
POWIATOWY MAGAZYN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
stan wyposażenia na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Wyposażenie zgromadzone w siedzibie Powiatowego magazynu zarządzania 
kryzysowego w Gorzycach-Osinach, ul. Raciborska 105 
 

Nazwa wyposażenia Ilość 

zbiorniki na wodę o poj. 1200 l 4  sztuki 

zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą 125  mb. 

rzutki ratownicze z linką 25 mb 10 sztuk 

kamizelki ratunkowe 10 sztuk 

łóżka kwaterunkowo – polowe 40 sztuk 

śpiwory – mumia 40 sztuk 

peleryny przeciwdeszczowe (sztormiaki, różne rozmiary) 21 sztuk 

folia zbrojona różne rozmiary 
21 sztuk nowa,  

6 sztuk używana 

worki 30 000 sztuk 

geowłóknina   13 rolek x 300 m2 3900 m2 

koce 60 sztuk 

folia grubościenna do uszczelniania wałów 6m x 25 m 

grubość 0,5 mm 
1500m2 

przyczepa jednoosiowa lekka 1 sztuka 

elementy składowe do budowy mat dezynfekcyjnych na 6 mat 

  



 

Wyposażenie w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 68 na podstawie umowy użyczenia 
 

Nazwa wyposażenia Ilość 

detektor prądu przemiennego 1 sztuka 

piły spalinowe STIHL 5 sztuk 

ubrania dla pilarza z wkładką antyprzecięciową 2 komplety 

kamera termowizyjna 2 sztuki 

przyczepa jednoosiowa lekka 1 sztuka 

parawan ochronny GT020 4 sztuki 

skafander „Ice Protector” (do pracy na lodzie) 3 sztuki 

podpora do stabilizacji PT 1600 4 sztuki 

flary ostrzegawcze 3 komplety 

motopompa pływająca NIAGARA 2 sztuki 

platforma ratownicza LRP 6 1 sztuka 

rozpieracz kolumnowy R 424 1 sztuka 

poduszki niskociśnieniowe 1,0 bar – zestaw 1/13 1 komplet 

opryskiwacz spalinowy STIHL 1 sztuka 

przenośny system oświetlenia PELI 9430 RALS 2 zestawy 

defibrylator AED Philips z zestawem szkoleniowym 2 zestawy 

miernik wielogazowy – detektor Drager X-am 5600 1 sztuka 

mapy operacyjne Powiatu Wodzisławskiego 1 sztuka 

agregat prądotwórczy FDG 60 1 sztuka 

skafander lodowo–ratowniczy suchy Basic SLRB 1 sztuka 

przenośny agregat prądotwórczy Honda EU10I 2 sztuki 

wskaźniki napięcia typu AOWN – 5/1 2 sztuki 

przenośny system oświetlenia PELI  RALS 9430C 2 zestawy 

pasy monterskie  STANLEY 10 sztuk 

wkrętarki (klucze) udarowe BOSCH GDX 18 V-200C 3 sztuki 

szlifierki kątowe BOSCH GWS 18-125 V-Li 3 sztuki 

bity Millwaukee 3 zestawy 

sygnalizator bezruchu Super Pass II 11 sztuk 

aparat powietrzny AERIS Phase 10 sztuk 

maska OptiPro 14 sztuk 
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