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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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Star 266 rok prod. 1981 GBA 2,3/16  

Samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie terenowym  

-sprzęt gaśniczy(prądownice, odcinki),  

-podręczny sprzęt burzący( łom, bosak), 

-pilarki do drewna,  

-aparaty ODO,  

-drabiny przystawne,  

-agregat prądotwórczy, 

-pompa szlamowa,  

-zestaw PSP R-1 
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Volvo FL rok prod. 2010 GBA 2,5/16 

Samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie szosowym 

-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 defibrylator AED,  

-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. 
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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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Członkowie OSP – 44 druhów 

Członkowie mogący brać bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych – 31 

 

 

Ilość interwencji w roku 2018 

Pożary – 36 

Miejscowe zagrożenia – 9 

Alarmy Fałszywe – 4  
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Pozostała działalność ;  

-działalność prewencyjną(pogadanki, spotkania w 

szkołach) 

-udział w pokazach i szkoleniach  

-współpraca ze stowarzyszeniami i organizajami. 
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Fundusz sprawiedliwości: 

- AED iPAD SP1 

- Kliny do stabilizacji pojazdu 

- Zbijak do szyb 

- Bosak dielektryczny  

- Osłona poduszek powietrznych  

- Znak drogowy ,,WYPADEK” 
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Środki finansowe na remont remizy OSP w Dobrucie 

-KG PSP w Warszawie – 30 tys.zł 

-Urząd Marszałkowski – 21 tys.zł 

-Urząd Gminy w Orońsku – 15 tys.zł 

-Fundusz sołecki – 15 tys.zł 

-Środki własne OSP – 15 tys.zł  

-Lasy Państwowe – 6,5 tys.zł 

-Starostwo Powiatowe – 3 tys.zł 
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Plan dalszej działalności ; 

- ciągły rozwój i doskonalenie 

umiejętności ratowników 

- dokończenie rozbudowy 

strażnicy  

- pozyskanie środków 

finansowych na zakup 

samochodu GBA 
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Dziękujemy Za Uwagę :) 


