


Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym oraz mając na uwadze dobre warunki 

zakwaterowania słuchaczy – kursantów zrealizowana została inwestycja mająca za zadanie spełnić 

w/w założenia, a także zapewnić dobre warunki wypoczynku po intensywnej nauce. Inwestycją tą 

jest baza szkoleniowa zlokalizowana w przepięknym miejscu nad Zalewem Koronowskim. Akwen 

ten obejmuje obszar ok. 1600 ha, ma kształt wydłużony, jego długość wynosi 36 km, a maksymalna 

głębokość to przeszło 20 m. Wokół niego rozciągają się: na zachodzie Pojezierze Krajeńskie, na 

północy Bory Tucholskie, na wschodzie Wysoczyzna Świecka, a na południu Kotlina Toruńsko-

Bydgoska. Wobec daleko zaawansowanych procesów  przyrodniczej i krajobrazowej symbiozy                      

 Zalewu z otaczającym go środowiskiem, po przeszło 

czterdziestu latach jego istnienia, można go uznać  za 

najbardziej atrakcyjny rekreacyjnie akwen na południowym 

skraju polskich pojezierzy, w centrum między pojeziernymi 

krainami Mazur i Pojezierza Pomorskiego. To wszystko 

sprawia, że Zalew i jego okolice są rajem dla uprawiających 

turystykę wodną, pieszą i rowerową. Są także rajem dla 

wędkarzy, myśliwych, ichtiologów, ornitologów, 

etymologów, a także grzybiarzy czy fotografów.  



Ośrodek Szkoleniowy położony jest nad Zalewem Koronowskim 



» salę konferencyjną z pełnym wyposażeniem 
multimedialnym  

» pobyt w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych 

» pobyt w 2-pokojowych domkach o podwyższonym 
standardzie  (2 + 3 osoby) 

» bezpłatny parking 

» możliwość całodziennego wyżywienia na miejscu 















» możliwość skorzystania z rowerów, 

» możliwość skorzystania z rowerów wodnych, kajaków 

» zadaszony grill, 

» rejs statkiem „Zagłowięda”, 

» oraz wiele innych atrakcji. 



Oferta szkoleniowa jest skierowana do klientów indywidualnych  
oraz instytucjonalnych. W obu przypadkach, wiedza ekspercka 
z jednej dziedziny jest wspierana założeniami i umiejętnościami 
w przyległych obszarach tematycznych, pozwalając kursantom na 
osiągnięcie maksimum efektów z uczestnictwa w szkoleniach. 

Proponujemy następujące szkolenia: 

» inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

» szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, 

» szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

» wszelkie szkolenia dla funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP, 

» oraz inne dostosowane do potrzeb klienta. 

 

Mamy nadzieję, iż proponowany przez nas wachlarz szkoleń, ich 
wysoki poziom merytoryczny, jak też indywidualne podejście do 
każdego uczestnika spotkają się z Państwa uznaniem. 




