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STATYSTYKA GMINY ZA 2012 ROK
liczba mieszkañców stan na 31.12.2012

6984

liczba zameldowañ na pobyt sta³y

125

liczba zameldowañ na pobyt czasowy

108

liczba wymeldowañ z pobytu sta³ego ( w tym zgony)

197

liczba wymeldowañ czasowych do innej gminy

114

liczba urodzeñ

73

liczba zgonów

67

liczba wydanych decyzji

4366

liczba wydanych postanowieñ

31

liczba wydanych zezwoleñ

267

liczba wydanych zaœwiadczeñ

1581

liczba wystawionych wezwañ

100

liczba z³o¿onych odwo³añ

1

liczba z³o¿onych wniosków o dostêp do informacji publicznej

29

liczba wydanych dowodów osobistych

429

liczba wydanych wypisów lub wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

103

liczba sprzedanych dzia³ek budowlanych
powierzchnia nabytych gruntów w drodze komunalizacji

11
104,40 ha

liczba podjêtych Uchwa³

52

liczba wydanych Zarz¹dzeñ

68

GMINA TERESPOL MA NOWY HERB
28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Terespol Uchwa³¹ NR XXI/138/12 ustanowi³a nowy herb gminy Terespol
jak równie¿ jej symbole tj. flagê, banner, ³añcuch Wójta Gminy, ³añcuch Przewodnicz¹cego Rady Gminy,

dzwonek Przewodnicz¹cego Rady Gminy i pieczêæ Gminy Terespol.
By³o to mo¿liwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji. Podstaw¹ dla wyra¿enia
pozytywnej opinii przez Ministra jest uchwa³a Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczn¹ ocenê
przedstawionych projektów w zakresie ich zgodnoœci z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji
historycznej.
R a d a G m i n y p r z y s t ¹ p i ³ a d o z m i a n y h e r b u i p o z o s t a ³ y c h s y m b o l i g m i n y,
w zwi¹zku z tym, i¿ wokó³ dotychczas obowi¹zuj¹cych powsta³y w¹tpliwoœci o ich zgodnoœci z zasadami
heraldyki i weksylologii.
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HERB GMINY TERESPOL przedstawia w polu srebrnym
(bia³ym), na murawie zielonej, lis siedz¹cy czerwony.
Lis jest nie tylko symbolem wartoœci przyrodniczych Gminy, lecz tak¿e œwiadectwem
zrozumienia tradycji historycznej. Poniewa¿ dawne pieczêcie miasta Terespol
zaginê³y, rosyjska Heroldia Królestwa Polskiego zaprojektowa³a dla miasta nowy herb
ze z³otym lisem (w polu czerwonym, na wzgórzu zielonym lis krocz¹cy z³oty). Herb
taki opublikowanow ksi¹¿kach M. Gumowskiego „Herby miast polskich” (1960 r.),
„Miasta polskiew Tysi¹cleciu” (1965 r.) i A. Plewako i J. Wanaga „Herbarz miast
polskich” (1994 r.). W 1992 r. Rada miasta Terespol postanowi³a, ¿e herbem miasta
bêdzie herb Ostoja – herb rodowy za³o¿yciela miasta Józefa Bogus³awa S³uszki.
Wtedy lisa, ale w innej postaci ni¿ w herbie miasta (g³owa i ogon lisa barwy
czerwonej), przyjê³a za swój znak Gmina Terespol. Od 20 lat lis
jest obecny we wszystkim materia³ach promocyjnych gminy i ju¿ jako sta³y element
wpisa³ siê w tradycje gminy wiejskiej Terespol i jest z ni¹ uto¿samiany.
Ponadto figura lisa nie jest obca heraldyce polskiej, a lis jest obecny chocia¿by w herbie szlacheckim
Gryzima, czy Lisa jednego z najstarszych herbów polskich.
Zaproponowany wzór herbu ma swoje uzasadnienie równie¿ w miejscowej tradycji. Do 1992 roku istnia³a
jedna jednostka samorz¹dowa Miasta i Gmina Terespol, czyli herb który wprowadzono do obiegu w 1959 roku
nale¿y do spuœcizny historycznej zarówno samorz¹du miejskiego jak i wiejskiego.
W herbie Gminy Terespol lis siedz¹cy czerwony reprezentuje tak¿e jej walory przyrodnicze,
a zarazem nawi¹zuje do zakorzenionego ju¿ w œwiadomoœci mieszkañców historycznego znaku Terespola.
Srebrne pole tarczy herbowej (w druku kolorowym zastêpowane barw¹ bia³¹) jest symbolem pokory,
uczciwoœæ intencji i uczciwoœæ czynu, a z kolei zielona murawa symbolizuje cenne, niezanieczyszczone
ekosystemy nadbu¿añskiej przyrody.

POZOSTA£E SYMBOLE GMINY
FLAGA GMINY TERESPOL jest to p³at tkaniny o proporcjach 5:8,
o trzech pasach poziomych —zewnêtrznych bia³ych o szerokoœci równej 1/5
szerokoœci p³ata i œrodkowym czerwonym o szerokoœci równej 3/5 szerokoœci
p³ata; z herbem Gminy Terespol o wysokoœci równej po³owie szerokoœci
p³ata umieszczonym poœrodku.

BANNER, CZYLI FLAGA PIONOWA GMINY TERESPOL, jest to p³at tkaninyo d³ugoœci
(wysokoœci) co najmniej cztery razy wiêkszej ni¿ szerokoœæ, o trzech pasach pionowych - zewnêtrznych
bia³ych o szerokoœci równej 1/6 szerokoœci bannerui œrodkowym czerwonym o szerokoœci równej 2/3
szerokoœci banneru; z herbem Gminy Terespol o szerokoœci równej po³owie szerokoœci banneru,
umieszczonym tak, ¿e dolna krawêdŸ tarczy herbowej jest w odleg³oœci 5/12 d³ugoœci (wysokoœci)
banneru od górnej krawêdzi p³ata.
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TARCZA MEDALIONU W FORMIE KARTUSZA I OGNIWA £AÑCUCHA WÓJTA
GMINY TERESPOL s¹ wykonane ze z³ocistego metalu. Poœrodku tarczy medalionu jest
umocowana owalna metalowa plakietka z wykonanym w barwnej emalii god³em Gminy
Terespol. Na ³añcuch sk³ada siê 12 ogniw ornamentalnych i 8 ogniw okr¹g³ych, na których
w barwnej emalii przedstawiona jest czerwona g³owa lisa.
TARCZA MEDALIONU W FORMIE KARTUSZA I OGNIWA
£AÑCUCHA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY GMINY TERESPOL
s¹ wykonane ze srebrnego metalu. Poœrodku tarczy medalionu
jest umocowana owalna metalowa plakietka z wykonanym w barwnej
emalii god³em Gminy Terespol. Na ³añcuch sk³ada siê 12 ogniw ornamentalnych
i 8 ogniw okr¹g³ych, na których w barwnej emalii przedstawiona jest czerwona g³owa lisa.
DZWONEK PRZEWODNICZ¥CEGO RADY jest mosiê¿ny z r¹czk¹
wykonan¹ z drewna lakierowanego na kolor ciemnobr¹zowy. R¹czka zwieñczona
jest mosiê¿n¹ tarcz¹, na której umocowana jest emaliowana plakietka z herbem
gminy. R¹czkê zdobi piêæ mosiê¿nych pierœcieni. Okr¹g³a podstawka pod dzwonek wykonana
jest z drewna lakierowanego na kolor ciemnobr¹zowy.
PIECZÊÆ GMINY TERESPOL ma kszta³t okr¹g³y, œrednicê 36 milimetrów. Miêdzy
podwójnym otokiem zewnêtrznym a pere³kowym otokiem wewnêtrznym jest napis GMINA
TERESPOL, przy czym oba s³owa s¹ od siebie oddzielone gwiazdkami szeœciopromiennymi.
W polu pieczêci jest god³o herbu Gminy Terespol.

ZASADY U¯YWANIA UCHWALONYCH SYMBOLI GMINY
Wy¿ej wymienione symbole stanowi¹ w³asnoœæ Gminy Terespol i s¹ znakami prawnie chronionymi oraz mog¹
byæ u¿ywane wy³¹cznie w kszta³cie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi
w uchwale.
Prawo do u¿ywania herbu i flagi na mocy uchwa³y przys³uguje:
1) Radzie Gminy i Wójtowi;
2) Urzêdowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonuj¹cym w imieniu Gminy zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej.
Pieczêci Gminy Terespol do sygnowania wa¿nych dokumentów u¿ywaj¹:
1) Rada Gminy;
2) Wójt;
3) Urz¹d Gminy.
Herb i flagê Gminy Terespol umieszcza siê w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowi¹cymi
siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
Symbole, mog¹ byæ u¿ywane w innych miejscach z okazji uroczystoœci, œwi¹t i rocznic gminnych, pañstwowych
i regionalnych oraz podczas innych imprez promuj¹cych Gminê.
Herb mo¿e byæ zamieszczany na drukach urzêdowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach internetowych, których
administratorem jest Urz¹d Gminy. Herb i flaga mog¹ byæ wykorzystywane przez Urz¹d Gminy i gminne jednostki
organizacyjne oraz so³ectwa do celów promocji Gminy Terespol.
Symboli gminy mog¹ u¿ywaæ równie¿ osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.
Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych
przez w/w podmioty udziela Wójt. Zasady i warunki u¿ywania tych symboli okreœla pisemna umowa.
Herb i flaga Gminy Terespol mog¹ byæ umieszczane, u¿ywane i rozpowszechniane wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy
nale¿n¹ im czeœæ, powagê i poszanowanie.
Wójt mo¿e zakazaæ u¿ywania herbu i flagi, je¿eli podmiot u¿ywaj¹cy nie uzyska³ zgody lub wykorzystuje te symbole
w sposób nie zapewniaj¹cy im nale¿ytej czci i szacunku, albo godz¹cy w powagê i presti¿ Gminy lub nara¿a na szkodê
interes Gminy.
D.Wowczeniuk
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BUDOWA ZAKOÑCZONA
14 grudnia 2012 roku odby³ siê odbiór ostateczny budowy Budynku
Administracyjnego Gminy Terespol. Przedstawiciele Budomexu
(g³ówny wykonawca) oraz Urzêdu Gminy Terespol (inwestor)
stwierdzili wykonanie robót zgodnie z podpisan¹ umow¹ tj.: budowa
budynku administracyjnego o pow. u¿ytkowej 2605 m2, instalacje
sanitarne, instalacje teletechniczne, instalacje elektryczne, oœwietlenie
terenu, plac przed budynkiem
i dojœcia.
Równie¿ w grudniu
w drodze przetargu budynek
zosta³ wyposa¿ony w meble
biurowe i konferencyjne.
Termin oddania budynku do
u¿ytkowania nast¹pi oko³o
po³owy marca po uzyskaniu
niezbêdnych pozwoleñ.
Natomiast uroczyste otwarcie zaplanowano na 25 maja 2013 roku.

Z PRAC RADY GMINY …
28 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury w Koroszczynie odby³a siê XXI Sesja Rady Gminy Terespol.
Wykaz uchwa³ podjêtych na posiedzeniu XXI Sesji :
· w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
· w sprawie uchwa³y bud¿etowej na rok 2013,
· w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon¹
przez w³aœciciela op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
· w sprawie okreœlenia terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
· wzorze deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci,
· w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Terespol,
· w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci
ciek³ych,
· w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, ³añcucha Wójta Gminy, ³añcucha Przewodnicz¹cego Rady
Gminy, dzwonka Przewodnicz¹cego Rady Gminy i pieczêci Gminy Terespol,
· w sprawie podzia³u Gminy Terespol na obwody g³osowania,
· w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylany,
· w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2013 rok.
Zachêcamy do zapoznania siê z tekstami uchwa³, które s¹ dostêpne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu
Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zak³adce Uchwa³y Rady Gminy/2012, jak równie¿ na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z HISTORI¥ GMINY
CI¥G DALSZY MONOGRAFII GMINY TERESPOL
ROZDZIA£ III
Od prawos³awia do Unii Brzeskiej

9

na kasztelana brzeskiego
paŸdziernika 1596 r. i automatycznie zosta³ senatorem
w cerkwi pw. œw. Miko³aja
Rzeczypospolitej.
Ale na krótko,
w Brzeœciu, podczas obrad sobo ju¿ w 1590 roku wst¹pi³ do zakonu
boru biskupów prawos³awnych
i przyj¹³ imiê zakonne Hipacy, a w 1593
z terenu Rzeczypospolitej Obojga
roku
stan¹³ na czele w³odzimierskoNarodów, wiêk szoœæ z nich
brzeskiej prawos³awnej katedry
podpisa³a akt zjednoczenia
biskupiej. By³ bardzo zaanga¿owany
z Koœcio³em rzymsko-katolickim
w dzie³o zjednoczenia Prawos³awia
i zobowi¹za³a siê „oddaæ nasz¹
z
Rzymem w granicach
wolê i myœl w pos³uszeñstwo Ojcu
Rzeczypospolitej.
Œwiêtemu i podporz¹dkowaæ
Od
1599 roku kijowski metropolita
Cerkwie Bo¿e zwierzchniej w³adzy
Metropolita Hipacy Pociej
Œwiêtego Papie¿a Rzymskiego".
Papie¿ Klemens VIII byl gor¹cym orêdownikiem
unii Cerkwi prawos³awnej z Koœcio³em rzymsko-katolickim unicki.
Obroñca unii i pisarz,
Prawos³awni z terenu Polski, Litwy
polemista, autor dzie³ w jêzyku polskim i ruskim
i Rusi wchodzili do Koœcio³a katolickiego
(bia³oruskim),
to których
na zasadzie ca³kowitej równoœci, zachowuj¹c
zwalcza³ prawos³awie.
kanony swojej wiary, liturgii i obrzêdowoœci.
W1595 roku Hipacy
W efekcie unii brzeskiej na arenê dziejów wkroczy³
Pociej
wraz z biskupem
Koœció³ unicki. Jednym z twórców unii by³
³uckoostrogskim Cyrylem
prawos³awny biskup brzeski i w³odzimierski Hipacy
Te r l e c k i m o d w i e d z i ³
Pociej.
Watykan. 23 grudnia obaj
Po podpisaniu unii podporz¹dkowani w³adyce
biskupi prawos³awni
Hipacemu Pociejowi parochowie
z³o¿yli przed
(proboszczowie) cerkwi w Kobylanach,
p a p i e ¿ e m
Lebiedziewiei Koroszczynie stali
K
lemensem VIII
siê duchownymi nowego obrz¹dku,
katolickie wyznanie wiary i przysiêgali wieczn¹
unickiego, a ich cerkwie le¿¹ce nieomal na
uniê prawos³awia z Koœcio³em katolickim.
przedmieœciu Brzeœcia - œwi¹tyniami
Medal wybity w Watykanie
unickimi. Œwi¹tynie te wchodzi³y - a¿ do z okazji Unii Brzeskiej W tym samym dniu papie¿ og³osi³ bullê
„Magnus Dominus et laudabilis nimis" informuj¹c
kresu I Rzeczypospolitej - w sk³ad dekanatu Kodeñ
œwiat o przyst¹pieniu Rusinów do unii z Rzymem.
w unickiej diecezji w³odzimiersko-brzeskiej.
Pociej przywióz³ z podró¿y do papie¿a ikonê Matki
Hipacy Pociej przed podjêciem s³u¿by
Bo¿ej, znajduj¹c¹ siê dziœ w koœciele pw.
Bo¿ej nosi³ imiê Adam Lwowicz. Urodzi³
Podwy¿szenia. Krzy¿a Œw. w Brzeœciu i uznawan¹
siê 12 kwietnia 1541 roku we wsi Ró¿anka ko³o
od wiekówza cudowny obraz Matki Bo¿ej Brzeskiej.
W³odawy, wówczas w pow. brzeskim (zmar³
w 1613 roku). Absolwent Akademii Krakowskiej,
wywodz¹cy siê z mo¿nego i wa¿nego na Litwie rodu
.
Pociejów, zosta³ sekretarzem króla Zygmunta
Augusta. W latach 1580 - 89 pe³ni³ funkcje sêdziego
ziemskiego brzeskiego, po czym awansowa³
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ROZDZIA£ IV
Bugiem do Gdañska

W œredniowieczu przewo¿ono
koñcu XVI wieku
Bugiem futra, wosk, miód,
zmieni³a siê ranga
luksusowe tkaniny i inne
szlaków drogowych
towary
ze Wschodu oraz
przebiegaj¹cych z Brzeœcia przez
sól z salin ruskich.
teren obecnej gminy Terespol.
Sporadycznie
p³ynê³o rzek¹
Wy g a œ n i ê c i e d y n a s t i i
zbo¿e - s¹ konkretne
jagielloñskiej spowodowa³o, ¿e
wiadomoœci, ¿e Jaæwingowie
niemal zamar³ ruch na
XVII-wieczny sztych z widokiem Brzeœcia nad Bugiem
nabywali zbo¿e we
najwa¿niejszym dot¹d szlaku
(malarz nieznany)
W³odzimierzu
Wo³yñskim,
sk¹d sp³awiali Bugiem
drogowym pañstwa obojga narodów, z Wilna do
do Narwi i swoich siedzib, nara¿aj¹c siê po drodze na
Krakowa, przez Brzeœæ - B³otków - Kobvlany normalne w tamtych czasach niebezpieczeñstwa.
Piszcz¹c ~ £omazy - Lublin. Ustanowienie przez
Zygmunta III Wazê stolicy pañstwa w Warszawie
spowodowa³o, ¿e nowego znaczenia nabra³ trakt
drogowy ze Smoleñska - Orszv Miñska - Brzeœcia przez B³otków Koroszczyn - Bia³a Radziwi³lowska £uków- Siedlce do Warszawy.
W 1619 roku wzmiankowano
w Ÿród³ach „wielki g³ówny goœciniec''
z Orszy do Brzeœcia, o d³ugoœci a¿ 500
km, wi¹¿¹cy œciœle Wielkie Ksiêstwo
Litewskie z Lublinem. Inna wa¿na
droga przebiegaj¹ca przez Brzeœæ „trakt warszawski" prowadzi³a
do stolicy pañstwa od B³otkowa przez
Lechuty — Koroszczyn.
Wykszta³cenie traktu warszawskiego
wi¹za³o siê z budow¹ grobli
koroszczyñskiej przez bagna
Czapelki. Na mapie terenów nad
Bugiem i Krzn¹ pojawi³a siê wóczas Rzeka Bug p³ynie dziœ jak przed wiekami
nowa wieœ - LEGHUTY.
Brzeœæ sta³ siê w XVI wieku jednym
z najwa¿niejszych portów rzecznych
Rzeczypospolitej.
Rzeka BUG po raz pierwszy zosta³a wymieniona
w Ÿród³ach w 1065 roku. Co najmniej od schy³ku
X wieku rzeka by³a wa¿n¹ drog¹ handlow¹
i wojskow¹ ³¹cz¹c¹ Ruœ Kijowsk¹ z Polsk¹.

c.d.n.

7

BIULETYN INFORMACYJNY URZÊDU GMINY TERESPOL
Nr 1 STYCZEÑ / 2013

8

