Kaszczorek – 
Złotoria, o długości 4 km 

  
 
 
 

 
7.      Program Zlotu: 
 
godz. 11.00 – pokonywanie tras pieszej i rowerowej, posiłek turystyczny 
godz. 11.15 – oficjalne rozpoczęcie imprezy oraz konkursy 
godz. 12.00 – 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  
 
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 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Informacja krajoznawcza: 
 
Kaszczorek – dzielnica miasta dawniej wieś. Wymieniona w 1242r. jako 
należąca do biskupów kujawskich.. Bp Wisław osadził begardów (zakon 
biczowników), których wypędził stąd kolejny bp Gerard około 1320r. Parafia i 
prawo patronatu przeszło na dominikanów w Toruniu, w rękach których 
znajdowała się do 1820r. czyli do kasaty zakonu. Ciekawostki  krajoznawcze: 
kościół paraf. Krzyża Św. zbudowany na pocz. XIVw. W 1966 r. zniszczony 
został przez pożar, następnie odbudowany.  
 
Kaszczorek /most na rz. Drwęcy/ - Rzeka Drwęca o długości 207km uchodzi 
do Wisły 400m dalej. W 1961r. na Drwęcy został utworzony rezerwat 
ichtiofaunistyczny, który obejmuje całą rzekę. Ochronie gatunkowej podlegają: 
pstrąg potokowy, łosoś, certa i troć wędrowna. Obok mostu po prawej stronie 
Drwęcy znajduje się filia Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 
 
Złotoria – wieś wymieniona w 1242r. jako znajdująca się w ziemi 
dobrzyńskiej w dobrach biskupów kujawskich. Lokowana w 1262r. na prawie 
niemieckim. W 1807r. podczas oblężenia Torunia, wojska francuskie rozebrały 
istniejący drewniany kościół. W 1904r. wzniesiono z cegły kolejny w stylu 
neogotyckim. Ciekawostki krajoznawcze: w widłach rzek Wisły i Drwęcy 
usytuowane są ruiny królewskiego zamku z 1343r. wybudowanego przez 
Kazimierza Wielkiego. W 1376r. zamek był oblegany przez księcia 
szczecińskiego Kaźka, ponieważ wcześniej w 1374r. został opanowany przez 
księcia gniewkowskiego Władysława Białego. Podczas oblężenia zamku 
Kaźko Szczeciński, wnuk Kazimierza Wielkiego odniósł  śmiertelną ranę, 
wskutek której  2.01.1377r. zmarł na zamku w Bydgoszczy. W 1391r. książę 
Władysław Opolczyk oddał zamek pod zastaw Krzyżakom, od których wykupił 
w 1405r.  Władysław Jagiełło. W dniu 2.09.1409r. doszło do zdobycia zamku i 
wycięcia w pień załogi przez Krzyżaków. Zamek pozostaje od tego czasu w 
ruinie. Zamek został zbudowany w stylu gotyckim, murowany z cegły z 
użyciem kamienia polnego. Pozostały do dziś: część wieży mieszkalnej oraz 
zarys murów obwodowych.  
 

                                                                                    Henryk Miłoszewski 
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  Złotoria, 26 września 2020 r. 


