
KOŁO TURYSTYCZNE 
przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

w Debrznie

Koło turystyczne w naszej placówce zaczęło istnieć od marca 2009r. 
Opiekunowie koła: Wojciech Ulatowski oraz Ewa Sułek

Turystyka  jako jedna z podstawowych form pracy dydaktyczno- wychowawczej 
i  działalności  krajoznawczo-  turystycznej  odgrywa  ważną  rolę  w  kształtowaniu  postaw
młodzieży.  Zaspokaja  różnorodne  potrzeby  młodego  pokolenia.  Kształtuje  takie  składniki
osobowości  jak: stosunek do świata  wartości,  społeczeństwa,  drugiego człowieka,  samego
siebie,  świata,  kultury i przyrody.  Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek turystycznych
daje okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań. Wdraża do racjonalnego 
i kulturalnego organizowania 
i  spędzania  wolnego  czasu,  wiąże  naukę  z   życiem  i  realizuje  postulat  wielostronnego
nauczania i uczenia się. 

Działalność  naszego koła skupia się głównie na turystyce  rowerowej.  Dzięki  pozyskanym
środkom z realizowanych projektów, nasze koło zostało wyposażone w park rowerowy oraz
sprzęt  turystyczny  umożliwiający  poszerzanie  oferty  z  zakresu  turystyki  dla  naszych
wychowanków.
We własnym zakresie przeprowadzamy szkolenia i egzaminy na kartę rowerową w ścisłej
współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.



04 czerwca 2009r.

Egzamin na Kartę Rowerową

                                                

                                        

                                                 



 Regularnie odbywają się „Rowerowe Patrole Przyrody” w obrębie Doliny rzeki Debrzynki. 

Rzeka Debrzynka

Patrol Rowerowy



Nasze wycieczki rowerowe

                

                       

                       



Nasi rowerzyści co roku biorą udział w obchodach „Debrzeńskiej Jesieni”

                    

Aktywnie i regularnie uczestniczymy w akcjach „Sprzątania Świata”

               

               



                

Uczestnicy koła turystycznego są zapoznawani z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi
środowiska  lokalnego.  Dla  potrzeb  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  opiekunowie  koła
turystycznego opracowali we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół w Debrznie oraz
Przedszkola Miejskiego w Debrznie,  publikację  „Zielony Priorytet”,  która w dużej mierze
wspomaga rozwijanie zainteresowań przyrodą i turystyką w tej grupie odbiorców.
(Publikacja  jest  dostępna  u  Dyrektora  naszej  placówki  oraz  na  stronie  internetowej
www.naszyjnikpolnocy.pl).

„ Przyroda nie zna
nagrody ni kary
zna tylko konsekwencje”

R. Ingersolt



Współczesna  praca  z  dziećmi  i  młodzieżą  wymaga  otwarcia  na  ich  potrzeby,
kreatywności, ale także zaszczepiania młodym ludziom wrażliwości na otaczającą przyrodę.
Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  stworzyliśmy  pakiet  edukacyjny,  który  pozwoli  na
zorganizowanie ciekawych zajęć w terenie i posłuży także jako zbiór pewnych wiadomości 
o  miejscu, w którym mieszkamy.

Pakiet dotyczy rozpoznawania przez dzieci i młodzież formy i flory charakterystycznej dla
doliny rzeki Debrzynki wraz z przynależącym do niej rezerwatem przyrody „ Miłachowo”.
Wyjątkowe i szczególnie narażone na szereg zagrożeń, walory przyrodnicze mokradeł wymagają
ze strony człowieka szczególnej troski. Skuteczna ochrona  tych ekosystemów  wymaga dziś nie
tylko obejmowania ich ochroną prawną, ale również tzw. Ochroną aktywną,  poprzedzoną ich
ogólnym rozpoznaniem.

Gmina  Debrzno  pod  względem  walorów  przyrodniczych  należy  do  wyróżniających  się
obszarów. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta położony jest rezerwat „Miłachowo”- utworzony
w roku 1976 w celu ochrony roślinności ciepłolubnej i kserotermicznej. Sama dolina położona
jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu- „ Dolina rzeki Dobrzynki”, która znalazła się
na  tzw.  Shadow  List  obszarów  siedliskowych  w  programie  Natura  2000.   Obejmuje   ona
położone na Wysoczyźnie i w dnie doliny zbiorowiska leśne 
i łąkowe oraz jeziora „Żuczek”, „ Staw Miejski”, „ Dolne” i „ Główna”. 

                                  



                                                  

Autorzy pakietu edukacyjnego

Działalność naszego koła rozwija się i skupia coraz większą rzeszę młodzieży. Niebawem 
kolejni członkowie przystąpią do egzaminu na kartę rowerową. POWODZENIA!

Rok 2010



Jazda na rowerze wśród samochodów nie jest bezpieczna. Wymaga doskonałego opanowania 
techniki jazdy, znajomości zasad i przepisów ruchu, rozsądku, poczucia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi. Takie właśnie wymagania stawiane są 
każdemu, kto chce się stać posiadaczem karty rowerowej.

Egzamin na kartę rowerową 14.06.2010r.

    

W tym roku do  koła turystycznego dołączył nowy opiekun Pan Robert Sójka

                                   



Napisali o nas w "Tygodniku Człuchowskim"



Rok szkolny 2011/2012

          

        

Malowniczy Człuchów położony w otoczeniu jezior. Tym razem mieliśmy okazję pokonać blisko
30 km. ścieżkami i szlakami rowerowymi wokół Człuchowa i jeziora Rychnowskiego



                      

          



Rok szkolny 2012/2013

Od  niedawna  w  Czarnem  powstało  miejsce  przeznaczone  dla  rowerzystów.  Miasteczko
Rowerowe,  z  którego  możemy  korzystać  dzięki  współpracy  i  uprzejmości  Pana  Jerzego
Żmudy-  Trzebiatowskiego  z  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Człuchowie. Tam właśnie pod fachową opieką zdobywamy wiedzę
z  zakresu  Ruchu  Drogowego  i  zdajemy  egzaminy  na  kartę  rowerową  żeby  bezpiecznie
poruszać się po drogach i w pełni korzystać z turystyki rowerowej

Karta rowerowa 03.06.2013r.

                                     

                            



                                        

   







Rok szkolny 2013/2014

  

                                                                            





Uczestnicy naszego koła współpracują ze środowiskiem lokalnym. 

Tym razem wystąpili w roli współorganizatorów rajdu ekologicznego. Wspierali wychowawców
i nauczycieli  przy organizacji   imprezy dla  dzieci  szkół  leżących  na terenie  Gminy Debrzno
wspólnie z Zespołem Szkół w Debrznie. 
Zabezpieczali  punkty  kontrolne,  nadzorowali  wykonywanie  zadań  z  zakresu  ekologii
i  znajomości  środowiska  lokalnego.  Dbali  przede  wszystkim  nad  prawidłowym  przebiegiem
imprezy w charakterze sekcji rowerowej.



Rok szkolny 2014/2015

(Lokalne szlaki rowerowe pod patronatem "Greenway- Naszyjnik Północy")

        czasem nam się cos popsuje, zawsze "Hafca" 
       daje rade :) i dalej  w drogę! 

     



                                                                    







Turystyka rowerowa jest dziedziną w znacznej mierze uzależnioną od warunków pogodowych.
W  bieżącym  roku  szkolnym  nie  były  one  zbyt  sprzyjające,  mimo  to  udało  nam  się  już  w
październiku wyruszyć na pierwszą wycieczkę.
Po  czym  musieliśmy  odstawić  rowery  do  wiosny,  która  zaowocowała  licznymi  wyjazdami,
spacerami rowerowymi patrolami ekologicznymi.

W tym tez roku dołączył do nas kolejny opiekun Pan Marek Leciejewski, który jak sam przyznał
po ponad 10 latach pokochał jazdę na rowerze z większa pasja niż przed laty i zdecydował się nas
wspierać we współorganizowaniu imprez :)

Aktualnie opiekunami koła turystycznego są:

Ewa Ulatowska- pedagog
Wojciech Ulatowski- wychowawca
Robert Sójka- wychowawca
Marek Leciejewski- wychowawca

Wszyscy chętni do uczestnictwa w Kole Turystycznym mile widziani :)



KRONIKA KOŁA TURYSTYCZNEGO
działającego przy

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Debrznie


