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Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została 
założona w 1965 roku. Od początku swojego 
istnienia działalność jednostki była skierowana na 
pomoc lokalnym mieszkańcom. Na przestrzeni lat 
zmieniało się wyposażenie jednostki jak i 
wyszkolenie druhów, którzy cały czas podnoszą 
swoje kwalifikacje poprzez udział  w licznych 
szkoleniach i ćwiczeniach.   
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Siedziba naszej jednostki znajduje się w Dobrucie, przy 
drodze prowadzącej do miejscowości Śniadków. W 
budynku remizy znajdują się boksy garażowe dla 
samochodów oraz magazyn, w którym przechowywany 
jest sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Część socjalną 
stanowią pomieszczenie świetlicy razem z kuchnią, 
łazienkami i kotłownią. Całość budynku ogrzewana jest 
centralnym ogrzewaniem na olej opałowy. 
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Star 266 rok prod. 1981 GBA 2,3/16 
Samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie terenowym 

Na jego wyposażeniu znajduje się sprzęt 
gaśniczy(prądownice, odcinki), podręczny sprzęt
burzący( łom, bosak),pilarki do drewna, aparaty 

ODO, drabiny przystawne, agregat prądotwórczy,
pompa szlamowa, torbę ratowniczą R-0.
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Volvo FL rok prod. 2010 GBA 2,5/16
Samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie szosowym

Na jego wyposażeniu znajduje się sprzęt gaśniczy
(prądownice, odcinki), agregat oddymiający, zestaw 

narzędzi hydraulicznych Holmatro, podręczny
sprzęt burzący(bosaki, topór), pilarki do drewna, 

piła do stali i betonu, piła ratownicza,
aparaty ODO, zestaw R-1, pompa szlamowa, agregat 

prądotwórczy, drabiny przystawne,
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Opel Vivaro rok prod. 2012 SLKw
Lekki samochód specjalny przystosowany

do przewozu dziewięciu osób łącznie z 
Kierowcą. Na jego wyposażeniu znajduje

się zestaw R-1.    
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Łódź Norton 7 
Silnik zaburtowy Honda 
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W związku z występowaniem znacznej ilości 
akwenów wodnych w sąsiedztwie naszej jednostki, 
posiadamy ponadto sprzęt do działań ratowniczych 
na zamarzniętych zbiornikach wodnych.  
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Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu 
naszej jednostki jest zgodny z załącznikiem 
nr. 2 do ,,Zasad organizacji ratownictwa 
wodnego w krajowym systemie ratowniczo-
gasniczym” które  zostały zatwierdzone 
przez KG PSP w listopadzie 2012. Sprzęt 
ten zabezpiecza ratowników przed 
wychłodzeniem oraz w przypadku 
załamania się lodu unosi ich na powierzchni 
wody. Pozwala to na bezpieczne podjecie 
działań ratowniczych w stosunku do osoby 
potrzebującej pomocy pod którą załamał się 
lód.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie skupia w swoich szeregach 65 
druhów. Posiadają oni niezbędne szkolenia do podejmowania działań 
ratowniczo-gaśniczych, ponadto bierzemy czynny udział w rożnego 
rodzaju ćwiczeniach, szkoleniach które pozwalają nam podnosić 
naszą wiedzę i umiejętności, aby nasze działania ratownicze były jak 
najskuteczniejsze. 
W roku 2016 strażacy z naszej jednostki brali udział w 46 
działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pożary wynosiły 16 interwencji, 
ponadto byliśmy wzywani 24 razy do usuwania skutków 
miejscowych zagrożeń, 2 razy w celu zabezpieczenia terenu powiatu 
i 4 razy braliśmy udział w ćwiczeniach.  
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Poza działalnością ratowniczą staramy się prowadzić 
działalność prewencyjną poprzez rożnego rodzaju 
pogadanki, spotkania z dziećmi w szkole. Bierzemy tez 
czynny udział w różnego rodzaju pokazach 
przedstawiających prace strażaka.  
Staramy się również współpracować z rożnego rodzaju 
organizacjami i stowarzyszeniami. Współpraca ta 
pozwoliła na uzyskanie tytułu ratownika wodnego 
trzem naszym druhom.
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W przyszłości planujemy rozbudować budynek remizy poprzez 
nadbudowę i wyrównanie boksów garażowych, co poprawiłoby 
zaplecze garażowo-magazynowe naszej jednostki, dodatkowo 
chcielibyśmy we współpracy z Urzędem Gminy w Orońsku 
uruchomić świetlice w budynku remizy.  
Ponadto chcielibyśmy zakupić nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
który zastąpiłby znacznie wysłużonego stara 266. Wymiana ta 
pozwoliłaby na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności ratowników 
biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
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Dziękujemy Za Uwagę :)


