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Sprawozdanie z działalności  

Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug  

za 2019 rok 

 

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w 2019 roku zbierał się sześć 

razy oraz  podjął 16 uchwał.  

Praca Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w 2019 roku była 

skoncentrowana na realizacji projektów transgranicznych oraz wydarzeń towarzyszących 

projektom.  

W roku sprawozdawczym stowarzyszenie kontynuowało wdrażanie projektu pt. 

„Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na 

drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” finansowanego z Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -Ukraina 2014-2020 w ramach celu 

tematycznego Bezpieczeństwo. Ogólna wartość projektu wynosi 712 358,50 EUR. 

Stowarzyszenie wdraża projekt w partnerstwie z Instytucja Komunalną „Agencja 

Rozwoju Euroregion Bug” oraz Fundacja Ihora Pałyci „Tilky Razom”. Celem jego realizacji 

jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu poprzez wsparcie 

32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekazujemy 100-letnie 

doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Z polskiej strony 

w projekcie uczestniczą Gminy Członkowskie: Białopole, Chełm, Cyców, Dołhobyczów, 

Głusk, Hanna, Horodło, Hrubieszów, Kamień, Leśna Podlaska, Leśniowice, Mircze, Nielisz, 

Włodawa, Puchaczów, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siemień, Siennica 

Różana, Uchanie, Werbkowice, Wierzbica, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, 

Zwierzyniec, Żmudź oraz miasta Hrubieszów, Terespol i Włodawa.  

 W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono cykl szkoleń z kwalifikowanej 

pierwszej pomocy dla strażaków OSP z województwa lubelskiego,  wpisanych do 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Szkolenia zakończyły się egzaminem 

i wydaniem certyfikatów ratownika. Certyfikat KPP uzyskało 370 strażaków z 32 gmin 

uczestniczących w projekcie.  

 W dniu 17 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie przekazało gminom zestawy ratownictwa 

medycznego (torby PSP-R1 w komplecie z szynami Kramera i deską ortopedyczną) oraz 

kamizelki.  

 W dniu 11 grudnia Zarząd Stowarzyszenia wręczył jednostkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych gmin członkowskich 24 zestawy pneumatyczne. 
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 Stowarzyszenie przeprowadziło konferencję inauguracyjną z udziałem partnerów 

ukraińskich, w której udział wzięło 80 osób. Celem konferencji było zaprezentowanie 

założeń rozpoczynającego się projektu, stanu bezpieczeństwa terenów przygranicznych 

oraz zasad funkcjonowania systemu  ratownictwa. Pokłosiem konferencji 22 lutego 

w Pawliwci na Ukrainie, było spotkanie ukraińskich i polskich uczestników projektu, 

podczas którego odbyły się obrady  okrągłego stołu „Aktualności tworzenia oraz 

perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych na Wołyniu”. Przedmiotem obrad 

był temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie z udziałem 

samorządowców 5 ukraińskich gromad oraz przedstawicieli jednostek OSP z gmin 

biorących udział w projekcie.  

 Stowarzyszenie aktywnie realizuje działanie projektu „Akcja edukacyjna ”Bezpieczny 

pieszy”. Spotkania edukacyjne z uczniami szkół podstawowych odbyły się już w 

gminach Głusk, Leśniowice, Chełm, Wojsławice, Ruda-Huta, Wierzbica, Rejowiec 

Fabryczny, mieście Hrubieszów oraz 15 szkołach na Ukrainie. Akcja w sumie obejmie 

5000 dzieci. W trakcie trwania projektu będziemy wpływać na podnoszenie 

świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, przewidywania 

zagrożeń i stosowania się do przepisów. Akcja edukacyjna jest prowadzona we 

współpracy z gminami, strażą pożarną i Policją. Strażacy, biorący udział w projekcie, 

przedstawiali prezentacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz opowiadali                      

o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. W trakcie spotkań dzieciom 

przekazano gadżety odblaskowe z logo Euroregionu Bug, które przyczynią się do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na drogach.  

Podczas trwania projektu oprócz realizacji głównego celu, jakim jest poprawa 

bezpieczeństwa przygranicznych terenów Polski i Ukrainy, projekt przyczynia się również do 

wzmocnienia sieci współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug. Dzięki kontaktom 

nawiązanym przez samorządy z Polski i Ukrainy podczas działań realizowanych w naszym 

projekcie nawiązały się nowe partnerstwa transgraniczne i zawarte zostały trzy nowe 

porozumienia o współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami Wojsławice 

i Pawliwka, Siennica Różana i Poromiw oraz Głusk i Lubieszów. Współpraca rozpoczęła się 

od wspólnych zawodów strażackich. W 19 maja 2019 roku w gminnych zawodach 

strażackich w Wojsławicach uczestniczyła drużyna strażaków z gminy Pawliwka. Uczestnicy 

zwodów wykazali się sprawnością fizyczna i przygotowaniem zawodowym. Drużyna 

ukraińska otrzymała od Wójta Gminy Wojsławice sprzęt niezbędny w pracy straży pożarnej.  
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W czerwcu 2019 roku miała miejsce dwudniowa wizyta studyjna 50 osobowej 

delegacji ukraińskich samorządowców oraz kandydatów na strażaków OSP na 

Lubelszczyźnie. Uczestnicy wizyty w ramach tworzenia się nowych struktur Gromadzkich 

Straży Pożarnych na Ukrainie, zapoznali się ze strukturą działalności, siedzibami, 

wyposażeniem, działalnością statutową OSP na terenie objętym projektem. Dodatkowo 

uczestniczyli w zawodach strażackich rozgrywanych przez drużyny Ochotniczych Straży 

Pożarnych Powiatu Lubelskiego. Wartością dodaną projektu było przekazanie przez Gminy 

Głusk i Siennicę Różaną  dwóch samochodów strażackich gminom partnerskim na Ukrainie.  

W ramach realizacji projektu zostały ogłoszone dwa przetargi europejskie na zakup 

sprzętu oraz sporządzone pośrednie sprawozdanie finansowe z realizacji projektu.  

 

W 2019 roku stowarzyszenie wspólnie z gminami Tuczna, Leśna Podlaska, Wisznice, 

Milanów, Jabłoń oraz miastem Terespol kontynuowało projekt „Wzrost efektywności 

i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” o budżecie ponad 2,5 

mln złotych. Projekt dotyczy rozwoju elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług 

publicznych, zakłada on budowę, rozbudowę lub zakup systemów teleinformatycznych 

zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę 

funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie 

m.in. e-administracji.  W ramach projektu poszczególne gminy wdrożyły m. in.:  systemy 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, e-usługi związane z planem zagospodarowania, 

Portal Interesanta, e-należności. Został również rozbudowany geoportal Euroregionu Bug 

(https://euroregionbug.maps.arcgis.com/home/index.html) 

W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację transgranicznego 

projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowy 

stronice, wspólnej ukraińsko -polskiej historii”, celem którego jest  wykorzystanie 

potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru objętego projektem. 

Ostatecznym produktem projektu jest transgraniczny szlak wirtualny oraz przewodnik 

turystyczny „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” wydany w dwóch wersjach 

językowych. W roku sprawozdawczym w projekcie wykonano szereg zadań 

administracyjnych: sporządzono umowę partnerska, wyłoniono wykonawców, zaś aktywne 

działania projektowe zaplanowane są na 2020 rok.  

 

                                                      *** 
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 Działalność  Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug charakteryzuje się trwałą 

stabilnością.  

 Pozyskiwane przez Stowarzyszenie środki zewnętrzne na współpracę transgraniczną 

wspierają nowe i istniejące wcześniej polsko-białorusko-ukraińskie partnerstwa  

w ramach Związku Transgranicznego ‘Euroregion Bug”. 

 Szansą jest realizacja transgranicznych sieciowych projektów inwestycyjnych 

i infrastrukturalnych na rzecz członków SSERB, w których Euroregion Bug pełni rolę 

partnera wiodącego; wzmacniają rolę Stowarzyszenia w regionie.  

 Współpraca stowarzyszenia z samorządami członkowskimi aktualnie wymaga nowych 

form. 

 Szansą dla rozwoju Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug są również projekty 

o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym transgraniczne, realizowane w partnerstwie i na 

rzecz samorządów członkowskich, współfinansowane z dostępnych źródeł zewnętrznych.  

                                

                                                       


