
Załącznik nr 1 do Listy projektów do głosowania w ramach 

budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2022 

Poglądowy wykaz sprzętu (z podziałem na poszczególne OSP) dotyczący projektu nr 3  

„Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza” 

 

LP. 
Nazwa 

jednostki 
Sprzęt 

1. OSP Łosień 

Przyczepka (2 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W110 

Węże tłoczne W75 

Zbiornik wodny 10-13m3 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza - kominowa 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) 
Projekt i wydruk zaprojektowanego poradnika, zakup elementów odblasków dla 
uczestników warsztatów, zakup zestawu szkoleniowego do kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (KPP)). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia instruktażowego z 
KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

2. OSP Tucznawa 

Przyczepka (2 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W110 

Węże tłoczne W75 

Zbiornik wodny 10-13m3 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 



statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) 
Projekt i wydruk zaprojektowanego poradnika, zakup elementów odblasków dla 
uczestników warsztatów, zakup zestawu szkoleniowego do KPP). Zakup usługi 
szkoleniowej do realizacji szkolenia instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

3. 
OSP 
Ząbkowice 

Przyczepka (2 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże tłocne W110 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W75 

Zbiornik wodny 10-13m3 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

4. OSP Ujejsce 

Przyczepka (1 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W110 

Węże tłoczne W75 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza - kominowa 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Zbiornik wodny 2,5 m3 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Samochód ratowniczy(typu SLRR) z zestawem ratownictwa medycznego (PSP R1 z 
zestawem do tlenoterapii dla 5 osób) 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu ewakuacyjnego (namiot ewakuacyjny, nagrzewnica, agregat 



prądotwórczy, łóżka, stoły, oświetlenie) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

5. OSP Łęka 

Przyczepka (1 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W110 

Węże tłoczne W75 

Zbiornik wodny 2,5 m3 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

6. 
OSP Kuźniczka 
Nowa 

Przyczepka (1 oś) do pompy pożarniczej Tohatsu 

Węże ssawne WS 110 

Węże tłoczne W110 

Węże tłoczne W75 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza - kominowa 

Zbiornik wodny 2,5 m3 

Rozdzielacz kulowy K110/75-110-75 

Zbieracz 2x75/110 

Kurtyna wodna 75 

Kurtyna wodna 52 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 



i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

 
7. 

 
OSP 
Strzemieszyce 

Węże tłoczne W75 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza - kominowa 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

Zestaw sprzętu GPR ( dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej) 

8. 
OSP 
Trzebiesławice 
 

Węże tłoczne W75 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 



Rękawice strażackie 

9. 
OSP 
Okradzionów 
 

Węże tłoczne W75 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 1 ) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza- kominowa 

Zestaw sprzętu GPR ( dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej) 

10. OSP Błędów 

Węże tłoczne W75 

Lanca gaśnicza 

Lanca gaśnicza - kominowa 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

11. 
OSP Łazy 

Błędowskie 

Węże tłoczne W75 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Środek pianotwórczy 1000 kg 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 



Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

12. 
OSP 

Śródmieście 
 

Aparat powietrzny FENZY (kpl) 

Butle kompozytowe do aparatów powietrznych 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED ( z szafką do przechowywania na zewnątrz 
i systemem monitoringu) 

Zestaw sprzętu hydraulicznego (kat 2 ) 

Zestaw sprzętu łączności, informatyki i internet (kpl) W skład wchodzą: terminale 
statusów, tablety, telefony GSM z kartami dostępu do internetu do transmisji danych 
do SWD) 

Materiały edukacyjne i informacyjne (kpl) Projekt i wydruk zaprojektowanego 
poradnika, zakup elementów odblasków dla uczestników warsztatów, zakup zestawu 
szkoleniowego do KPP). Zakup usługi szkoleniowej do realizacji szkolenia 
instruktażowego z KPP dla 400 uczestników 

Ubrania specjalne ( 3 częściowe) 

Ubrania koszarowe 

Hełmy strażackie 

Rękawice strażackie 

 


