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Zima stopniowo ustêpuje. Z niecierpliwoœci¹ i nadziej¹ 
oczekujemy pierwszych oznak wiosny patrz¹c z optymizmem  
w przysz³oœæ. Jest to odpowiedni czas by podsumowaæ 
to co mamy za sob¹ i podj¹æ nowe dzia³ania. 
Od 1 lipca czekaj¹ Nas zmiany w gminnym systemie 
zagospodarowania odpadami. Nowa ustawa bêdzie 
obowi¹zywaæ na terenie ca³ego kraju. W grudniu ubieg³ego roku 
rada miasta podjê³a uchwa³ê o wysokoœci stawek liczonych 
od osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ za odbiór 
odpadów (5,50z³.-segregowane i 7,50z³.-niesegregowane).
S¹ to jedne z najni¿szych op³at w kraju, niestety dla wielu z Nas 
bêd¹ du¿ym obci¹¿eniem finansowym. Ca³oœæ op³aty 

przeznaczona bêdzie na zagospodarowanie odpadów pochodz¹cych z gospodarstw 
indywidualnych. Z tzw. „op³aty œmieciowej” miasto nie odniesie ¿adnych korzyœci 
finansowych. 

Dochody bud¿etu miasta na 2013 rok s¹ planowane na poziomie 15,96 mln z³. 
Najwiêcej wydatków miasto poniesie na oœwiatê oko³o 5,4 mln z³. przy otrzymanej 
subwencji oœwiatowej 3,37 mln z³. Wynika z tego, ¿e ka¿dego roku Nasz samorz¹d 
dop³aca do oœwiaty oko³o 2 mln z³. Mimo kryzysu w Polsce i braku du¿ych podatników 
w Naszym mieœcie w bie¿¹cym roku przeznaczymy na inwestycje ponad 
3,5 mln z³. Jest to mo¿liwe dziêki oszczêdnoœciom w Urzêdzie Miasta jak te¿ 
w jednostkach podleg³ych. Czêœæ inwestycji zostanie zrealizowana, je¿eli otrzymamy 
œrodki zewnêtrzne. Oczekujemy z niecierpliwoœci¹ na ostateczn¹ ocenê wniosku i listê 
rankingow¹ dotycz¹c¹ kolektorów s³onecznych. Obecnie trwa ocena strategiczna 
wniosku. Po ocenie merytorycznej zajmujemy 29 pozycjê na 112 pozytywnie 
ocenionych wniosków. Szczegó³owy plan inwestycji przedstawiony zosta³ Pañstwu 
na 3 stronie biuletynu. 

Zadowalaj¹cym jest fakt, i¿ pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej 
i braku ma³ego ruchu przygranicznego pojawiaj¹ siê inwestorzy, którzy chc¹ na terenie 
miasta budowaæ obiekty handlowe. Projektowana jest równie¿ przez inwestora 
prywatnego budowa elektrowni s³onecznej na terenach Wspólnoty Gruntowej Miasta 
Terespol. Inwestycja jest uzale¿niona od wejœcia w ¿ycie ustawy o otrzymaniu dotacji 
finansowych. Realna data rozpoczêcia budowy to 2014-2015 rok. 

Chcia³bym serdecznie zaprosiæ Pañstwa do uczestnictwa w planowanych na 
ten rok wydarzeniach kulturalnych i sportowych: na festyn „Niedziela w Terespolu”,  
miêdzynarodowy „Bieg PrzyjaŸni” (str.27), jak te¿ uroczystoœci pañstwowe: 3 maja, 
1 wrzeœnia oraz 11 listopada, które dziêki zaanga¿owaniu wielu œrodowisk z ka¿dym 
rokiem nabieraj¹ coraz wiêkszej œwietnoœci. Zachêcam równie¿ do odwiedzenia 
„Prochowni”, wystawy malarstwa oraz „Izby Regionalnej” mieszcz¹cej siê przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim pe³nym zapa³u i dobrej woli 
mieszkañcom, dziêki którym mamy dostêp do dóbr historycznych czy kulturalnych, 
które wzbogacaj¹ Nasz¹ wiedzê i ¿ycie duchowe oraz rozwijaj¹ wra¿liwoœæ. Szczególne 
podziêkowania nale¿¹ siê spo³ecznikom z „Ko³a Mi³oœników Fortyfikacji i Historii”, 
“Stowarzyszeniu Rozwoju Miasta Terespol”, „Bractwu Kurkowemu im. Or³a Bia³ego” 
oraz Regionalnemu Stowarzyszeniu Ziemi Nadbu¿añskiej-„Bugowiaki”.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê Pañstwu 
radosnego œwiêtowania najwa¿niejszego wydarzenia w dziejach 
chrzeœcijañstwa, jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech 
w Pañstwa domach w tym szczególnym czasie panuje pokój, mi³oœæ, 
optymizm i mi³y wiosenny nastrój.
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Urz¹d Miasta w Terespolu informuje, ¿e trwaj¹ prace dotycz¹ce opracowania nowej 
sta³ej organizacji ruchu dla miasta Terespol. Zakres opracowania obejmie ulice 
utwardzone, bêd¹ce w zarz¹dzie Burmistrza Miasta Terespol tj. ulice na terenie 
miasta Terespol z wyj¹tkiem ulic: Wojska Polskiego, 3-go Maja, Mêczenników 
Unickich, Kodeñska i droga krajowa Nr 2 ³¹cznie ze skrzy¿owaniami z drogami 
miejskimi. Wzrost uczestników ruchu drogowego wymusza dostosowanie 
oznakowania pionowego i poziomego do bie¿¹cych potrzeb.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy, o zg³aszanie do koñca miesi¹ca maja br. 
wszelkich uwag dotycz¹cych oznakowania ulic miejskich w Terespolu. Liczymy, ¿e 
kierowcy – u¿ytkownicy dróg miejskich zwróc¹ nam uwagê na b³êdy w istniej¹cym 
oznakowaniu, strefy kolizyjne lub zasugeruj¹ nowe rozwi¹zania w oznakowaniu 
dróg (np. drogi jednokierunkowe, podrzêdnoœæ ulic, ograniczenia w prêdkoœciach, 
zakazy itp.). 

Wszystkie uwagi bêd¹ rozpatrywane, a zasadne wnioski zostan¹ zawarte w opracowywanej dokumentacji, która zostanie 

przed³o¿ona do zatwierdzenia przez Starostê Bialskiego, jako organu zarz¹dzaj¹cego ruchem na terenie powiatu bialskiego. 

Prosimy o sk³adanie proponowanych rozwi¹zañ na piœmie w formie opisu lub w formie szkiców krzy¿ówek lub odcinków ulic 

z oznakowaniem na adres e-mail:  lub osobiœcie w sekretariacie Urzêdu Miasta. (tj)tjawtoszuk@terespol.pl

Oznakowanie dróg w mieœcie

Rozpoczêto przygotowania do wykonania oœwietlenia  osiedla 
KODEÑSKA II w Terespolu . 
W miesi¹cu marcu podpisano umowê na  wykonanie projektu  budowlano 
–wykonawczego tego  oœwietlenia. Przewidywany termin  wykonania  
dokumentacji to miesi¹c maj 2013 roku .  
Projekt obejmuje ulice  Flemminga, S³uszki, Czartoryskich, Pocieja, Jana Paw³a 
II, Koz³owskiego i Kotarby. Po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu 
pozwolenia na budowê   w  pierwszej kolejnoœci w roku 2013  zostanie  
wykonane oœwietlenie na ulicach Flemminga, S³uszki, Czartoryskich i  Pocieja.

PRZYGOTOWANIA DO OŒWIETLENIA OSIEDLA KODEÑSKA II 

PLANOWANE INWESTYCJE w 2013 roku

  (A£U)

(TM)

1.Przebudowa ZSP Nr 1 przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na przedszkole miejskie w Terespolu,
2.Prze³o¿enie awaryjnego wodoci¹gu w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kodeñskiej do ul. Sienkiewicza,
3.Termomodernizacja budynku (hali nr 1 po by³ej siedzibie Urzêdu Miasta) przy ul. Wojska Polskiego 130,
4.Budowa oœwietlenia ulicznego na osiedlu Kodeñska II na ulicach Flemminga, S³uszki, Czartoryskich i Pocieja,
5.Doœwietlenie ul. Wierzbowej oraz tzw. “ronda PKP”,
6.Odnowienie skweru przy ul. Janowskiej – „rondo PKP”,
7.Czêœciowy remont wewnêtrzny budynku OSP przy ul. Reymonta,
8.Rozbudowa placu zabaw przy parku  miejskim,
9.Po³o¿enie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach:

- Stacyjnej ( do stacji trafo) a w dalszej czêœci ulicy po³o¿enie p³ytki drogowej,
- Klonowej (od skrzy¿owania z ul Ogrodow¹ do skrzy¿owania z ul. Lipow¹),
- Nowej (od ul. Pi³sudskiego do ul. Okrê¿nej)
- Okrê¿nej (od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowej),
- ̄ eromskiego (odcinek ok. 400 m)

10.Remont ulic osiedlowych na osiedlu „Za koœcio³em” tzw. rap¹,
11.Rozpoczêcie budowy dróg (na osiedlu „Za koœcio³em”) poprzez po³o¿enie kostki drogowej,
12.Remont fragmentów chodników przy ulicach: Pi³sudskiego, Janowskiej, Wyszyñskiego, Czerwonego Krzy¿a,  
     Narutowicza, Armii Krajowej, Reymonta,
13.Budowa wodoci¹gu na ul. £¹kowej,
14.Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kotarby,
15.Prze³o¿enie trylinki na ul. Koœciuszki.

Ponadto:
Zadania wspó³finansowane ze œrodków zewnêtrznych, które bêd¹ realizowane w przypadku przyznania dofinansowania 
lub dotacji:
16.- Remont ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kodeñskiej do ul. Sienkiewicza – inwestycja wspólna ze Starost¹  
       Bialskim, 
17.- Drugi etap remontu obiektu zabytkowego przy ul. Topolowej – Prochownia w Terespolu, po uzyskaniu dotacji od  
       Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie,
18.- W przygotowaniu z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Lublinie - remont chodnika przy ul. Mêczenników Unickich,
19.- Monta¿ zespo³ów solarnych w iloœci 436 kpl. w przypadku pozytywnej oceny merytorycznej w ramach 

  dofinansowania z RPO WL na lata 2007-2013 w ramach dzia³ania: 6.2. Energia przyjazna œrodowisku 
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Na prze³omie roku 2012/2013 dokonaliœmy analizy postulowanych przez mieszkañców miasta inwestycji drogowych do 
realizacji w roku 2013, maj¹cych na celu dalsz¹ poprawê stanu infrastruktury drogowej, a które mog¹ byæ wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przy Urzêdzie Miasta Terespol, uwzglêdniaj¹c ich potencja³ i istniej¹ce zaplecze techniczne. 
Ustalono, ¿e bêdziemy kontynuowaæ przebudowê chodników, przy ulicach: Czerwonego Krzy¿a, Pi³sudskiego, 
Janowskiej, Narutowicza, Reymonta oraz Gruntowej. Planujemy kontynuowaæ budowê chodnika przy ul. Wyszyñskiego 
oraz wykonaæ fragment chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul.Wyszyñskiego do ul.Sikorskiego. Na powy¿sze 
inwestycje zaplanowano w bud¿ecie miasta 80.000 z³., które bêd¹ w ca³oœci wydatkowane na zakup materia³ów 
brukarskich (kostka, obrze¿a, krawê¿nik, piach, cement). 
W roku bie¿¹cym zostanie zmodernizowana nawierzchnia asfaltowa ul.Klonowej, czêœæ ul.Nowej, Okrê¿nej oraz 
ul.Stacyjnej, polegaj¹ca na po³o¿eniu nowego czterocentymetrowego dywanika asfaltowego – przedwstêpny koszt to 
ok. 210.000 z³. Ca³oœæ prac wykonana bêdzie w miesi¹cach maj-czerwiec br., w zale¿noœci od rozstrzygniêæ wynikaj¹cych 
z procedur przetargowych.
W miesi¹cach wiosennych zaplanowano wykonanie profilowania ulic gruntowych i uzupe³nienie  wiêkszych ubytków 
w jezdniach gruntowych rap¹ lub destruktem. W roku bie¿¹cym 
utwardzimy rap¹ ulice gruntowe na nowym osiedlu przy 
ul. Wyszyñskiego tj. ulice Jana Paw³a II, Koz³owskiego,  
Kotarby i Spokojnej. Na ten cel zaplanowano ³¹cznie 
ok. 40.000 z³. Wysypanie materia³em ¿wirowym ulic 
gruntowych w celu poprawy stabilnoœci nawierzchni drogi jest 
rozwi¹zaniem tymczasowym, które jest przystêpne finansowo 
dla bud¿etu miasta. Przyjmujemy, ¿e jest to materia³, który 
bêdzie ponownie wykorzystany w przysz³oœci jako jeden z 
elementów drogi np. do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej lub 
stabilizuj¹cej podbudowê drogi. Na dzieñ dzisiejszy, miasto nie 
ma œrodków finansowych aby utwardziæ kompleksowo 
t³uczniem lub asfaltem wszystkie drogi gruntowe - jest ich na 
terenie miasta 12 km, co stanowi 38% wszystkich dróg 
miejskich. 

Po okresie zimowym obserwujemy znaczne 
uszkodzenia nawierzchnie asfaltowe ulic miejskich. Trwaj¹ 
bie¿¹ce interwencyjne naprawy jezdni mas¹ asfaltow¹ na 
zimno, które wykonywane s¹ przez Urz¹d Miasta Terespol. 
Wbudowaliœmy na prze³omie luty/marzec 1,5 t. masy mineralnej na zimno. Ten sposób odtworzenia jezdni jest czasowym 
wype³nieniem mas¹ plastyczn¹ dziur-wybojów w jezdniach i nie jest metod¹ docelow¹. W kwietniu br. w zale¿noœci od 
warunków pogodowych, zostan¹ przeprowadzone szczegó³owe oglêdziny stanu nawierzchni jezdni z podaniem metra¿u 
ubytków w jezdniach asfaltowych. Nastêpnie zlecimy firmie, wy³onionej w drodze przetargu, wykonanie cz¹stkowych 
remontów jezdni asfaltowych mieszank¹ mineralno asfaltow¹ na gor¹co po uprzednim oskardowaniu ubytków 
w jezdniach. Przewidujemy wykonanie robót odtworzeniowych w m-cu maju br. i szacujemy, ¿e koszty prac wynios¹ 
ok. 40.000 z³.

Wzorem lat poprzednich, chcemy zaanga¿owaæ mieszkañców miasta do poprawy miejskiej infrastruktury 
drogowej i oferujemy pomoc przy przebudowie zjazdów z miejskich ulic publicznych na tereny posesji. 
Pracownicy zatrudnieni przy Urzêdzie Miasta Terespol w ramach prac spo³ecznie-u¿ytecznych bêd¹ bezp³atnie 
wykonywaæ roboty budowlano-brukarskie z powierzonych materia³ów, zakupionych przez zainteresowane 
osoby. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 665-299-577.
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W marcu br. zosta³a wznowiona wspó³praca pomiêdzy 
Zak³adem Karnym w Bia³ej Podlaskiej a Miastem Terespol, 
która by³a zawieszona, ze wzglêdu na zimowe warunki 
atmosferyczne, od m-ca grudnia 2012r. Grupa 8-osobowa 
wiêŸniów bêdzie wykonywa³a bezp³atnie prace porz¹dkowe 
i brukarsko-drogowe na terenie miasta. Pod nadzorem 
pracowników Urzêdu Miasta Terespol, bêd¹ wykonywane 
zaplanowane przebudowy i remonty chodników oraz 
prze³o¿ona zostanie nawierzchnia betonowa ulicy Koœciuszki 
we wspó³pracy z firm¹ Budomex – wykonawc¹ kanalizacji 
sanitarnej, a tak¿e wykonamy utwardzenie fragmentu 
(ok.100 mb) ulicy Flemminga kostk¹ betonow¹.  W pracach 
bêd¹ uczestniczyæ pracownicy zatrudnieni w ramach sta¿u 
skierowani i finansowani przez Powiatowy Urz¹d Pracy, 
a tak¿e osoby skazane za wykroczenia przez S¹d Rejonowy 
w Bia³ej Podlaskiej i skierowane do nieodp³atnych prac 
spo³ecznie-u¿ytecznych na rzecz miasta Terespol.
Przewidujemy, ¿e stworzymy zespó³ 20 osobowy do 
wykonania zaplanowanych prac na terenie miasta. 
Obecnie rozpoczêliœmy pozimowe czyszczenie ulic miejskich ze œmieci i b³ota poœniegowego, przegl¹d stanu odwodnienia 
powierzchniowego ulic miejskich, wymianê zniszczonego oznakowania drogowego oraz przyciêcia pielêgnacyjne konarów 
drzew rosn¹cych w pasach drogowych i wycinkê drzew zakwalifikowanych do wyrêbu z mocy decyzji zezwalaj¹cych 
wydanych przez Starostê Bialskiego. Przewidujemy, ¿e prace pielêgnacyjno-porz¹dkowe, w zale¿noœci od warunków 
pogodowych, potrwaj¹ do koñca kwietnia br. (tj) 

cdn...Nowy rok-nowe zadania w miejskiej infrastrukturze drogowej

Dnia  07.03.2013 roku Urz¹d Marsza³kowski  Województwa Lubelskiego  zamieœci³  listê  ocenionych 
merytorycznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów  dla Dzia³ania 6.2 Energia przyjazna œrodowisku 
RPO WL na lata 2007-2013 - nr konkursu 02/RPOWL/6.2/2012.
Nasz  wniosek  na  monta¿  na terenie Miasta Terespol  zespo³ów solarnych w iloœci  436  kpl  przeszed³ ocenê  
merytoryczn¹  i  zaj¹³   29 pozycjê na  112  zakwalifikowanych  wniosków  oraz uzyska³  90%  uzyskanych punków.  
Planowana wartoœæ inwestycji wynosi  4 738 430,00 z³,  a przewidywana   wielkoœæ  dofinansowania  ze œrodków  UE ma  
wynosiæ 4 027 665,50 z³.
Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej zostan¹  poddane  ocenie 
strategicznej dokonywanej przez Zespó³ Strategiczny  w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoñczenia oceny 
merytorycznej. Ocena strategiczna wniosków jest ocen¹ punktow¹ i odbywa siê zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie 
oceny strategicznej.Przewidywany termin  tej oceny nast¹pi  w kwietniu 2013 r  
Informacja na temat  naboru wniosków  jest dostêpna na stronie Urzêdu Marsza³kowskiego 
http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/90/nabor_id:577/

WNIOSEK UNIJNY „ODNAWIALNE �RÓD£A ENERGII DLA MIASTA  TERESPOL”       
                 PRZESZED£  POZYTYWNIE  OCENÊ MERYTORYCZN¥

((TM)
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Zgodnie z za³o¿eniami „reformy œmieciowej” od 1 lipca 2013 r. wszystkie obowi¹zki w zakresie 
odbierania od mieszkañców odpadów komunalnych, na terenie ca³ego kraju przejmuj¹ gminy. 
Ustawodawca za³o¿y³, ¿e w³aœciciel nieruchomoœci bêdzie wnosi³ na rachunek Gminy Miasto Terespol 
cykliczn¹ op³atê za odbiór i zagospodarowanie swoich odpadów. Miasto natomiast og³osi przetarg, w 
którym wy³oni przedsiêbiorcê a nastêpnie zleci mu odbiór odpadów komunalnych od mieszkañców. 
Miasto bêdzie finansowa³a dzia³alnoœæ w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z pieniêdzy zebranych od mieszkañców.  

W nowym systemie gospodarowania odpadami musz¹ uczestniczyæ wszystkie osoby 
zamieszka³e na terenie Miasta Terespol. System obejmuje odpady wytworzone na nieruchomoœciach 
zamieszka³ych, wy³¹czone s¹ z niego odpady pochodz¹ce z dzia³alnoœci gospodarczej, nawet, jeœli 
prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania.
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Rada Miasta Terespol w grudniu 2012 ustali³a stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaj¹cymi na terenach nieruchomoœci zamieszka³ych w obrêbie miasta, które bêd¹ obowi¹zywa³y od 
1 lipca 2013 r. Stawkê op³aty w wysokoœci 7,50 z³ miesiêcznie od osoby, zap³ac¹ w³aœciciele nieruchomoœci, 
którzy zadeklaruj¹, ¿e nie bêd¹ segregowali odpadów komunalnych. Op³atê za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w wysokoœci 5,50 z³ miesiêcznie od osoby, zap³ac¹ w³aœciciele nieruchomoœci, którzy 
zadeklaruj¹, ¿e bêd¹ swoje odpady komunalne segregowali. £¹czna wysokoœæ op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomoœci, stanowiæ bêdzie iloczyn liczby mieszkañców oraz 
zadeklarowanej przez w³aœciciela nieruchomoœci stawki op³aty.

Przyk³adowe warianty obliczania op³aty: 

I. w przypadku, kiedy nieruchomoœæ zamieszkuj¹ 3 osoby, które bêd¹ wytwarza³y
   niesegregowane odpady komunalne, op³ata wyniesie 3 os. x 7,50  z³ = 22,50 z³ za 
   miesi¹c
II.w przypadku, kiedy nieruchomoœæ zamieszkuj¹ 3 osoby, które bêd¹ wytwarza³y
  odpady komunalne segregowane, op³ata wyniesie 3 os. x 5,50 z³ = 16,50 z³ za miesi¹c

W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia deklaracji, w których musz¹ okreœliæ iloœæ 
rzeczywiœcie zamieszka³ych na terenie nieruchomoœci osób, dokonaæ wyboru stawki op³aty, jak¹ bêd¹ ponosiæ 
za odbiór odpadów komunalnych oraz wyliczyæ ca³kowit¹ op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pierwsz¹ deklaracje o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w³aœciciele 
nieruchomoœci s¹ obowi¹zani z³o¿yæ w terminie do 31 marca 2013 r. Deklaracje nale¿y z³o¿yæ na gotowym 
formularzu w siedzibie Urzêdu Miasta Terespol przy ul. Czerwonego Krzy¿a 26.Wzory deklaracji dostêpne s¹ w 
siedzibie Urzêdu Miasta Terespol oraz na stronie internetowej  w zak³adce - „Nowy System 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 

Z³o¿one deklaracje bêd¹ stanowi³y podstawê okreœlenia wysokoœci zobowi¹zania finansowego w³aœciciela 
nieruchomoœci wobec gminy. Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y wp³acaæ bez 
wezwania na rachunek bankowy gminy (PKO BANK POLSKI S.A. Oddzia³ Bia³a Podlaska 

14 1020 1260 0000 0102 0108 3682) lub w kasie Urzêdu Miasta Terespol w odstêpach 
kwartalnych: do 31 stycznia za I kwarta³, do 30 kwietnia za II kwarta³, do 30 lipca za III kwarta³, do 
30 paŸdziernika za IV kwarta³; w tytule podaj¹c adres nieruchomoœci, na której powstaj¹ odpady 
komunalne. 

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomoœci pierwszego mieszkañca lub zmiany danych bêd¹cych 
podstaw¹ ustalenia wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególnoœci zmiany 
iloœci zamieszka³ych osób na terenie nieruchomoœci lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych na 
nieruchomoœci, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany z³o¿yæ now¹ deklaracjê do Burmistrza Miasta 
w terminie 14 dni od dnia nast¹pienia zmiany.Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokoœci uiszcza siê za miesi¹c, w którym nast¹pi³a zmiana.

Przyk³adowe warianty wielkoœci op³aty kwartalnej: 

I. nieruchomoœæ zamieszkuj¹ 3 osoby, które bêd¹ wytwarza³y niesegregowane odpady
   komunalne, op³ata wyniesie 3 os. x 7,50  z³ x 3 mc = 67,50 z³ za kwarta³
II.nieruchomoœæ zamieszkuj¹ 3 osoby, które bêd¹ wytwarza³y odpady komunalne
    niesegregowane, op³ata wyniesie 3 os. x 5,50 z³ x 3 mc = 49,50 z³ za kwarta³

W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie 
nieruchomoœci poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powstaj¹ce na 
obszarze nieruchomoœci odpady, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach i workach na odpady, nale¿y 
poddaæ segregacji w celu oddzielnego gromadzenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, zu¿ytych akumulatorów i zu¿ytych ogniw i baterii, mebli i odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów remontowych, odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych nadaj¹cych siê 
do ponownego odzysku w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów.

www.terespol.pl
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W ramach op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bêd¹ odbierane 

niesegregowane odpady komunalne wytworzone na nieruchomoœci zamieszka³ej. Ni¿sza stawka 
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny mo¿e byæ 
stosowana w stosunku do w³aœcicieli 
nieruchomoœci, którzy prowadz¹ selektywn¹ 
zbiórkê odpadów zachowuj¹c nastêpuj¹ce 
warunki segregacji:
1) iloœæ wytworzonych i przekazanych do 
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 
nieposegregowanych nie mo¿e przekroczyæ 
iloœci 30 litrów miesiêcznie w przeliczeniu na 
jedn¹ osobê  zamieszka³¹ na danej  
nieruchomoœci,
2) odpady posegregowane i przygotowane do 
odbioru odbierane z nieruchomoœci bez limitów  
i ograniczeñ iloœciowych.

Za wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym 
odpowiedzialny jest w³aœciciel nieruchomoœci. Dopuszcza siê stosowanie pojemników i kub³ów 
na odpady o pojemnoœci 110 l, 1100 l oraz worków foliowych do 110 l.  Liczba pojemników na 
odpady i ich pojemnoœæ musz¹ byæ dostosowane przez w³aœciciela nieruchomoœci do potrzeb, a ich 
eksploatacja i opró¿nianie musi byæ prowadzone w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi rozk³ad 
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, lub przepe³nienie pojemników. Worki s³u¿¹ce do 
segregacji odpadów bêd¹ dostarczane dla mieszkañców przez firmê komunaln¹ nieodp³atnie.

System gospodarowania odpadami 
komunalnymi przewiduje, i¿ odpady 
komunalne bêd¹ gromadzone, jako tzw. 
frakcje odpadów. Grupa odpadów 
stanowi¹ca frakcjê such¹ (tj. papiery, 
gazety, ksi¹¿ki, tektura, tekstylia, 
o p a k o w a n i a  p o  d e z o d o r a n t a c h  
i antyprespirantach, puszki po konserwach 
i  napojach,  bute lk i  po napojach 
spo¿ywczych z tworzyw sztucznych typu 
PET, PE, opakowania z tworzyw 
sztucznych i chemii gospodarczej, 
reklamówki, woreczki foliowe, kartony po 
mleku i sokach, kubeczki po serkach (bez 

resztek ¿ywnoœci) itp.) oraz opakowania szklane (butelki, s³oiki itp.) powinny byæ umieszczana w 
odrêbnych pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych. Frakcja mokra (tj. zmieszane 
nieposegregowane odpady komunalne, resztki ¿ywnoœci, fusy po kawie i herbacie, skorupki po 
jajkach, mokre rêczniki papierowe i chusteczki higieniczne, pampersy i podpaski, ziemia itp.) oraz 
frakcja popio³ów (tj. odpadów powsta³ych w wyniku spalania wêgla i drewna w paleniskach 
indywidualnych gospodarstw domowych) musz¹ byæ umieszczane i gromadzone wy³¹cznie w 
pojemnikach. Odpady bêd¹ odbierane bezpoœrednio od mieszkañców przez firmê komunaln¹ 
zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zebrane odpady komunalne zostan¹ nastêpnie 
przetransportowane do Zak³adu Zagospodarowania Odpadami w Bia³ej Podlaskiej.
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Odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady zielone powstaj¹ce 
na terenie nieruchomoœci, w wyniku pielêgnacji zieleni (np. usuniête chwasty, wygrabione 
liœcie, skoszona trawa, wyciête ga³êzie drzew, przyciête krzewy) mo¿na poddaæ 
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do w³asnego wykorzystania kompostu, a w 
przypadku braku mo¿liwoœci ich kompostowania na miejscu przez w³aœciciela 
nieruchomoœci, odpady nale¿y dostarczaæ do punktu selektywnego gromadzenia 
odpadów.

Odpady komunalne powinny byæ usuwane z obszaru nieruchomoœci systematycznie 
w ustalonych terminach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów  
z czêstotliwoœci¹ wynikaj¹c¹ z pojemnoœci danych urz¹dzeñ do zbierania odpadów i wymaganiami 
sanitarnym, nie rzadziej jednak ni¿:
1) frakcja mokra zgromadzona w pojemnikach – dwa razy w miesi¹cu
2) frakcja sucha zgromadzona w workach lub pojemnikach 110 l – jeden raz w miesi¹cu
3) opakowania szklane w workach lub pojemnikach 110 l – jeden raz w kwartale,
4) popio³y gromadzone w pojemnikach o 110 l – jeden raz w miesi¹cu po telefonicznym zg³oszeniu
Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny byæ wystawione w ww. miejscach w dniu

Odpady wymienione powy¿ej nale¿y wystawiæ zgodnie z ustalonym harmonogramem  do 
godziny 7:30 przed ogrodzenie nieruchomoœci w miejsce bezpoœrednio dostêpne z drogi 
publicznej w rejonie bramy, furtki wejœciowej tj. miejsca ³atwo dostêpne dla podmiotu odbieraj¹cego 
odpady. 

Inne odpady takie jak odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), meble, odpady 
budowlano remontowe z gospodarstw domowych, metale, chemikalia (np. farby, lakiery, 
przeterminowane œrodki ochrony roœlin itp.), opony nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych 
odpadów komunalnych oraz dostarczaæ samodzielnie do punktu selektywnego gromadzenia 
odpadów, który bêdzie funkcjonowa³ na terenie Miasta Terespol. Wydzielony z odpadów 
komunalnych zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nale¿y usuwaæ z nieruchomoœci poprzez 
oddanie podmiotowi zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt (np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczaæ 
samodzielnie do punktu selektywnego gromadzenia odpadów. Przenoœne ogniwa i baterie 
galwaniczne nale¿y umieszczaæ w specjalnych pojemnikach w placówkach oœwiatowych, sklepach, 
urzêdach. Samochodowe lub przemys³owe zu¿yte akumulatory nale¿y przekazywaæ placówkom 
handlowym prowadz¹cym sprzeda¿ detaliczn¹, albo do punktu selektywnego gromadzenia 
odpadów. Przeterminowane leki nale¿y gromadziæ w specjalnych pojemnikach ustawionych 
w aptekach lub dostarczaæ do punktu selektywnego gromadzenia odpadów. 



www.terespol.pl

10

...z biurka urzêdnika
Meldunek – jedna wizyta w urzêdzie.

((Rafa³ Miszczuk)

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA TERESPOL 1/13

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie zwi¹zane z obowi¹zkiem meldunkowym s¹ za³atwiane podczas jednej wizyty 
w urzêdzie. Od Nowego Roku nie musimy najpierw wymeldowaæ siê w jednym urzêdzie, aby w drugim móc siê 
zameldowaæ. Wszystkie te czynnoœci wykonujemy w tym samym urzêdzie, w którym bêdziemy dokonywaæ 
meldunku. Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykszta³ceniu czy obowi¹zku wojskowym. Nie ma 
równie¿ obowi¹zku przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej.
U³atwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zosta³y niektóre zapisy dotycz¹ce obowi¹zku 
meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie musimy najpierw wymeldowaæ siê w jednym urzêdzie, aby w drugim 
urzêdzie móc siê zameldowaæ. Wszystkie te czynnoœci wykonujemy w jednym urzêdzie, z chwil¹ zameldowania siê 
w nowym miejscu. 
Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku nie ma obowi¹zku podawania informacji o wykszta³ceniu, obowi¹zku 
wojskowym oraz przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej. Zniesione zosta³y równie¿ sankcje karne m.in. dla obywateli 
polskich czy obywateli UE, za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego. Wczeœniej, zgodnie z przepisami, 
za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego grozi³a m.in. grzywna. 
D³u¿szy jest tak¿e termin na zg³oszenie meldunku. Z wczeœniejszych 4 dni termin zosta³ wyd³u¿ony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli mo¿na dope³niæ formalnoœci meldunkowych w urzêdzie przez ustanowionego 
pe³nomocnika. Oznacza to, ¿e ustanowiony przez nas pe³nomocnik bêdzie móg³ nas m.in. zarówno zameldowaæ, jak 
i wymeldowaæ z miejsca sta³ego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwaj¹cego ponad 3 miesi¹ce. Ponadto od 
1 stycznia 2013 roku znikn¹³ obowi¹zek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, 
nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy. 
W³aœciciele, dozorcy i administratorzy nieruchomoœci oraz zak³ady pracy nie maj¹ obowi¹zku weryfikowania wype³niania 
meldunku przez mieszkañców lub pracowników. Nie ma tak¿e obowi¹zku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Zgodnie z wspomnian¹ ustaw¹ obowi¹zek meldunkowy zostanie zniesiony z pocz¹tkiem stycznia 2016 roku.

URZ¥D STANU CYWILNEGO

INFORMACJA
Informujemy, ¿e dnia 15 marca 2013r. up³yn¹³ termin uiszczania I raty podatku od 

nieruchomoœci, rolnego i ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego za rok podatkowy 2013.
Podatek nale¿y uiœciæ bez wezwania.

Wp³aty zobowi¹zania pieniê¿nego mo¿na dokonaæ do r¹k inkasenta, w kasie Urzêdu Miasta, 
przez pocztê lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta   

Nr 14 1020 1260 0000 0102 0108 3682 PKO BANK POLSKI S.A.
Od niewp³aconego w terminie zobowi¹zania pieniê¿nego pobiera siê odsetki za zw³okê, 

pocz¹wszy od dnia nastêpnego po up³ywie terminu p³atnoœci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Niewp³acone w terminie zobowi¹zanie pieniê¿ne zostanie œci¹gniête przymusowo w myœl 
obowi¹zuj¹cych przepisów wraz z kosztami.

(AS)

Wymagane dokumenty:
1.Podanie o sprostowanie oczywistego b³êdu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
2.Do wgl¹du: dokument to¿samoœci wnioskodawcy
3.Podstaw¹ sprostowania aktu s¹ odpisy zupe³ne aktów stanu cywilnego. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ akt póŸniejszy 
prostuje siê na podstawie aktu wczeœniejszego.

I tak:
1.akt urodzenia prostuje siê na podstawie aktu ma³¿eñstwa rodziców
2.akt ma³¿eñstwa prostuje siê na podstawie aktów urodzeñ osób zawieraj¹cych ma³¿eñstwo
3.akt zgonu prostuje siê na podstawie aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa w zale¿noœci od stanu cywilnego osoby zmar³ej
UWAGA:  wniosek o sprostowanie aktu mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie osoba, której dane wymagaj¹ sprostowania, 

    a w przypadku ma³oletnich dzieci rodzice.
OP£ATA SKARBOWA:   za wydanie decyzji – 39 z³.
TRYB ODWO£AWCZY:  od decyzji odmownej przys³uguje odwo³anie do Wojewody Lubelskiego za poœrednictwem  
                                        kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1986 r – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 
                                         z 2011r.Nr 212,poz.1264)

Prostowanie aktów stanu cywilnego 
– sprostowanie oczywistych b³êdów pisarskich

 (RM)
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Urz¹d Miasta Terespol, jak co roku przyjmuje podania osób bezrobotnych zainteresowanych prac¹ w charakterze sta¿u 
zawodowego jak te¿ robót publicznych. Niestety z roku na rok œrodki finansowe z Powiatowego Urzêdu Pracy w Bia³ej 
Podlaskiej przeznaczone na sta¿e s¹ coraz mniejsze. Najprawdopodobniej zwi¹zane jest to z kryzysem, który dotyka 

znaczn¹ czêœæ ró¿nych pracodawców nie tylko na terenie miasta Terespol, ale 
te¿ w ca³ym województwie lubelskim.

Urz¹d Miasta Terespol jak te¿ jednostki podleg³e urzêdowi staraj¹ siê 
przyj¹æ jak najwiêksz¹ liczbê osób do pracy, poniewa¿ wiadomym jest fakt, ¿e 
wiêkszoœæ z bezrobotnych pozostaje w ciê¿kiej sytuacji finansowej. Niestety 
liczba osób chêtnych znacz¹co przekracza liczbê wolnych miejsc, jak te¿ 
bardzo czêsto Urz¹d Pracy w znacznym stopniu redukuje liczbê wniosków, jakie 
mo¿na z³o¿yæ w celu zatrudnienia bezrobotnych.

Na pocz¹tku 2013 roku ostatni sta¿yœci koñczyli sta¿ rozpoczêty jeszcze 
w 2012 roku. W miesi¹cu lutym br. pojawi³a siê mo¿liwoœæ sk³adania wniosków, 
jednak¿e warunkiem przyjêcia sta¿ysty by³o jego póŸniejsze zatrudnienie 
w zak³adzie pracy, co niestety w dobie kryzysu nie jest zbyt dobrym 

rozwi¹zaniem dla pracodawcy. Jednak¿e Urz¹d Miasta z³o¿y³ taki wniosek na 2 bezrobotnych. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Bia³ej Podlaskiej Urz¹d Miasta otrzyma 2 pracowników 
gospodarczych na okres 6 miesiêcy, a po zakoñczonym sta¿u zatrudni te osoby okres 4 miesiæcy w wymiarze ¼ etatu. 
Ponadto pojawi³a siê mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku w ramach tzw. robót publicznych. Urz¹d Miasta z³o¿y³ taki wniosek na 
2 pracowników. W ramach tych robót urz¹d otrzyma refundacjê w wysokoœci 1500z³ + ZUS miesiêcznie przez okres 
4 miesiêcy, natomiast po tym okresie zatrudni bezrobotnych na umowê zlecenie równie¿ na okres 4 miesiêcy.  

Zostajemy w przekonaniu, ¿e do koñca 2013 roku pojawi¹ siê inne mo¿liwoœci sk³adania wniosków o sta¿. 
Nie ukrywamy, ¿e pracownicy – sta¿yœci stanowi¹ du¿¹ pomoc nie tylko pracownikom urzêdu, równie¿ wykonuj¹ wiele 
prac na terenie miasta. Dziêki takiej formie pracy mog¹ zdobyæ nowe doœwiadczenie, kwalifikacjê oraz poznaæ charakter 
pracy w urzêdzie czy jednostkach podleg³ych.

STA¯E W URZÊDZIE MIASTA TERESPOL W 2013 ROKU

RADA MIASTA TERESPOL 2013r. -Uchwa³y Rady Miasta

((A£)

1.Nr XXV/160/13

2.Nr XXV/161/13

3.Nr XXV/162/13
4.Nr XXV/163/13

5.Nr XXV/164/13

6.Nr XXV/165/13
7.Nr  XXV/166/13
8.Nr XXV/167/13
9.Nr XXVI/168/13

10.Nr XXVI/169/13

11.Nr XXVI/170/13

12.Nr XXVI/171/13

- w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   
  Terespolu   
- w sprawie op³at za œwiadczenia udzielane przez przedszkole  
  prowadzone przez Miasto Terespol 
- w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Terespol na 2013 rok
- w sprawie wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie kredytu 
  d³ugoterminowego
- w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia zasad 
  nabywania, zbywania,  obci¹¿ania oraz wydzier¿awiania lub wynajmowania  
  nieruchomoœci
- w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych
- w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Bud¿etu i Infrastruktury na 2013r:
- w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Publicznych Oœwiaty i Kultury
- w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w 
  wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków 
- w sprawie okreœlenia górnych stawek op³at za us³ugi usuwania odpadów sta³ych 
  i p³ynnych z nieruchomoœci
- w sprawie przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Miasta Terespol w 2013 roku
- w sprawie przyst¹pienia Gminy Miasto Terespol do partnerskiego projektu: „Wrota  
  Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 –  
  2013, Dzia³anie 4.1 Spo³eczeñstwo Informacyjne, wspó³finansowanego ze  
  œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Radni Rady Miasta Terespol w roku 2012 podjêli 71 uchwa³, natomiast w pierwszych miesi¹cach 
2013 roku miejsce mia³y ju¿ 3 Sesje Rady na których Radni przyjêli 12 uchwa³

Jaros³aw Tarasiuk
Przewodnicz¹cy Rady Miasta

(A£)
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  (MM)

Dzier¿awa
Dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej

Obecnie w dzier¿awie gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej znajduje siê grunt o ³¹cznej 
2powierzchni 1809,60 m  wydzier¿awiony przez 10 podmiotów gospodarczych. 

Miesiêczne stawki w roku 2013 wynosz¹:
· dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenia dzia³alnoœci z zakresu us³ug telekomunikacyjnych – 21,60 z³ 

2plus podatek VAT za m  wydzier¿awianego gruntu.
· dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowo- us³ugowej – 7,10 z³ plus podatek VAT 

2za m  wydzier¿awianego gruntu w pierwszej strefie czynszowej
· dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowo- us³ugowej – 0,20 z³ plus podatek VAT 

2za m  wydzier¿awianego gruntu w drugiej strefie czynszowej

Gara¿e
Dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie gara¿u niewykorzystywanego do prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej.

Gmina Miasto Terespol obecnie posiada zawarte ³¹cznie 22 umowy dzier¿awy gruntu, w których stronami s¹ osoby 
fizyczne wydzier¿awiaj¹ce grunt z przeznaczeniem na usytuowanie nietrwale zwi¹zanego z gruntem gara¿u 
niewykorzystywanego na prowadzenia dzia³alnoœci zarobkowej.
Stawki czynszu dzier¿awnego op³acanego miesiêcznie wynosz¹ w przypadku takiej dzier¿awy:

2· 0,50 z³ plus podatek VAT za 1 m  gruntu pod zabudow¹.
2· 0,05 z³ plus podatek VAT za 1 m  gruntu przyleg³ego.

Uprawy polowe/ogrodnicze
Dzier¿awa gruntu z przeznaczeniem na cele upraw rolnych/ogrodniczych

W roku 2012 Miasto Terespol wydzier¿awia³o grunt z przeznaczeniem na cele prowadzenia upraw rolnych o ³¹cznej 
powierzchni 23.2687 ha. Zawartych by³y 25 umów dzier¿awy gruntu g³ownie w obrêbie B³otków oraz na terenach 
zalewowych. 

Informacja o obowi¹zuj¹cych stawkach dzier¿awy rolnej:
2 2· za 1 m  gruntu o ³¹cznej powierzchni do 1000 m  - 0,02 z³ rocznie

2 2 2 · za 10 m  gruntu o ³¹cznej powierzchni od 1000 m  do 3000 m -0,12 z³ rocznie
2 2 · za 10 m  gruntu o ³¹cznej powierzchni powy¿ej 3000 m -0,07 z³ rocznie

Najem lokali

W roku 2012 Gmina Miasto Terespol przekaza³a w najem 9 lokali u¿ytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie 
dzia³alnoœci handlowo – us³ugowej. 
Miesiêczne stawki czynszu w 2013r. w lokalach u¿ytkowych wynosz¹ :

2· przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci handlowo - us³ugowej – 16,40 z³ plus podatek VAT za 1m  
powierzchni u¿ytkowej lokalu w pierwszej strefie czynszowej.

· przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci z zakresu us³ug zdrowotnych – 11,50 z³ plus podatek VAT za 
21m  powierzchni u¿ytkowej lokalu.

Informacja o lokalach do wynajêcia.
Na dzieñ 01.03.2013 r. w zasobie lokalowym przeznaczonym do wynajêcia znajduj¹ siê nastêpuj¹ce lokale:

2· lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 130 o ³¹cznej powierzchni 82,70 m  , uzbrojenie 
i wyposa¿enie: energia elektryczna, C.O.; przeznaczenie : handel, biura, us³ugi.

2· lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 130 –parter; o ³¹cznej powierzchni 25,70 m ; 
uzbrojenie i wyposa¿enie: energia elektryczna, C.O., wodoci¹g; przeznaczenie: handel, biura, us³ugi

2· lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 130 – parter; o ³¹cznej powierzchni 49,47 m ; 
uzbrojenie i wyposa¿enie: energia elektryczna, C.O., przeznaczenie: handel, biura, us³ugi

2· lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 130 – parter; o ³¹cznej powierzchni 18,20 m ; 
uzbrojenie i wyposa¿enie: energia elektryczna, C.O. wodoci¹g -kanalizacja, przeznaczenie: handel, biura, 
us³ugi (istnieje mo¿liwoœæ wynajêcie pomieszczenie przyleg³ego o pow 11,30 m2)
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Zarz¹dzanie Kryzysowe i Ochrona Ludnoœci, Gospodarka Mieszkaniowa
W miesi¹cu paŸdzierniku 2012 roku przeprowadzono konserwacjê rowu R-1 (odmulanie warstw¹ 20 cm 

i koszenie skarp z wygrabieniem) na terenie miasta Terespol od przepompowni do przepustu na ul. £¹kowa .
Podczas konserwacji rowu i przepustów prace obejmowa³y:

1. usuwanie wszelkich zatorów z ga³êzi, liœci itp.,
2. odmulenie dna,
3. usuwanie zakrzaczeñ z koryta rowu oraz zwisaj¹cych ga³êzi drzew,
4. wykaszanie skarp i poboczy.
    W miesi¹cu listopadzie 2012 roku opracowano i zatwierdzono Plan 
Obrony Cywilnej Miasta Terespol.                             

W dniach 14 i 15 marca odby³a siê kwalifikacja wojskowa osób 
urodzonych w 1994 roku, z terenu miasta Terespol do kwalifikacji wojskowej 
przyst¹pi³o 43 osób w tym; 41 mê¿czyzn i 2 kobiety.

W miesi¹cu lutym opracowano Plan szkolenia obronnego miasta 
Terespol na 2013 rok oraz Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Miasta Terespol 
Burmistrza Miasta do dzia³alnoœci w dziedzinie Obrony Cywilnej w 2013 roku. 

W dniach 11 i 12 lutego 2013 roku odby³o siê szkolenie w ramach 
projektu “Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania 
kryzysowego” realizowanego przez Komendê G³ówn¹ Policji w partnerstwie ze Zwi¹zkiem Powiatów Polskich w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy, w wy¿ej wymienionym szkoleniu bra³o udzia³ 24 osoby z instytucji 
dzia³aj¹cych na terenie miasta Terespol.

W okresie zimowym codziennie monitorujemy jest odcinek rzeki Bug po³o¿ony w obrêbie miasta Terespol pod 
wzglêdem potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ , meldunki przekazywane s¹ do Starostwa Powiatowego.

W miesi¹cu kwiecieñ–maj planowany jest przegl¹d techniczny wa³ów przeciwpowodziowych 
i przepompowni pod wzglêdem przesi¹kania wód po okresie zimowym. ((JJ)

Gmina Miasto Terespol informuje, ¿e od miesi¹ca stycznia 2013 r. naby³a:
-nieodp³atnie na w³asnoœæ udzia³y we wspó³u¿ytkowaniu wieczystym w nieruchomoœci oznaczonej numerem 1183/37  
po³o¿onej w m. Terespol przy ul. Janowskiej o pow. 32,34 m2.
-nieodp³atnie na w³asnoœæ nieruchomoœæ oznaczon¹ numerem 1342/2 o pow. 52 m2 po³o¿on¹ w m. Terespol 
z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Polnej.

W trakcie przygotowania s¹ dokumenty dotycz¹ce przejêcia z zasobu  Skarbu Pañstwa 
47 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 7,9704 ha.

Gmina Miasto Terespol przeznaczy³a do sprzeda¿y: 
1.W przetargu ustnym nieograniczonym:
-19 dzia³ek  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne po³o¿onych przy ul. Jana Paw³a II, Koz³owskiego i Kotarby.
Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego  m. Terespol  oznaczone symbolem 106MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna nieuci¹¿liwe us³ugi  podstawowe.
-nieruchomoœæ o ³¹cznej powierzchni 0,2101 ha po³o¿on¹ przy ul. Kodeñskiej w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêcia wody. 
Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego  m. Terespol  oznaczone symbolem 103U jako teren us³ug 
komercyjnych.
-nieruchomoœci po³o¿one przy ul. Wojska Polskiego (za siedzib¹ Urzêdu Gminy) o ³¹cznej pow. 3,8080 ha oraz 
nieruchomoœæ po³o¿on¹ w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego o pow. 0,0532 ha.
Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego  m. Terespol  oznaczone  symbolem 21RO jako teren upraw 
ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na dzia³kach ogrodniczych, obiekty produkcji 
ogrodniczej, us³ugi stopnia podstawowego oraz 107MN/U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieuci¹¿liwe us³ugi 
podstawowe i ponadpodstawowe.
2.W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej, dwie dzia³ki po³o¿one przy 
ul. Czartoryskich  i Janowskiej. 

(TM)
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Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu przedstawia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹ce w okresie od  1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. 
Taryfy zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Miasta Terespol Nr XXVI/168/13 Rady Miasta Terespol z dnia 1 marca 2013r

RODZAJE ORAZ WYSOKOŒCI CEN I STAWEK OP£AT

OG£OSZENIE

Struktura dróg w mieœcie Terespol
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Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jako Jednostka Organizacyjna podlegaj¹ca pod Burmistrza Miasta Terespol 
wykonuje zadania w³asne i zadania zlecone, na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz innych ustaw 
obowi¹zuj¹cych.

W dalszym ci¹gu nadrzêdn¹ spraw¹, któr¹ kieruje siê oœrodek jest wspieranie osób i rodzin w wysi³kach 
zmierzaj¹cych do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb oraz umo¿liwianie im ¿ycia w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci 
cz³owieka,  w postaci pracy socjalnej, finansowej czy rzeczowej .  
             W 2013 roku oœrodek otrzyma³ alokacjê w kwocie 116.129,70 z³ na realizacjê projektu systemowego „Im wy¿ej tym 
lepiej” – podnoszenie kwalifikacji dla klientów MOPS Terespol Poddzia³anie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wk³ad w³asny MOPS 
wyniós³ 12.193,70z³. Z tych œrodków od marca 2013 zatrudniono pracownika socjalnego, którego zadaniem jest pomoc 
kadrze podstawowej oœrodka w wype³nianiu celów projektu. Z pozyskanych œrodków swoje kompetencje spo³eczne oraz 
zawodowe podwy¿szy 10 osób z terenu Miasta Terespol.
Od 01.01.2013 kontynuujemy zadanie w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny, który obs³uguje 7 rodzin z problemami 
opiekuñczo - wychowawczymi. Asystent rodziny to osoba posiadaj¹ca doœwiadczenie w pracy z osobami zagro¿onymi 
wykluczeniem spo³ecznym w szczególnoœci w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzale¿nionymi i 
niepe³nosprawnymi. Jego zadaniem jest pomoc rodzinie we wdra¿aniu prawid³owych postaw ¿yciowych wszystkich jej 
cz³onków. Asystent rodzinny zawiera indywidualny kontrakt ze swoim podopiecznym i kontaktuje siê ze wszystkimi 
cz³onkami jego rodziny. Us³uga asystenta prowadzona bêdzie w celu zdobycia przez rodziny kompetencji 
w zakresie pe³nienia ról spo³ecznych. Rola asystenta rodziny zaczyna siê ju¿ na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest 
ca³oœciowe wspieranie rodzin wychowuj¹cych dzieci, zagro¿onych ró¿nymi dysfunkcjami.
           Realizowane s¹ zadania odnoœnie  ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Na prze³omie styczeñ – luty 
wp³ynê³o 9 ”Niebieskich Kart”. 
         Od stycznia 2013 do koñca lutego 2013 do siedziby oœrodka wp³ynê³o 129 wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej.                                                                    

        Od stycznia 2013  Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy 
Spo³ecznej w Terespolu   zostaùy przekazane z Urzædu Miasta 
Terespol zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz 
stypendiów  szkolnych.    
      Dzia³ œwiadczeñ rodzinnych informuje, i¿ od 1 stycznia 
do koñca lutego  2013 wp³ynê³o 5 wniosków o ustalenie prawa 
do zasi³ku rodzinnego wraz z dodatkami, 8 wniosków o 
ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia
dziecka,1 wniosek o ustalenie prawa do zasi³ku
pielêgnacyjnego oraz 7 wniosków dla osób pobieraj¹cych 
œwiadczenia pielêgnacyjne.  Wnioski o ustalenie prawa do 
wspomnianych œwiadczeñ przyjmowane i rozpatrywane s¹ na 
bie¿¹co. 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej 
zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka (tzw. becikowego), 
bêdzie uzale¿nione od kryterium dochodowego, które bêdzie 
wynosiæ 1922 z³ miesiêcznie w przeliczeniu na osobê w 
rodzinie. Powy¿sze zmiany wynikaj¹ z ustawy z dnia 
12 paŸdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. zosta³a 
opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
W zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem w sprawie przyznawania œwiadczeñ oraz prowadzonym postêpowaniem 
wobec d³u¿ników alimentacyjnych tutejszy Oœrodek wspó³pracuje m.in. z wieloma Urzêdami Miast i Gmin, z Oœrodkami 
Pomocy Spo³ecznej i Pomocy Rodzinie, Urzêdem Skarbowym, Komornikami S¹dowymi, Powiatowym Urzêdem Pracy, 
S¹dem  i Komisariatem Policji.
Do  dzia³u dodatków mieszkaniowych wp³ynê³y 44 wnioski. Dodatek mieszkaniowy jest œwiadczeniem pieniê¿nym 
wyp³acanym przez gminê, maj¹cym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w zwi¹zku 
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Micha³ Zygmunt JóŸwik-stanowisko do spraw spo³ecznych

od 2 STYCZNIA 2013r.

DODATKI MIESZKANIOWE I STYPENDIA
wyp³acane s¹ 

w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Terespolu
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2 marca br. odby³ siê turniej pi³ki siatkowej zainicjowany przez M³odzie¿ow¹ Radê Miasta Terespol. Zawody na hali 
sportowej Miejskiego Oœrodka Kultury otworzy³ Burmistrz Miasta-Jacek Danieluk, Wojciech Machnowski- instruktor ds. 
sportu oraz M³odzie¿owa Rada Miasta. 

W turnieju pi³ki siatkowej wziê³o udzia³ osiem dru¿yn. Podczas zawodów sêdziowali: Pawe³ Lewczuk oraz Kamil 
Jaroszuk. Po d³ugiej i zaciêtej walce na pierwszej pozycji uplasowa³a siê dru¿yna „P³omieñ" z Wojciechowa ko³o Lublina, 
tu¿ za ni¹ „MOK "Terespol - dru¿yna Paw³a Biegaja, na trzecim z kolei "Kropka" z Zalesia. Czwarte miejsce przypad³o 
dru¿ynie „Terespol” pod okiem B³a¿eja Sosnowskiego, pi¹te Ma³aszewicze i Medactive ex zeqwo , podobnie „Grom” 
z Nowosó³ek i „Red bull” -dru¿yna Piotra Lubeñczuka. Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Jaros³aw Pastuszuk 
z Terespola, który otrzyma³ puchar ufundowany przez Wojciecha Machnowskiego. Urz¹d Miasta na proœbê m³odzie¿y 
sfinansowa³ zakup statuetki oraz pi³ek. Wiceprzewodnicz¹cy MRM-Damian Bondaruk opracowa³ szatê graficzn¹ 
dyplomów i podziêkowañ. Podczas meczu zawodnicy mogli wzmocniæ siê gor¹c¹ kaw¹ i herbat¹ oraz kanapkami 
przygotowanymi przez m³odych radnych.

Turniej odby³ siê w niezwykle mi³ej i sportowej atmosferze, dlatego  M³odzie¿owa Rada Miasta  ma w planach 
kolejne zawody. Ró¿a Pietraszuk, Ewa Danieluk, Aneta Michalczuk

W pierwszych dniach marca M³odzie¿owa Rada Miasta Terespol III kadencji uczestniczy³a w cyklu dwóch 
kilkugodzinnych spotkañ, aby przygotowaæ siê do obchodów Dnia Kobiet. Z pomoc¹ przysz³a p. Danuta Izdebska, która 
prowadzi warsztaty plastyczne w Miejskim Oœrodku Kultury. Plastyczka pokaza³a m³odzie¿y jak w ³atwy sposób 
wykonaæ piêkne kwiaty z krepiny oraz bibu³y. MRM z zapa³em zabra³a siê do pracy. W toku masowej produkcji wszystkim 
dopisywa³ doskona³y humor.

8 marca Dawid Gawryluk, Norbert Sadowniczek, Damian Bondaruk oraz Patryk Tarasiuk sk³adali ¿yczenia 
napotkanym na mieœcie kobietom. Przedstawiciele mêskiej czêœci MRM zast¹pili peerelowsk¹ tradycjê wrêczania 
kobietom goŸdzików i rajstop w³asnorêcznie wykonanymi ró¿ami. Bez w¹tpienia ten symboliczny gest ucieszy³ niejedn¹ 
pani¹, a organizatorom sprawi³ ogromn¹ satysfakcjê.     Aneta Michalczuk

Pamiêtali o dniu kobiet
M£ODZIE¯OWA RADA MIASTA TERESPOL 

TURNIEJ
Pi³ki Siatkowej
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W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczêszcza 118-cioro dzieci do piêciu grup przedszkolnych, gdzie odbywaj¹ 
siê zajêcia wychowawczo – opiekuñczo – dydaktyczne. Realizowany jest program wychowania przedszkolnego w 
podstawie programowej oraz prowadzone s¹ zajêcia realizowane poza podstaw¹ programow¹. W przedszkolu dzieci od 
najm³odszej grupy ucz¹ siê jêzyka angielskiego, maj¹ zajêcia z rytmiki, dziêki którym przygotowywane s¹ do wystêpów 
tanecznych na dzieñ rodziny i zakoñczenie roku szkolnego. Od bie¿¹cego roku szkolnego dzieci 5-cio i 6-cio letnie 
wyje¿d¿aj¹ na basen, gdzie prowadzona jest nauka p³ywania. Od drugiej po³owy marca 2013 udzia³ w zajêciach na 
basenie bêd¹ bra³y równie¿ 4-ro latki. Ponadto odbywaj¹ siê zajêcia z logoped¹ i pedagogiem w zakresie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

W bie¿¹cym roku szkolnym prowadzone jest „Ko³o ma³ego podró¿nika” w grupie dzieci 5-cio letnich jako zajêcia 
rozwijaj¹ce zainteresowania, którego celem jest zapoznanie dzieci z walorami naszego kraju, przyjemnym spêdzaniem 
czasu wolnego i rozbudzaniem zainteresowañ podró¿niczych. Zajêcia spotka³y siê aprobat¹ samych dzieci, co przejawia 
siê w ró¿nego rodzaju pracach plastycznych. Przedszkole wziê³o udzia³ w ogólnopolskiej „Akademii Przedszkolaka”, 
przystêpuj¹c do wielu konkursów. Podobnie  jak w roku poprzednim, przedszkole przyst¹pi³o do ogólnopolskiego 
programu profilaktyki zdrowotnej „Akademia Aqafresh”, kontynuuje równie¿ coroczn¹ akcjê „Góra grosza” – zwi¹zan¹ ze 
zbiórk¹ pieniêdzy na „Rodzinne Domy Dziecka”, podejmuje akcje ekologiczne: sprz¹tanie œwiata, udzia³ w programie 
ekologicznym organizowanym przez Urz¹d Miasta Terespol „Segregujesz – Zyskujesz 2012”, w corocznej zbiórce baterii 
oraz udzia³ w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP pod has³em: 
„Zapobiegajmy po¿arom”, w którym dziewczynka z grupy piêciolatków, pod okiem p. W. Sacharczuk zajê³a II miejsce i 
zdoby³a nagrodê. Od kilku lat przedszkole realizuje program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokó³ nas” 
opracowany przez SANEPID.  Wiele konkursów w ró¿nych formach plastycznych organizowanych jest wewnêtrznie w 
zakresie tematyki ekologicznej i œwi¹tecznej oraz tradycyjnie organizujemy kiermasze œwi¹teczne, na które zapraszamy. 

Przedszkole prowadzi œcis³¹ wspó³pracê z Poradni¹ Psychologiczno – Pedagogiczn¹ w zakresie fachowej 
pomocy  w wielu nurtuj¹cych sprawach. Prowadzone s¹ przesiewowe badania psychologiczne, badania wzroku, s³uchu i 
mowy. 

Od 20 marca do 20 kwietnia 2013r. prowadzimy przyjêcia „Kart zg³oszenia dziecka do przedszkola” na rok szkolny 
2013/2014. Czyst¹ kartê mo¿na pobraæ osobiœcie z placówki lub wydrukowaæ ze strony internetowej przedszkola, z 
zak³adki dla rodziców: . W dniach 13.05 – 18.05.2013r. wszystkie dzieci w wieku 
3-6 lat zapraszamy na „Otwarte dni” naszej placówki. 
Jeœli ktoœ chcia³by przekazaæ swój 1% podatku na rzecz przedszkola to bêdziemy wdziêczni za okazane serce, 
jednoczeœnie sk³adaj¹c podziêkowania za dotychczasowe wsparcie. Serdecznie dziêkujemy! KRS 0000031762, cel 
szczegó³owy - 500000010726

www.przed.terespol.szkolnastrona.pl

Instruktorzy Miejskiego Oœrodka Kultury w Terespolu przygotowali dla dzieci i m³odzie¿y szereg atrakcji na ca³e 
zimowe ferie.
Codziennie, ju¿ od rana, dostêpne by³y dla m³odych zespo³ów, 
lub osób dopiero ucz¹cych siê gry, sprzêt muzyczny (gitara 
bas, klawisze, perkusja) a dla osób chc¹cych wybraæ siê w 
plener i zrobiæ ciekawe zdjêcia lub nakrêciæ w³asny film, 
udostêpniliœmy aparaty i kamery. Sprzêt ten, podobnie jak piec 
ceramiczny, posiadamy dziêki dofinansowaniu jakie 
otrzymaliœmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
W pracowni plastycznej odbywa³y siê warsztaty rêkodzielnicze 
takie jak, szyde³kowanie, a tak¿e ceramiczne chodzi tu g³ównie 
o wypalanie wyrobów uprzednio ulepionych z gliny 
w specjalnie przystosowanym do tego piecu. 
W drugim tygodniu ferii odby³y siê warsztaty muzyczne 
z cenionymi w regionie metalowymi zespo³ami Frostbite 
i Serpent Shot z Bia³ej Podlaskiej oraz warsztaty fotograficzne, 
które prowadzone by³y przez Piotrka Badalskiego. Warsztaty 
fotograficzne przeistoczy³y siê w sta³e zajêcia. 
Dla zainteresowanych zaplanowaliœmy warsztaty tañca breakdance, na których pojawiali siê pasjonaci kultury hip hop, 
którzy potrzebuj¹ dawki ruchu i dobrej zabawy. Dla najm³odszych zaoferowaliœmy gry i zabawy ruchowe na œniegu, takie 
jak lepienie ba³wana lub czytanie na g³os bajek. W ostatni¹ sobotê ferii lokalna grupa ASG Korpus Wschodni przygotowa³a 
dla dzieci i m³odzie¿y zimowe manewry.
Jako, ¿e Terespol równie¿ ¿yje sportem, zorganizowaliœmy dodatkowo kilka turniejów pi³karskich dla m³odzie¿y, w tym 
jeden miêdzynarodowy, w którym udzia³ wziê³y m.in dru¿yny z Brzeœcia.

Najwiêkszym powodzeniem cieszy³a siê hala sportowa, któr¹ od wczesnego ranka do póŸnego wieczoru, na ca³y 
okres ferii, udostêpniliœmy uczniom - mi³oœnikom gier zespo³owych takich jak: pi³ka no¿na, koszykówka czy 
siatkówka, zupe³nie bezp³atnie.
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Pi¹tkow¹ noc z 7 na 8 grudnia redaktorzy gazetki „Na Wariackich Papierach”, wydawanej w Zespole Szkó³ 
Publicznych nr 1 w Terespolu, spêdzili  w murach swojej szko³y, urz¹dzaj¹c sobie mini biwak. Ponad trzydziestoosobowa 
grupka zjawi³a siê w szkole tu¿ po godzinie 15, wyposa¿ona w œpiwory, karimaty i grube koce. Dwie sale lekcyjne bardzo 
szybko przeistoczy³y siê w sypialnie, a szkolny korytarz w sto³ówkê.
Zabawê redaktorzy rozpoczêli od gry w podchody po Terespolu. W piêciu charakterystycznych i znanych miejscach 
w mieœcie ukryte zosta³y koperty z zadaniami. Dzieciaki musia³y zatañczyæ „makarenê” na dworcu kolejowym, zaœpiewaæ 
„sto lat” w pizzerii czy te¿ nauczyæ siê kroku defiladowego przed bram¹ Prochowni.  Szalona gromadka z ogromnym 
entuzjazmem szuka³a kolejnych instrukcji oraz zagadek, ciesz¹c siê jednoczeœnie urokami piêknego zimowego 
popo³udnia.
Po powrocie do szko³y redaktorzy rozgrzewali siê gor¹c¹ herbatk¹ i pyszn¹ pizz¹, a tak¿e zabawami oraz grami, których 
nie by³o koñca.

W czytelni, która na t¹ wyj¹tkow¹ noc, przeobrazi³a siê w salê kinow¹, redaktorzy najpierw urz¹dzili konkurs 
karaoke, a nastêpnie ca³onocny seans filmowy. Szkolni dziennikarze pozasypiali dopiero nad ranem, z wra¿enia bowiem, 
jak twierdzili „sen nie nadchodzi³”. 
Po wczesnej, porannej pobudce i œniadaniu, uczniowie spakowali siê oraz  uprz¹tnêli sale. Nocn¹ przygodê zakoñczyli tu¿ 
po godzinie 11, wczeœniej jednak zd¹¿yli jeszcze obejrzeæ bajkê w mini sali kinowej. 
Noc w szkole bardzo podoba³a siê wszystkim uczestnikom zabawy, którzy ju¿ planuj¹ kolejn¹ redakcyjne nocowanie, 
mo¿e tym razem w innym miejscu. Pi¹tkow¹ imprezê zorganizowa³a opiekunka redakcji p. Kamila Korneluk, której 
w opiece nad szalon¹ ekip¹ pomaga³a p. Dorota Denis, a w przygotowaniu podchodów oraz zabaw cztery gimnazjalistki.

KKamila KornelukNocna przygoda redaktorów gazetki

W pi¹tek, 25 stycznia, uczniowie klasy IV a oraz redaktorzy gazetki „Na Wariackich Papierach” z ZSP Nr 1 w 
Terespolu wraz z opiekunami Kamil¹ Korneluk oraz Grzegorzem Jakuszko znakomicie bawili siê podczas kuligu, na który 
wybrali siê do Kodnia. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e miejscowoœæ ta, ze wzglêdu na wyj¹tkowe krajobrazy, jest idealnym 
miejscem na organizacjê kuligów. 

Piêcioro sañ zaprzê¿onych w  piêkne konie mknê³o po drogach i polach, wywo³uj¹c radoœæ trzydziestoosobowej 
gromadki. Wiêkszoœæ dzieci po raz pierwszy mia³o okazjê uczestniczyæ w kuligu, wra¿enia wiêc by³y ogromne. Okrzykom 
oraz œpiewom nie by³o koñca. Na ma³ej polance w lesie odby³o siê ognisko, przy którym dzieciaki piek³y kie³baski, ale tak¿e 
ogrzewa³y siê, kiedy zaczyna³y marzn¹æ. Rozgrzewa³a je tak¿e œwietna zabawa w lesie oraz zaœnie¿onych kodeñskich 
polach. Kiedy wiêc nadszed³ czas powrotu, wiêkszoœæ dzieci niechêtnie wsiad³a do sañ, wola³a bowiem jeszcze nacieszyæ 
siê urokami zimy graj¹c w œnie¿ki czy tarzaj¹c w œniegu. Wspomnienia z  takiego kuligu ciesz¹ potem przez ca³y rok… 

Z kopyta kulig rwie… (Kamila Korneluk)
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Bal gimnazjalny nale¿y do jednych z najpiêkniejszych i najd³u¿szych tradycji Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 w Terespolu. 
Ka¿dego roku, w okresie miêdzy œwiêtami a feriami, najstarsi uczniowie gimnazjum bior¹ udzia³ w swoim pierwszym balu. 
W tym roku impreza odby³a siê 19 stycznia, ale przygotowania do niej rozpoczê³y siê znacznie wczeœniej. Ju¿ bowiem na 
miesi¹c przed balem trzecioklasiœci uczyli siê poloneza, a tydzieñ przed uroczystoœci¹, ozdabiali salê balow¹.
W sobotnie popo³udnie, na sali licznie zgromadzili siê widzowie, którzy przyszli obejrzeæ taniec w wykonaniu gimnazjalistów. 
I tu¿ po 19-tej m³odzie¿ rozpoczê³a bal piêknym polonezem, który gromkimi brawami nagrodzili zebrani. Nie ulega 
w¹tpliwoœci, ¿e trzecioklasiœci byli stremowani, co jednak nie przeszkodzi³o im w poprawnym wykonaniu tego wyj¹tkowego 
polskiego tañca. Rodzice, nauczyciele i przybyli na bal koledzy oraz kole¿anki gimnazjalistów w ogromnym skupieniu 
ogl¹dali uczniów, którzy w tym dniu byli wyj¹tkowo eleganccy. Ch³opcy w garniturach, do których przypiête mieli czerwone 
kokardy oraz dziewczêta w bia³ych bluzkach i czarnych spódnicach wygl¹dali niezwykle piêknie. Zw³aszcza uczennice, 
skromnym, a jednoczeœnie wymyœlnym strojem, fryzurami oraz delikatnym makija¿em, dowiod³y, ¿e nie trzeba nak³adaæ 
balowej sukni, ¿eby wygl¹daæ olœniewaj¹co.
Nastêpnie g³os zabra³ dyrektor szko³y Zenon Iwanowski, który gor¹co przywita³ przyby³y na bal i ¿ycz¹c dobrej zabawy, 
oficjalnie rozpocz¹³ uroczystoœæ. 
M³odzie¿, ale tak¿e ich rodzice i nauczyciele znakomicie bawili siê niemal do drugiej rano, prawie nie schodz¹c z parkietu. 
Œwietn¹ muzykê zapewni³ DJ WOJTI, który potrafi porwaæ do tañca nawet tych, którzy maj¹ przys³owiowe dwie lewe nogi.  
Wychodz¹cy z balu gimnazjaliœci bardzo ¿a³owali, ¿e impreza dobieg³a koñca i nie bêd¹ mieli okazji bawiæ siê ponownie 
w tym samym gronie.

Poloneza czas zacz¹æ…
Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
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W pi¹tek 8 lutego, pod has³em bezpieczne i zdrowe ferie zimowe odby³ siê specjalny apel dla przedszkolaków i 
uczniów klas I-III szko³y podstawowej im. Œw. Królowej Jadwigi w Terespolu. W weso³ym, a jednoczeœnie bardzo 
pouczaj¹cym przedstawieniu drugoklasiœci przypomnieli swoim kolegom i kole¿ankom o bezpiecznych zabawach na 
œwie¿ym powietrzu. Szczególn¹ uwagê dzieci zwróci³y na zachowanie ostro¿noœci podczas zabaw w pobli¿u ulic oraz 
zamarzniêtych obiektów wodnych. Drugoklasistów do wystêpu przygotowa³y wychowawczynie Eliza Lañska oraz Edyta 
Krzemiñska.
Bezpiecznych i pe³nych wra¿eñ ferii uczniom Jedynki ¿yczyli tak¿e obecni na apelu dyrektor szko³y Zenon Iwanowski oraz 
burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk, którzy tak¿e wyraŸnie podkreœlili, jak wa¿ne jest zw³aszcza podczas zimowych 
zabaw, zachowanie szczególnej ostro¿noœci. 
Na zakoñczenie spotkania krótk¹ pogawêdkê z dzieæmi przeprowadzili funkcjonariusze Komisariatu Policji w Terespolu, 
którzy podsumowali wszystkie informacje, zwracaj¹c z kolei uwagê na  ostro¿noœæ w kontaktach z nieznajomymi, 
przybywanie w domu bez opieki doros³ych.

Bezpieczne ferie

((Kamila Korneluk)

(Kamila Korneluk)
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Jak bardzo popularna jest gra w tenisa sto³owego przekonali siê organizatorzy Turnieju  Tenisa Sto³owego o Puchar 
Burmistrza Miasta Terespol, kiedy 7 marca na hali sportowej zaczêli pojawiaæ siê uczestnicy rozgrywek. 
Turniej rozpoczêli tu¿ po godzinie 15.00 dyrektor szko³y Zenon Iwanowski oraz burmistrz miasta Jacek Danieluk. Wszyscy 
uczestnicy, którzy zarejestrowali swój udzia³, dokonali losowania, aby natychmiast stan¹æ do rywalizacji. Turniej trwa³ trzy 
godziny w zwi¹zku z tym, ¿e uczestniczy³o w nim a¿ 56 zawodników z ca³ego powiatu.

Ostateczne wyniki turnieju prezentuj¹ siê nastêpuj¹co:

Kategoria Dziewcz¹t:
I –  Paulina Antyborzec - Kodeñ
II – Aleksandra Lipka – Gimnazjum nr1 Terespol
III -  Paulina Rychlik – Gimnazjum nr1 Terespol
Kategoria ch³opców do lat 15
I – Mateusz Brodziuk – D¹browica Du¿a
II – £ukasz Naumiuk – D¹browica Du¿a
III – Adam Krygier  - D¹browica du¿a
Kategoria powy¿ej 15 lat
I – Dominik D¹bek – D¹browica Du¿a
II – Pawe³ Kuszneruk -  Matiaszówka
III – Adrian Chomik – Ma³aszewicze

Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego terespolskiej Jedynki, zaœ nagrody ufundowa³ Burmistrz Jacek 
Danieluk.

Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Miasta Terespol

((Kamila Korneluk)

23 stycznia uczniowie klasy III a z terespolskiej Jedynki wraz z wychowawczyni¹ Beat¹ Wolczyk zrobili wyj¹tkow¹ 
niespodziankê swoim Babciom oraz Dziadkom. Przygotowali dla nich specjalny program artystyczny, wierszem oraz 
piosenk¹ wyrazili swoj¹ wdziêcznoœæ dla ich poœwiêcenia oraz mi³oœci, jak¹ ich obdarzaj¹. W weso³ym, a jednoczeœnie 
niezwykle wzruszaj¹cym przedstawieniu mali aktorzy, nawi¹zuj¹c do popularnej bajki o Jasiu i Ma³gosi, podkreœli, jak 
ogromn¹ rolê w ¿yciu wnuków pe³ni¹ ich dziadkowie.
Niejednej Babci i Dziadkowi zakrêci³a siê ³za w oku ze wzruszenia, ale z ich twarzy nie znika³ uœmiech. Trzecioklasiœci 
znakomicie odegrali bowiem swoje role, wykazuj¹c siê zarówno talentem aktorskim, jak i wokalnym. 
Po przedstawieniu dzieci zaprosi³y swoich dziadków do sali na s³odki poczêstunek, w przygotowanie którego 
zaanga¿owali siê rodzice uczniów.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e takie spotkania stanowi¹ dla dzieci znakomit¹ lekcj¹ szacunku i umiejêtnoœci okazywania 
wdziêcznoœci drugiemu cz³owiekowi. 

Dzieñ Babci i Dziadka

(Kamila Korneluk)



www.terespol.pl

21

O tym, ¿e choroba i niepe³nosprawnoœæ nie stanowi ¿adnej bariery w realizowaniu swoich marzeñ i tworzeniu wielkich rzeczy, 
doskonale przekonali siê gimnazjaliœci Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 w Terespolu, którzy w towarzystwie dyrektora Zenona 
Iwanowskiego oraz nauczycielek Anny Klim, Danuty Danieluk oraz Kamili Korneluk mieli niepowtarzaln¹ okazjê zobaczyæ dzie³o 
filmowe stworzone przez uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajêciowej w Kodniu.
Projekcja filmowej adaptacji powieœci J.I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” odby³a siê 5 grudnia w Gminnym Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki w Kodniu.
Licznie zgromadzon¹ m³odzie¿, tak¿e z kodeñskiego gimnazjum oraz bohaterów tego spotkania, serdecznie powita³ wójt gminy 
Ryszard Zañ, a nastêpnie g³os zabra³y Beata Kupryœ, instruktorka kulturalno - oœwiatowa w WTZ oraz Marta Pomorska, kierowniczka 
ŒDS w Kodniu, autorki zarówno scenariusza filmu, jak równie¿ projektu, z którego to œrodków sfinansowane zosta³o to przedsiêwziêcie. 
Warto zaznaczyæ, ¿e obie Panie od wielu lat z ogromnym zaanga¿owaniem i pasj¹ pracuj¹ z osobami niepe³nosprawnymi.
Efekty ich ciê¿kiej pracy oraz determinacja i wysi³ek w³o¿ony przez ca³¹ grupê „Per³y ¯ycia” zrobi³y ogromne wra¿enie na 
zgromadzonych na sali widzach, którzy z zainteresowaniem i uwag¹ obejrzeli autorsk¹ adaptacjê tej znanej powieœci Kraszewskiego. 
Zachwyca³a nie tylko gra aktorska uczestników zajêæ, ich instruktorów i opiekunów, ale tak¿e piêkne krajobrazy i nastrojowa muzyka, 
które stworzy³y niepowtarzalny klimat tego filmu.
Ponad trzydziestominutowy pokaz przeniós³ zgromadzonych na tej wyj¹tkowej sali  kinowej w odleg³¹ epokê, a to przede wszystkim za 
spraw¹ niezwyk³ych strojów z osiemnastego wieku, które powsta³y specjalnie na potrzeby tego filmu. 

Du¿¹ atrakcjê stanowi³a tak¿e  wystawa zdjêæ z planu filmowego, których autorem jest  Krzysztof Staniszewski „Profoto 
studio” Bia³a Podlaska. Niezwyk³e, piêkne zdjêcia przykuwaj¹ uwagê i stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie filmu. 
M³odzie¿ z terespolskiej Jedynki wysz³a z projekcji i spotkania z tymi wyj¹tkowymi ludŸmi wzruszona, ale przede wszystkim pe³na 
podziwu dla ich ciê¿kiej, przekraczaj¹cej niejednokrotnie ich mo¿liwoœci i si³y, pracy. 

Bez w¹tpienia wspó³praca nawi¹zana ju¿ w ubieg³ym roku miedzy ZSP nr 1 a grup¹ „Per³y ̄ ycia” bêdzie kontynuowana i rozwijana. 

Niezwyk³a ekranizacja
Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
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(Kamila Korneluk)

I Otwarty Turniej Szachowy zakoñczy³ siê pe³nym sukcesem sportowym i organizacyjnym. Wziê³o w nim udzia³ 24 szachistów – 
uczniowie z £omaz, Miêdzyrzeca Podl., Kurowa oraz Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 z Terespola. Grano systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. Sêdziowa³ Krzysztof Góra, prezes Lubelskiego Zwi¹zku Szachowego, który bardzo pomóg³ w zorganizowaniu 
zawodów. Grano w 4 kategoriach wiekowych.

Wyniki koñcowe turnieju:
Kat. do lat 10.
1. Cezary Sobechowicz - £omazy 4.0 pkt
2. Jerzy Rzeñca - Miedzyrzec Podl. 4.0 pkt.
3. Piotr Pytka- Terespol 4.0pkt.
Kat. do 12 lat.
1. Pawe³ Wêgrzyniak- Miedzyrzec Podl. 6.5pkt.
2. Marek Prokopiuk- Terespol 4.0pkt.
3. Piotr Rzeñca- Miedzyrzec Podl. 4.0pkt
Kat. do 14 lat.
1.Piotr Kurianowicz- £omazy 4.0pkt.
2.Tomasz Sacharczuk-£omazy 3.0pkt.
3.£ukasz Woszczy³o- £omazy 3.0pkt
Kat. do 16 lat.
1. Patryk Godlewski- Terespol 6.0pkt.
2. Marcin Dudek- Terespol 5.0pkt.
3. Mateusz Prokopiuk-Terespol 4.5pkt.

Ca³y turniej wygra³ Pawe³ Wêgrzyniak z Miêdzyrzeca Podlaskiego.
Zwyciêzcy otrzymali puchary i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy zostali uhonorowani smacznymi czekoladami ufundowanymi 
przez Krzysztofa Górê!
Turniej przebiega³ w sportowej i przyjacielskiej atmosferze. Nastêpne, podobne spotkanie, tym razem w turnieju dwudniowym odbêdzie 
siê jesieni¹ tego roku. Dwóch szachistów z Terespola Patryk Godlewski i Marcin Dudek zdoby³o IV kategoriê szachow¹ a Piotr Pytka 
V kategoriê szachow¹.
Turniej zorganizowali wspólnie MOK Terespol wraz z ko³em szachowym dzia³aj¹cym przy ZSP nr 1 w Terespolu w osobach Anny 
Pietrusik, Janusza Sa³trukiewicza oraz Marka Ferensa.

I Otwarty Turniej Szachowy w Terespolu (WYNIKI) – 03.03.2013 

(Marek Ferens)
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W dniach 2-3 lutego 2013 roku odby³ siê w Miejskim Oœrodku Kultury w Terespolu XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd 
Wschodnios³owiañskich, który jest jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ religijno-kulturalnych we wschodniej Polsce. 
Wydarzenie to wyj¹tkowa w roku okazja, aby w tym samym miejscu i czasie mo¿na by³o us³yszeæ wykonawców z Polski, 
Bia³orusi i Ukrainy. W tym roku wyst¹pi³o ³¹cznie 27 chórów i zespo³ów. Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskich od wielu lat 
swojego istnienia ³¹czy tradycjê z nowoczesnoœci¹, wszechstronnie prezentuje bogactwo trendów wschodnios³owiañskiej 
tradycji kolêdniczej. 
Tradycyjnie otwarcia Festiwalu dokonali wspólnie: abp Abel-Ordynariusz Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-Che³mskiej 
oraz Jacek Danieluk-Burmistrz Miasta Terespol. 
Uczestnicy zachwycili licznie zgromadzon¹ publicznoœæ wysokim poziomem i ró¿norodnoœci¹ wykonañ. Zespo³y i chóry 
prezentowa³y interesuj¹ce aran¿acje staros³owiañskich kolêd, koladek, pastora³ek oraz szczedriwek, a tak¿e piêkne stroje 
ludowe. Przywracaj¹c rolê kolêd w zbli¿aniu narodów, wykonawcy zaprezentowali zarówno te popularne, 
jak i zapomniane ju¿ dziœ utwory.
Podczas przes³uchañ festiwalowych zaprezentowana zosta³a wystawa fotograficzna "Kolory prawos³awia. Serbia" 
Powsta³a ona ze zbiorów fotografii serwisu OrthPhoto.net. Wystawa by³a tematyczn¹ podró¿¹ opowiadaj¹c¹ o kolorach 
prawos³awia i jej historii w Serbii. Ponadto widzowie festiwalu mieli mo¿liwoœæ obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ powsta³¹ 
w ramach projektu "Uczmy siê tolerancji na b³êdach historii” przygotowan¹ przez Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej 
Diecezji Lubelsko-Che³mskiej. Dodatkowo wystawê rêcznie robionych szopek Bo¿onarodzeniowych zaprezentowa³ 
regionalista p. Leon Szabluk z Malowej Góry.
Organizatorami XVIII MFKW byli: Prawos³awna Diecezja Lubelsko–Che³mska, Fundacja Dialog Narodów, Miejski 
Oœrodek Kultury w Terespolu, Nadbu¿añskie Centrum Kultury Prawos³awnej w Terespolu. 
Festiwal dofinansowany zosta³ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Starostwo Powiatowe 
w Bia³ej Podlaskiej.
W Festiwalu udzia³ wziê³y chóry i zespo³y wokalne z Polski, Bia³orusii i Ukrainy.

Sponsorzy XVIII MFKW: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe w Bia³ej Podlaskiej, 
Rada Miasta Terespol, Agencja Nieruchomoœci Rolnej Oddzia³ Terenowy w Lublinie, Urz¹d Miasta Terespol, Urz¹d Gminy 
Terespol, Urz¹d Gminy Zalesie, Urz¹d Gminy Piszczac, P.P.H.U. AVENA Sp z o.o. z Kodnia, KLINK S³awomir Siemieniuk 
z Bielska Podlaskiego, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Terespolu, Barbara i Ryszard Osypiuk Terespol, Agrostop Sp.z o.o 
Terespol, Mariusz Kiczyñski - radny Powiatu Bialskiego, Nadleœnictwo Choty³ów, Antoni Sacharuk Mokrany Stare, PHU 
Transbet Bia³a Podlaska, Interbroker O/Bia³a Podl. , Polskie Konsorcjum Gospodarcze w Warszawie Oddzia³ 
w Koroszczynie, Fundacja Dialog Narodów, Jerzy Domañski Gospodarstwo Rolne w Jab³ecznej, Urz¹d Gminy Tuczna, 
Urz¹d Gminy Kodeñ, Urz¹d Gminy S³awatycze
Patroni Medialni: S³owo Podlasia, Puls Miasta tv, Bia³a 24, TVP Lublin, TVP Bia³ystok, Bia³a TV, Goniec Terespolski, 
Terespol.net, Radio Biper, Wspólnota Terespolska, Kraina Bugu, portal Cerkiew.pl, Radio RACJA, Radio Lublin, Radio 
Ortodoxia.pl, Platforma Kultury, Œwiat Imprez, Mapa Kultury, Witryna Wiejska, portal egminy.eu.
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W dniu 3 maja 2013 roku w „Prochowni” zostanie otwarta wystawa 
fotografii Twierdzy Brzeskiej. Wystawa to dziesi¹tki archiwalnych 
fotografii twierdzy, map, a tak¿e zdjêcia Brzeœcia i okolic z pocz¹tku XX 
wieku. Twierdza Brzeska, w zale¿noœci od zawirowañ historycznych, 
znajdowa³a siê w posiadaniu Rosjan, Polaków lub Niemców. Splot³y siê tu 
losy ró¿nych narodowoœci, pogl¹dów politycznych i wyznañ. Wystawa 
organizowana jest dziêki wspó³pracy Miasta Terespol i Ko³a Mi³oœników 
Fortyfikacji i Historii w Terespolu dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu 
Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol z muzeum Twierdzy w Brzeœciu i 
Konsulatu Generalnego w Bia³ej Podlaskiej. Wystawa fotografii potrwa do 
24 maja 2013r. fot. http://twierdza.org/ (Sekretarz Miasta - Józef Paderewski)

18 stycznia 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu, przy ulicy 
Wojska Polskiego 132, mia³o miejsce uroczyste otwarcie Galerii Malarstwa Aleksieja 
¯ere³o-Artysty malarza-abstrakcjonisty, tworz¹cego m.in. technik¹ akryl, gwasz, olej na 
p³ótnie. Aleksiej ̄ ere³o urodzi³ w 1958 r. na HomelszczyŸnie (Bia³oruœ), absolwent Wydzia³u 
Designu Uniwersytetu Technologicznego Lekkiego Przemys³u w Witebsku. Pracuje obecnie 
jako nauczyciel malarstwa i grafiki w Szkole Plastycznej w Brzeœciu. Jest cz³onkiem 
Towarzystwa Artystów Plastyków ,,MOSTEK”, funkcjonujacego przy Zwi¹zku Polaków 
na Bia³orusi z siedzib¹ w Brzeœciu. Prace swoje wystawia od 2004 roku, w Polsce 
prezentowa³ siê podczas zbiorowej wystawy malarskiej w Poznaniu i w Miejskim Oœrodku 
Kultury w Terespolu.

Wystawa, której nadano imiê Juliana Ursyna Niemcewicza w Terespolu zosta³a 
zorganizowana przez Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Or³a Bia³ego w 
Terespolu pod przewodnictwem Hetmana Lecha Prawdzica-Orliñskiego. Podczas 
otwarcia Galerii Bractwo uhonorowa³o, burmistrza Jacka Danieluka z³otym krzy¿em z 
kurem.

Wystawa malarska Alekseja ¯ere³o

 (Sekretarz Miasta - Józef Paderewski)

Wystawa malarska Macieja Falkiewicza
W dniu 8 marca o godzinie 16.00 w Galerii Malarstwa im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
w Bibliotece Miejskiej zosta³a otwarta wystawa malarstwa cenionego artysty malarza - 
Macieja Falkiewicza od wielu lat mieszkaj¹cego w Janowie Podlaskim.
W wystawie udzia³ wziêli m.in:Tadeusz £azowski-Starosta Bialski, Jacek Hura-Wójt 
Gminy Janów Podlaski, Aleksander Biespa³ow-Dyrektor Kultury i Sportu w Brzeœciu, 
Jacek Danieluk-Burmistrz Miasta.

Organizatorem wystawy jest Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Or³a Bia³ego 
w Terespolu.

od lewej Maciej Falkiewicz, Lech Prawdzic Orliñski

Maciej Falkiewicz urodzi³ siê w Lublinie. Studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych 
w Warszawie. Dyplom otrzyma³ w 1974 r. w pracowni prof. M.Byliny i prof. L.Maci¹ga. 
Uprawia malarstwo sztalugowe. Uczestnik licznych wystaw œrodowiskowych, 
poplenerowych i ogólnopolskich. Od 1990 r. mieszka w Janowie Podlaskim, gdzie 
w zabytkowym Domu Ryttów prowadzi Dom Pracy Twórczej i Galeriê Autorsk¹. Zajmuje 
siê ponadto hodowl¹ koni i nauk¹ jazdy konnej. Organizuje wystawy i imprezy kulturalno-
rekreacyjne w swoim œrodowisku. Wspó³organizator i wieloletni uczestnik plenerów 
janowskich. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granic¹.

Wystawa bêdzie otwarta do koñca kwietnia 2013 roku
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27 stycznia 2013 roku w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 
w Terespolu odby³ siê Koncert Noworoczny zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Podczas Koncertu og³oszono wyniki 
konkursów: Przedsiêwziêcie Inwestycyjne Miasta 2012 oraz Zas³u¿ony dla Miasta 
Terespol 2012. Organizatorami konkursów by³y: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Miejskiej Terespol, Urz¹d Miasta i Miejski Oœrodek Kultury. 

W kategorii przedsiêwziêcie 2012 roku by³y nominowane: budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego z pomieszczeniami us³ugowymi w centrum Terespola, 
remont hali, rewitalizacja parku miejskiego oraz budowa kanalizacji miejskiej. 
Kapitu³a konkursu zdecydowanie wybra³a budowê kanalizacji miejskiej, w wyniku 
której miasto zosta³o skanalizowane w ok.97 % oraz odnowê parku miejskiego, 
która poprawi³a w wyraŸny sposób wygl¹d miasta. Burmistrz podkreœli³, i¿ jest to 

zas³uga jego wspó³pracowników, rady miejskiej oraz wielu ludzi dobrej woli, bez których nie móg³by podj¹æ budowy 
kanalizacji i wielu innych przedsiêwziêæ. 

Nagrodê „Zas³u¿ony dla miasta Terespol” przyznano Ko³u Mi³oœników Historii 
i Fortyfikacji. 

W czêœci artystycznej wyst¹pili: tercet ¿eñski wokalny „£ad" z Brzeskiego 
Domu Kultury „Muchawiec”, solistka Paulina Stasiuk uczennica 
terespolskiego liceum, Trio Akustyczne w sk³adzie: solistka Ma³gosia 
Oleszczuk, duet gitarowy: Tomek Biegaj³o, Piotrek Badalski. Gwiazd¹ wieczoru 
by³ zespó³ SILK na czele z Januszem Maleñczukiem, graj¹cy w przewa¿aj¹cej 
czêœci, utwory legendarnego zespo³u „Queen” oraz standardy bluesowe. 
Imprezê prowadzi³a uczennica miejscowego liceum ogólnokszta³c¹cego Ró¿a 
Pietraszuk. Œwiat³ami i akustyk¹ na w³asnym sprzêcie sterowa³ Tomek 
Oleszczuk (Trio Dance).

IMPREZY KULTURALNE
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KONCERT NOWOROCZNY

ZAS£U¯ONY DLA MIASTA TERESPOL 2012
Podczas dorocznego Koncertu Noworocznego zosta³ rozstrzygniêty konkurs organizowany przez Burmistrza 

Miasta Terespol „Zas³u¿ony dla Miasta Terespol. W tym roku nominacjê oraz nagrodê Kapitu³y Konkursu otrzymali 
cz³onkowie Ko³a Mi³oœników Fortyfikacji i Historii w Terespolu dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej 
Terespol. Ko³o te zosta³o powo³ane na pocz¹tku 2011 roku przez grupê osób, entuzjastów historii. Szczególne 
zainteresowanie Ko³a wzbudzi³ budynek „Prochowni”, wnieœli oni propozycjê ratowania zabytku i nadania mu nowej 
funkcji. Unikatowe walory historyczne „Prochowni” wykorzystali na cele kulturalno, edukacyjne i rekreacyjne. 
Zorganizowali sta³¹ wystawê pami¹tek regionalnych i historycznych, wyremontowali i udostêpnili  dla zwiedzaj¹cych  
korytarze i pomieszczenia Prochowni. W ubieg³ym roku cz³onkowie ko³a miedzy innymi przygotowali i zorganizowali 
wystawê 600 lat Kosom³ot i wystawê kolejnictwa, byli wspó³organizatorami obchodów Œwiêta Konstytucji 3 maja i Œwiêta 
Niepodleg³oœci 11 listopada.  Byli pomys³odawcami i wykonawcami projektu „Historia Kolei Warszawsko - Terespolskiej” 
wspó³finansowanego ze œrodków Muzeum Historii Polski w Warszawie i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej 
Terespol,  podczas którego powsta³a makieta stacji kolejowej i okolic z okresu miêdzywojennego, wystawa kolejnictwa 
oraz publikacje na ten temat. Zorganizowali wydobycie z rzeki Bug, cennych histerycznie fragmentów taboru kolejowego z 
1913 r., s¹ autorami kalendarza i serii pocztówek o zabytku. Swój wk³ad organizacyjny mieli równie¿ przy realizacji  
inwestycji uszczelnienia stropu prochowni, finansowanej ze œrodków Urzêdu Miasta Terespol i Lubelskiego Konserwatora 
Zabytków.  
Aktualny wyg³ad, estetyka obiektu na zewn¹trz i w œrodku to efekt spo³ecznej pracy cz³onków ko³a: Andrzej Lipowiecki, 
Jerzy Czerniak, Karol Niczyporuk, Pawe³ Oleszczuk, Wies³aw Jurek, Krzysztof Tarasiuk, Kazimierz  Michalak, 
Dominik Sobol, Karol Zawistowski, Krystyna Romaniuk, Tomasz Romaniuk, Barbara Lipowiecka, Jerzy 
Lipowiecki, Bogdan Greczuk

  (Sekretarz Miasta - Józef Paderewski)

 (Sekretarz Miasta - Józef Paderewski)
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Plany na najbli¿sze miesi¹ce :
-Trzeciego Maja, w dniu obchodów Œwiêta Konstytucji, mieszkañcy Terespola bêd¹ mogli obejrzeæ na Prochowni liczne 
atrakcje historyczno-kulturalnych (m.in. wystawy: pieni¹dze œwiata, garnizon polski Twierdzy Brzeskiej z okresu 
miêdzywojennego), stworzone przez cz³onków Ko³a oraz naszych wspó³pracowników, jednak¿e jak narazie pozostan¹ 
one tajemnic¹.
- Przygotowujemy siê równie¿ do wydania folderu o „Przedmoœciu Terespolskim” wspólnie z Urzêdem Gminy Terespol.

Prace wykonane w tym roku :
-uzupe³niliœmy makietê: domami, dwoma cmentarzami - rzymskokatolickim i ¿ydowskim, liceum terespolskim oraz 
m³ynem Janowskiego. Makieta uzupe³niana jest ca³y czas o nowe elementy.
-pozyskaliœmy dziêki darczyñcom proporce PKP oraz artefakty historyczne
-wystosowaliœmy wniosek do burmistrza o dokoñczenie II etapu prac renowacyjnych (uszczelnianie dylatacji pod³u¿nych)
-rekonstruujemy drzwi pancerne do sal laboratoryjnych (jedne s¹ na etapie wstawiania, pozosta³e w fazie tworzenia)
- wstawienie stolarki okiennej w salach wychodz¹cych na galeriê wentylacyjn¹
-prowadzimy bloga o Prochowni (stale uaktualniany) - przez dwa ostatnie miesi¹ce pojawi³o siê osiem nowych postów) - 
http://prochowniaterespol1.blogspot.com/
-zainicjowaliœmy akcjê Czy pamiêtasz Terespol ? w dalszym ci¹gu liczymy na ludzi zwi¹zanych z naszym miastem, aby 
przesy³ali swoje wspomnienia o Terespolu na adres pocztowy: Ko³o Historii i Fortyfikacji Topolowa 6, 21-550 Terespol 
lub e-mail: rememberterespol@gmail.com
-na bie¿¹co dbamy o estetykê i porz¹dek wokó³ obiektu zabytkowego
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Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu wznowi³a dzia³alnoœæ po przerwie spowodowanej rewitalizacj¹ centrum miasta 
Terespol od dn. 18 grudnia 2012 r. w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 132. Oprócz biblioteki w budynku dzia³aj¹ liczne 
stowarzyszenia regionalne i organizacje pozarz¹dowe oraz znajduje siê siedziba Regionalnego Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi 
Nadbu¿añskiej „Bugowiaki”, w której obejrzeæ mo¿na interesuj¹c¹ wystawê etnograficzn¹. Lokal biblioteki zosta³ poddany 
gruntownemu remontowi i modernizacji, zmieniono uk³ad przestrzenny  pomieszczeñ w bibliotece. Obecnie biblioteka znacznie 
zwiêkszy³a swoj¹ powierzchniê i zajmuje ok. 240 m kw. Instytucja zyska³a przestronny i funkcjonalny lokal, w którym mieszcz¹ siê sala 
konferencyjna, wypo¿yczalnia z czytelni¹,  czytelnia internetowa oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. 

W lokalu biblioteki ma siedzibê prê¿nie dzia³aj¹ca, dziêki zaanga¿owaniu Pana Lecha Prawdzica Orliñskiego, Galeria 
Malarstwa im. Juliana Ursyna Niemcewicza pod patronatem Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Or³a Bia³ego. W galerii 
dzia³aj¹cej w pomieszczeniu u¿yczonym przez bibliotekê odby³y siê ju¿ dwie wystawy artystyczne. Dzia³alnoœæ galerii zosta³a 
zainaugurowana wernisa¿em Alekseja ¯ere³o, pochodz¹cego z Bia³orusi artysty, którego abstrakcyjne prace wykonane s¹ technik¹ 
akrylu, gwaszu i oleju na p³ótnie. Dnia 8 marca otwarto z udzia³em w³adz miasta Terespol, starosty bialskiego Tadeusza £azowskiego 
oraz licznie zgromadzonych goœci kolejn¹ wystawê prac lokalnego artysty malarza z Janowa Podlaskiego, Macieja Falkiewicza, 
pasjonatê i hodowcê koni, kolekcjonera i mi³oœnika tradycji. Wystawê mo¿na obejrzeæ w Galerii Malarstwa do koñca kwietnia 
w godzinach pracy biblioteki.

W dniach 8-15 maja 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu weŸmie udzia³ w organizowanym corocznie Tygodniu 
Bibliotek pod has³em „Biblioteka przestrzeni¹ dla kreatywnych”. Tegoroczna jubileuszowa dziesi¹ta edycja programu promocji 
czytelnictwa  ma na celu podkreœlenie roli bibliotek w poprawie jakoœci ¿ycia, edukacji i zainteresowania ksi¹¿k¹ szerokich krêgów 
spo³eczeñstwa polskiego. Nawi¹zuj¹c do has³a Tygodnia Bibliotek nasza biblioteka  zamierza utworzyæ Klub Czytelnika dla mi³oœników i 
pasjonatów ksi¹¿ki. W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima planujemy równie¿ organizacjê w maju 2013 r. konkursu literacko-
plastycznego dla najm³odszych czytelników oraz w³¹czenie siê do ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej Fundacji ABC XXI Ca³a Polska 
Czyta Dzieciom.

Zdolnoœci, cierpliwoœæ, pracowitoœæ, umiejêtnoœæ obserwacji, kreatywnoœæ, ”fascynacja” barw¹, rysunkiem itp. -to wielkie 
DARY. Obdarowani nimi buduj¹ jakoœæ ¿ycia, kreuj¹c œwiat wokó³ siebie. Czêsto zbieraj¹ plony, owoce w³asnej wra¿liwoœci i pracy r¹k 
oraz umys³u.

Marzena Dmitruk (unikatowa koronka frywolitkowa, koronki szyde³kowe), Anita Tarkowska (wiklina papierowa, artrecykling), Anna 
Fi³anowicz (bi¿uteria z filcu i kamieni pó³szlachetnych), Agata Malczuk (haft matematyczny, bi¿uteria frywolitkowa), Jan Chwedoruk 
(malarstwo, rysunek, batik).

Osoby te wspó³pracuj¹ z Miejskim Oœrodkiem Kultury. Tworz¹ grupê wymieniaj¹c doœwiadczenia i pogl¹dy. Je¿eli jest potrzeba, 
spontanicznie przekazuj¹ na aukcje charytatywne w³asne rêkodzielnictwo i obrazy oraz promuj¹ na ró¿nych imprezach miasto Terespol, 
za co im serdecznie dziêkujê.
Ostatnio zaczêliœmy równie¿ modelowaæ ceramikê, poniewa¿ posiadamy piec do jej wypalania.
Jesteœmy na pocz¹tku drogi, ale sprawne rêce i otwarte umys³y m³odych mieszkañców naszego miasta, daj¹ mi prawo do optymizmu, 
¿e bêdziemy tworzyæ unikatowe naczynia, ozdoby, ma³¹ rzeŸbê ceramiczn¹ itd. . (Danuta Izdebska)

Pracownia plastyczna w MOK Terespol

Biblioteka informuje, ¿e od 2 kwietnia 2013 r. ulegaj¹ zmianie godziny pracy. 
Biblioteka bêdzie otwarta dla czytelników równie¿ w Poniedzia³ek.  

Nowe godziny otwarcia biblioteki :
poniedzia³ek – pi¹tek :09.00 – 19.00

Sobota :10.00 – 15.00
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fot.dmit.com.pl

IMPREZY KULTURALNE  ...to sie bêdzie dzia³o
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fot.kulenty-studio.pl

fot.muzyka.interia.pl
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