
 

 

 

 

Firmy VANTORO, TACMED, PAGACZ i SYNOWIE

powiązanego z tematyką zarządzania kryzysowego oraz szeroko rozumianego ratownictwa. Warsztaty

odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa na terenie gmin, powi

województwa warmińsko – mazurskiego. 

Firma VANTORO prezentować będzie zarówno mobilne oświetlenie spec

zabezpieczające sprzęt wrażliwy oraz dokumentację (detektory, radiotelefony, komputery przenośne, tablety, itp.). Można będzi

zapoznać się ze sprzętem do przepompowania wody oraz nieczystości popowodziowych (pompy szlamowe) oraz porozmawiać 

z przedstawicielami firmy SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki

przez firmę PAGACZ i SYNOWIE maty z materiału przestrzennego do tworzenia mobilnych lądowisk dla helikopterów, podłoży pod namioty 

oraz ścieżki dla pieszych i drogi dla maszyn w trudnym terenie a także zbiorniki elastyczne do wody pitnej, paliwa oraz ś

do podnoszenia pojazdów zasilane z układu wydechowego dowolnego pojazdu

Element medyczny stanowić będzie prezentacja sprzętu dedykowanego do realizacji zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomo

prezentowanej przez firmę MEDLINE. Na stanowisku tej firmy będzie można poćwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy z użyciem 

defibrylatora zautomatyzowanego oraz obejrzeć i zapoznać się ze sprzętem, który zgodnie z polskimi przepisami, może być wykor

przez ratownika KPP. 

Dodatkowym walorem warsztatów, będą wykłady tematyczne przedstaw

TACMED  na temat: „Wykorzystania jednostek wspierających system ratownictwa medycznego w zdarzeniach o charakterze masowym 

i zagrożeniach terrorystycznych”, ośrodka szkoleniowego 

Mazurskiego na temat: „Realizacji szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pod kątem działalności wspier

 

PAGACZ i SYNOWIE oraz firma SZYBICKI mają zaszczyt zaprosić Państwa na prezentację sprzętu ściśle 

z tematyką zarządzania kryzysowego oraz szeroko rozumianego ratownictwa. Warsztaty są skierowane do osób bezpośrednio 

odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa na terenie gmin, powi

będzie zarówno mobilne oświetlenie specjalne najnowszej generacji jak również

zabezpieczające sprzęt wrażliwy oraz dokumentację (detektory, radiotelefony, komputery przenośne, tablety, itp.). Można będzi

do przepompowania wody oraz nieczystości popowodziowych (pompy szlamowe) oraz porozmawiać 

i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki.  Zaprezentowane zostaną równ

maty z materiału przestrzennego do tworzenia mobilnych lądowisk dla helikopterów, podłoży pod namioty 

oraz ścieżki dla pieszych i drogi dla maszyn w trudnym terenie a także zbiorniki elastyczne do wody pitnej, paliwa oraz ś

do podnoszenia pojazdów zasilane z układu wydechowego dowolnego pojazdu. 

Element medyczny stanowić będzie prezentacja sprzętu dedykowanego do realizacji zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomo

. Na stanowisku tej firmy będzie można poćwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy z użyciem 

defibrylatora zautomatyzowanego oraz obejrzeć i zapoznać się ze sprzętem, który zgodnie z polskimi przepisami, może być wykor

Dodatkowym walorem warsztatów, będą wykłady tematyczne przedstawicieli firm prezentujących sprzęt oraz przedstawicieli firmy 

na temat: „Wykorzystania jednostek wspierających system ratownictwa medycznego w zdarzeniach o charakterze masowym 

i zagrożeniach terrorystycznych”, ośrodka szkoleniowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
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medycznego” oraz przedstawiciela Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

województwa Warmińsko - Mazurskiego  na temat „Nowoczesnych technologii wspierających Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczej 

Straży Pożarnej województwa warmińsko – mazurskiego na przestrzeni ostatnich lat”. 

PARTNER WARSZTATÓW: 

1. Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie 

2. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego województwa Warmińsko - 

Mazurskiego 

3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

 

TERMIN WARSZTATÓW: 14 maj 2012 r. (poniedziałek) w godz.: 10:00 – 15:00 

 

MIEJSCE: Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie 

       ul. Mariańska 3A 

      10-052 Olsztyn 

Potwierdzenie udziału,  proszę kierować do dnia 30 kwietnia 2012 r. na adres: michal@tacmed.pl 

Szczegółowy program zostanie wysłany pocztą e-mail wraz z potwierdzeniem zgłoszenia. 

 

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY!                     ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 

 

Serdecznie zapraszamy! 


