..:: Informacja turystyczna ::..
DOBROWO położone jest przy drodze z Bukówka do Klępina Białogardzkiego i Żytelkowa. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1388 r. W 1867 r. liczyła 465 mieszkańców. Podobnie jak
w przypadku Bukowa, władający wsią Kleistowie na jej gruntach w
XVII wieku utworzyli kolonię, do dziś zwaną po prostu Dobrowem Kolonią. W Dobrowie znajduje się zespół pałacowo-kościelno-parkowy.
Niezwykle rzadko zdarzało się, by lokalizowano obok siebie kościół
i pałac. Najstarszą budowlą jest kościół św. Jana Kantego. Wzniesiono go z drewna i gliny pod koniec XVIII wieku z dwuczłonową wieżyczką. Z tego czasu pochodzi wyposażenie kościółka.
W połowie XIX wieku wybudowano klasycystyczny, murowany pałac
z charakterystyczną 5-kondygnacyjną wieżą, przykrytą ostrosłupowym hełmem i założono niewielki park krajobrazowy. Po wojnie w pałacu uruchomiono szkołę podstawową.
W Dobrowie zachował się młyn wodny na Leśnicy. Budynki młyńskie
powstały na przełomie XIX і XX stulecia. Młyn po wojnie funkcjonował
jeszcze przez kilkanaście lat, potem jednak zgodnie z założeniami
scentralizowanej gospodarki przestał być rentowny. Dziś nie ma tam
już, poza spiętrzającymi wodę, żadnych młyńskich urządzeń.
PODBORSKO to śródleśna osada położona 7 km na zachód od Tychowa przy drodze do Białogardu. W latach 1940-1945 na wschód
od stacji kolejowej znajdował się obóz jeniecki dla lotników alianckich
zestrzelonych nad Rzeszą. Obóz ewakuowano w lutym 1945 roku;
wyczerpanych jeńców wyzwolili dopiero Brytyjczycy kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Berlina. W roku 1985 w miejscu dawnych baraków ustawiono obelisk upamiętniający więźniów, którzy tu zginęli.
Warto odwiedzić Podborsko także ze względu na żurawie. Od lat
ptaki te upodobały sobie okolice Jezior Dobrowieckich (na północny
zachód od wsi), gdzie żerują przez całe lato i jesienią zbierają się
przed odlotem.
Czerwony szlak pieszy „SZLAK SOLNY”- Szlak prowadzący dawnym Traktem Solnym od Bałtyku w kierunku
centrum Pomorza. Łączy on Kołobrzeg z Czaplinkiem. Szlak prowadzi terenami gmin: Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Tychowo, PołczynZdrój, Ostrowice i Czaplinek. Przebieg szlaku: Kołobrzeg baszta –
Budzistowo – Obroty – Bogucino – Czernin – Bardy – Wrzosowo –
Łykowo – Karlino – Rościno – Białogard – Trzebiszyn – Tychowo –
Kikowo – Motarzyn – Doble – Połczyn Zdrój – Kłokowo – Kluczewo –
Prosinko – Stare Drawsko – Czaplinek. Szlak należy do szlaków dość
łatwych, ma jednak kilka nieco trudniejszych odcinków. Bez problemu
można potraktować go jako szlak rowerowy.
Muzeum Zimnej Wojny Podborsko 3001 to udostępniony zwiedzającym we wrześniu 2016 r. schron nr 17 stanowił cześć tajnej bazy
atomowej wojsk radzieckich. Obiekt zachował się w niemal nienaruszonym stanie. W jego wnętrzu obejrzeć można komplet instalacji zapewniających możliwości bezpiecznej służby załodze, pomieszczenia magazynowe, halę przeładunkową z nadal sprawnymi urządzeniami służącymi do przemieszczania wózków z głowicami. Wśród
wszystkich państw Układu Warszawskiego jedynie Armia Radziecka
mogła posiadać w stałym arsenale głowice atomowe. W lutym 1967 r.

w Moskwie podpisana została umowa, między władzami ZSRR
i PRL, o stworzeniu na terytorium Polski trzech baz-magazynów tego
rodzaju broni. Jako lokalizacje wybrane zostały Podborsko niedaleko Białogardu, Brzeźnica-Kolonia pod Bornem Sulinowem oraz
Templewo na Ziemi Lubuskiej. Dziś schrony-magazyny Obiektu 3001
w Podborsku to jedyne relikty po atomowym arsenale w Polsce, które
przetrwały próbę czasu. Użytkowane najpierw przez Marynarkę Wojenną, a potem Służbę Więzienną (na terenie poradzieckich koszar
funkcjonuje oddział zamiejscowy aresztu w Koszalinie) współcześnie
stanowią unikat na skalę ogólnopolską, a nawet europejską.
Rzeka Liśnica – prawobrzeżny dopływ Parsęty o długości 42,88 km
i powierzchni zlewni 171,37 km². Źródło rzeki znajduje się na Pojezierzu Drawskim, Liśnica płynie następnie na Równinie Białogardzkiej. Jej prawym dopływem jest Leszczynka

..:: KARTA TURYSTY ::..
1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać Ojczyznę.
2. Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu – i Ty
jesteś za nie odpowiedzialny.
3. Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
4. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj!
8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
12. Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji - uśmiechnij się!

..:: Odznaka Krajoznawcza
„Szlakiem pałaców i dworów Powiatu Koszalińskiego” ::..
Odznaka Krajoznawcza ustanowiona została
przez Komisję Krajoznawczą Oddziału Koszalińskiego PTTK. Celem odznaki jest propagowanie wśród turystów zabytków architektury,
ich historii i teraźniejszości Powiatu Koszalińskiego. Odznakę zdobywać może każda osoba
powyżej 7 lat. Odznaka jest jednostopniowa
i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana
podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych, kolarskich itp.). Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi. Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić piętnaście miejscowości z pałacami i dworami wg listy.

..:: Zapraszamy na następne rajdy ::..

Podborsko - Dobrowo
22 października 2022 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK

26 listopada 2022 r.
XXX Rajd Pieszy ANDRZEJKI 2022

www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..

..:: Zgłoszenia ::..

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19.10.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację telefoniczną miejsc do 18.10.2022. Zgłoszenia i wpłaty można
dokonać osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie przy
ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne: poniedziałek (12.00-16.00), wtorek (16.15-17.30), środa (12.0017.00).).
lub
przelewem
na
konto:
20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas Bank
Polska S.A, jednocześnie należy przesłać potwierdzenie
wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

i okolic – gminy Tychowo
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne: Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

..:: Organizator ::..
Oddział
Koszaliński
PTTK,
ul.
Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl

4/4,

..:: Współpraca ::..
• Szkoła Podstawowa w Dobrowie

..:: Kierownictwo ::..
Komendant rajdu:

Ewa Kubiak

Prowadzenie trasy:

Marcin Kruszczyński

Konkurs krajoznawczy:

Kazimierz Raczyński

Sekretariat:

Marek Kubiak

Meta:

Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 22 października 2022 r. na trasie
pieszej Podborsko – Dobrowo, ok. 12 km.

..:: Ramowy program ::..
godz. 8.30 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie
godz. 8.40 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. W trakcie marszu odbędzie się konkurs krajoznawczy. Na mecie gorący posiłek (zupa).
godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.15

Telefony poza godzinami pracy biura:

607 353-182, 510 155-516 lub email
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

28,00 zł

23,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

15,00 zł

10,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 5 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!
Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

..:: Świadczenia ::..
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu,
• gorący posiłek (zupa) na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

..:: Warunki uczestnictwa ::..
1.

2.

3.

4.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia 19.10.2022 r. wpisze się na
listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych
miejsc).
Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których
1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez
ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie
obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe
osoby ubezpieczają się na własny koszt.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez
osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • oddzial@koszalin.pttk.pl

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

X JESIENNY RAJD PIESZY

IMPREZA:

22.10.2022

DATA:

TRASA:

X piesza
PRZEBIEG:
 rowerowa

Podborsko-Dobrowo

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW
1

OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:
E-MAIL:

2

OPIEKUN:

E-MAIL:
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

