Добровільні пожежні команди
в боротьбі з COVID-19
Станіслав Ястршембський
Війт ґміни Длугосьодло

12 червня 2020 р.

Ґміна Длугосьодло – розташування

Розташування – сільська ґміна,
розташована в північно-східній
частині Вишковського повіту
Мазовецького воєводства.
Межує з такими ґмінами:
▪ на півдні – з ґміною Браньщик,
▪ на заході – з ґміною Жонснік,
▪ на півночі – з ґміною Говорово, а
через річку Нарву – з ґміною
Ржевнє,
▪ на сході – з ґмінами Вонсево та
Острув-Мазовецька

Ґміна Длугосьодло – характеристики ґміни
Площа: 16 745 га,
в тому числі:
•ліси – 39 %,
•сільськогосподарські угіддя – 57 %

•75 % площі ґміни складають ділянки, що входять до
мережі Natura 2000
Кількість сільських рад: 40
Кількість жителів: 7 717 (станом на 31 травня 2020 р.)
Кількість суб’єктів господарювання: 301
Громадські організації, що діють на території ґміни:
Волошка
синя

золото

•11 (у тому числі 5 Добровільних пожежних команд)

•7 клубів сеньйора (центрів дозвілля для людей
похилого віку)
•3 групи самодопомоги
Бюджет ґміни: 50 837 007,10 (на 31 грудня 2019 р.)

Ґміна Длугосьодло – технічна інфраструктура
та зонування

Технічна інфраструктура
- дороги:
• 50,68 км доріг повітового значення,
• 154,44 км доріг ґмінного значення,
• електрифікована залізнична лінія № 29 ТлущОстроленка (вантажні та пасажирські
перевезення),
- забезпечення водою:
• водозабірні споруди з очисними установками
(м3/добу):
❖ Старе-Босево 750 м3/ добу,
❖ Длугосьодло 480 м3/добу,
❖ Хщанка-Влосцянська 127,5 м3/добу,
• загальна протяжність водопровідної мережі 180 км,
• під’єднано 1885 будівель,
• 6100 осіб використовують водопровід,
- система відведення стічних вод:
• під’єднані населені пункти: Длугосьодло,
Корнаціска, Старе-Босево (559 будівель),
• 31,4 км – довжина каналізаційної мережі,
• очисні споруди в с. Корнаціска із пропускною
спроможністю 700 м3/добу
• 190 домашніх очисних споруд.

Фото: Реконструкція дороги ґмінного значення Хщанка-Фольварк – ХщанкаВлосцянська

Ґміна Длугосьодло – Захист навколишнього
середовища, освіта, культура та спорт
Завдання в галузі охорони навколишнього
середовища:
•
•
•
•
•
•

План економіки з низькими викидами ґміни Длугосьодло,
Програма охорони навколишнього середовища ґміни
Длугосьодло на 2018-2021 роки,
Оновлення проєкту підходів до плану постачання тепла,
електроенергії та газового палива для ґміни Длугосьодло
на 2010-2025 роки,
Стратегія розвитку ґміни Длугосьодло на 2016-2020 роки з
перспективою до 2025 року,
Програма очищення комунальних стічних вод шляхом
будівництва побутових очисних установок у ґміні
Длугосьодло на 2016-2023 роки,
Програма усування азбесту та азбестовмісних виробів із
території ґміни Длугосьодло на 2014-2032 роки.

Освіта:
•
•
•

5 початкових шкіл та 1 дитячий садок,
679 дітей у школах, 161 – у дошкільних відділеннях,
105 ставок учителів.

Культура та спорт:
•
•
•
•
•

відкриті заходи («Привітання літа», Великий оркестр
різдвяної допомоги, ґмінні дожинки, «Великий збір грибів»
Патріотичні урочистості,
Щорічні заходи,
Конкурси, спортивні змагання
Команда «Вимакрач» Длугосьодло,

Фото: Встановлення рекреаційної інфраструктури у с. Длугосьодло із
проведенням екологічних майстер-класів.

Добровільні пожежні команди
в ґміні Длугосьодло
НАЗВА ДПК
І ДАТА СТВОРЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ
ПОЖЕЖНИКІВ

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ
ВИЇЗДІВ НА РІК

Добровільна пожежна
команда в Длугосьодлі
(1915 р.)
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Добровільна пожежна
команда в Блохах
(1952 р.)

10

Добровільна пожежна
команда в Ящултах
(1928 р.)

Пожежно-рятувальні заходи у
2019 році
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1 - пожежі
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2 - місцеві загрози
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Добровільна пожежна
команда в Сєчихах
(1950 р.)

10

8

Добровільна пожежна
команда в Прабутах
(1950 р.)

8

5

3 - фальшиві виклики

58%

4 - господарські
виїзди

Добровільні пожежні команди
– статутна діяльність та волонтерство

Добровільні пожежні команди
– ґміна Длугосьодло

Основні завдання, що виконують підрозділи ДПК,
•
•
•
•
•

•

гасіння пожеж
технічні рятувальні роботи, зокрема, на дорозі;
евакуація поранених людей чи людей,тварин та
майна, яким загрожує небезпека;
маркування та забезпечення місць проведення
рятувальних робіт,
здійснення рятувальних робіт на водоймах, у тому
числі під час повеней,
усування наслідків небезпечних подій, особливо після
погодних аномалій та надання соціальної допомоги
жертвам.

Добровільні пожежні команди
– волонтерство
Пріоритетним для ДПК, що існують на території ґміни
Длугосьодло, є проведення заходів, спрямованих на
розвиток молоді. Залучаючи молодь до волонтерської
діяльності, пожежники впливають на формування
відповідних соціальних та громадянських постав. Основні
волонтерські заходи:
❖ навчання дітей, підлітків та осіб похилого віку навичкам
першої медичної допомоги;
❖ розвиток у місцевій громаді фізичної культури та спорту,
культурно-просвітницька та розважальна діяльність;
❖ інформування населення про пожежні та екологічні
загрози, а також способи захисту від них;
❖ допомога у проведенні рятувальних операцій;
❖ проведення публічних зборів допомоги;
❖ організація культурних, спортивних, виховних заходів,
молодіжних таборів.

COVID-19 на території ґміни Длугосьодло
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Волонтери в дії
Під час пандемії усі перебувають у найвищій
готовності, щоби допомогти мешканцям. Завдяки
швидкій реакції влади ґміни та введенню обмежень
на її території, працівники Ґмінного центру
інформації, культури, спорту та відпочинку разом з
волонтерами долучилися до збору матеріалів для
масок, пошиття масок та друку захисних екранів на
3D-принтері. Матеріали для захисту від поширення
вірусу безкоштовно були розповсюджені серед
місцевої громади. На сьогодні волонтери роздали
2000 масок та близько 50 захисних екранів.
Добровольцям
ДПК,
службовцям
поліції,
працівникам управління міського господарства та
їхніх підрозділів ґміна Длугосьодло надала 1500 пар
одноразових рукавичок, 700 штук тришарових
одноразових масок, 50 літрів дезінфектора для рук
та приблизно 50 антибактеріальних гелів для рук.

Дякую за увагу!

