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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina wiejska Terespol zajmuje obszar 14131 ha, położony w
północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu
bialskiego. Specyfika charakteru gminy wynika z jej położenia rozciąga się
ona z północy na południe w środkowym biegu Bugu granicznej rzeki między
Polską a Białorusią.
Jest z wielu względów wyjątkową w strukturze gospodarczej i
społecznej województwa lubelskiego. Koncentrują się tu wielkie potencjały
rozwojowe wynikające z położenia przygranicznego, przebiegających arterii
komunikacyjnych rangi transeuropejskiej / szlak kolejowy E-20 i drogowy E30 Berlin - Warszawa - Moskwa, w perspektywie autostrada A-2 i TGV/ oraz
unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych
Elementami przyrodniczymi wyróżniającym gminę Terespol są
bezcenne obszary niezdegradowanych ekosystemów nadbużańskiej przyrody.
Gmina Terespol położona jest w korytarzu ekologicznym o randze
międzynarodowej i krajowej, na obszarach o dużych wartościach
przyrodniczych, uznanych za Ekologiczny System Obszarów Chronionych
(ESOCH) oraz sieci ekologicznych (ECONETPL).
Przez teren gminy przepływają dwie duże rzeki Podlasia wspomniany
już Bug i Krzna oraz mniejszy ciek wodny Czapelka.
Obszar gminy podzielony jest na 25 sołectw, charakteryzujących się
zwartą i kolonijną zabudową. Mieszka w nich łącznie 7530 osób.

GMINA GRANICZNA
.Gmina Terespol po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stała się jej zewnętrzną granicą.
Ruch graniczny odbywa się przez 3 przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy:
- w Koroszczynie Kukurykach dla TIR;
- w Terespolu ( przejście „Warszawski Most”) dla samochodów osobowych i autobusów;
- przejście kolejowe (Małaszewicze - Terespol).

Terminal w Kobylanach
Budowa terminalu zgodnego z zaleceniami unijnymi trwała
dwa lata. Pracują tutaj służby celne, weterynaryjne,
przedstawiciele Sanepidu i Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa. Na terminalu są kontrolowane wszystkie
artykuły pochodzenia zwierzęcego (jadalne i niejadalne),
wjeżdżające pociągami ze Wschodu do krajów UE, a także
towary eksportowane z terenu Unii, choć pochodzące z krajów
pozaunijnych, np. Szwajcarii, USA czy Kanady. Dodatkowo
kontroli podlegają karmy dla zwierząt oraz składniki pasz do
tuczu
Do budynku służb weterynaryjnych i fitosanitarnych
prowadzą z jednej strony tory szerokie, z drugiej zaś
standardowe. Dzięki specjalnym rękawom dokowym i
pomostom, zawartość wagonów może być przeładowywana z
pociągu do kontenera kolejowego lub do samochodu-chłodni.

Terminal Samochodowy w Koroszczynie.
Terminal został zlokalizowany w odległości 5 km od
przejścia granicznego Kukuryki - Kozłowicze. Z granicą
państwa połączono go drogą celną, trwale oddzieloną od
ruchu lokalnego i przez całą dobę monitorowana.
Terminal o powierzchni 29,5 ha złożony jest z części
budżetowej oraz komercyjnej. W części budżetowej
dokonuje się odpraw celnych towarów, zaś w części
komercyjnej mieszczą się agencje spedycyjne, bank, punkty
handlu detalicznego. Docelowa przepustowość terminalu
została określona na 4 tys. pojazdów w ciągu doby.
Część komercyjna zarządzana jest przez Polskie Konsorcjum
Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w
Koroszczynie. W przyszłości przez to przejście
przewidywany jest ruch tranzytowy samochodów i
autobusów.

Drogowe przejście graniczne Terespol –
Brześć (zwane Warszawskim Mostem)
Obsługuje główny szlak komunikacyjny na międzynarodowej
trasie E-30 z Berlina do Moskwy i jest przeznaczony wyłącznie
do obsługi ruchu osobowego. Charakter przejścia pozwala więc
na przekraczanie granicy samochodem osobowym lub
autokarem. Aktualnie przejście to jest rozbudowywane, dobowo
przekracza je około 3000 pojazdów/dobę.

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY
Głównym zadaniem Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze jest ułatwienie miedzynarodowej
wymiany towarowej i obsługą ładunków w tranzycie. Na terenie WOC dozwolona jest każda
działalność przemysłowa, usługowa lub handlowa. Jedyne wyłączenie dotyczy handlu
detalicznego.
Na terenie Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze działają firmy m.in.: Zakłady Mięsne “Dolina
Łąk”, terminal przeładunkowy gazu holendersko - polskiej firmy “Gaspol” i kilka innych.
Obecność tych firm oznacza nowe miejsca pracy na terenie gminy .

WOLNY OBSZAR CELNY M
AŁASZEWICZE

Fot. WOC z lotu ptaka

m

Nieruchomość (166,41 ha ) - Jest to wydzielony teren , położony w bardzo atrakcyjnym miejscu
pomiędzy międzynarodową drogą E-30 a “suchym” portem przeładunkowym PKP w Małaszewiczach.
Teren WOC usytuowany jest w odległości 8 km od granicy Polski z Białorusią. Trzy przejścia graniczne
umożliwiają przepływ ludzi i towarów na granicy polsko - białoruskiej.

m

Proponowane wykorzystanie terenu - działalność przemysłowo - produkcyjna, usługowa, składowa,
handlowa z wyłączeniem handlu detalicznego.

m

Uzbrojenie terenu -sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, kanalizacyjna, bocznica kolejowa z
torem szerokim i normalnym, droga główna przystosowana do ruchu ciężkiego.

m

Dostępność komunikacyjna - piesza, samochodowa, kolejowa.

m

Informacja o terenach przyległych - bezpośrednie sąsiedztwo “Suchego Portu Przeładunkowego”
w Małaszewiczach.

m

Forma zbycia nieruchomości - dzierżawa,wieczyste użytkowanie.

m

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Terespol.

PKP CARGO S.A.
Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Małaszewiczach
jest jednym z 23 zakładów przewozów towarowych PKP CARGO
S.A.
Zakład prowadzi kompleksową logistyczną obsługę przewozów
towarowych przejść granicznych z Białorusią: Terespol/ Brześć oraz
Siemianówka/ Swisłocz. Realizuje przeładunek z taboru
szerokotorowego (1520 mm) na tabor normalnotorowy (1435 mm)
oraz na samochody (i odwrotnie).Zakład specjalizuje się w obsłudze
importu, eksportu i tranzycie przesyłek z Europy Wschodniej do
Europy Zachodniej i Południowej.

NAFTOBAZY
Zakład Magazynowania paliw Nr 22 w Małaszewiczach jest
najważniejszym pod względem operacyjnym i jakościowym na tzw.
Ścianie Wschodniej kraju. Zakład poprzez własne bocznice kolejowe
połączony jest za pośrednictwem węzła kolejowego w Małaszewiczach
szerokim torem z systemem kolejowym państw b. ZSRR i torem
normalnym z europejską siecią kolejową.
Zakład oferuje usługi w zakresie:
- przyjmowania produktów naftowych z transportu kolejowego i ich
składowania,
- załadunku do cystern kolejowych i autocystern
- przeładunku produktów naftowych z toru szerokiego na
znormalizowany
- komponowania paliw
- obsługi laboratoryjnej.

DOLINA ŁĄK
"Dolina Łąk" Spółka z o.o. to jeden z najnowocześniejszych
zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce. Został wybudowany
w latach 1991-1993. Posiada wysoki standard wyposażenia
technicznego. Jest jednym z nielicznych w Polsce zakładów
mięsnych posiadających pełne uprawnienia Unii Europejskiej na
ubój, rozbiór i przetwórstwo zarówno mięsa wieprzowego jak i
wołowego.
Zakład jako jeden z 18 w Polsce posiada uprawnienia na eksport
mięsa wieprzowego do Federacji Rosyjskiej. Jest zlokalizowany
na terenie WOC Małaszewicze.
.

GASPOL S.A.
Jest największym dystrybutorem gazu płynnego w Polsce.
Posiada 7 regionalnych rozlewni gazu ,sieć 300 dealerów
prowadzących dystrybucję butli gazowych na terenie całego
kraju oraz 15 000 punktów sprzedaży.
Własnością firmy są dwa terminale przeładunkowe: morski w
Gdańsku i lądowy w Małaszewiczach. Terminal przeładunkowy
gazu płynnego w Małaszewiczach zlokalizowany został na
terenie Wolnego Obszaru Celnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Gmina Terespol to przede wszystkim mieszkańcy.
Zrobiliśmy wiele, by ludziom żyło się tu lepiej - wszystkie wsie
połączone są siecią wodociągową i kanalizacyjną, we wszystkich
funkcjonuje system odbioru śmieci, są stelefonizowane i
oświetlone, mają dobrze rozwiniętą sieć dróg utwardzonych.
Wodę do sieci dostarcza ujęcie wody w Koroszczynie o
potencjalnej wydajności 4000 m3 na dobę. Dwa odwierty czerpią z
głębokości 340 m wodę o znakomitych parametrach jakościowych /
jest to woda jurajska/. Obecnie długość sieci wodociągowej wynosi
117,24 km .
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 41,4 km.

Oczyszczalnia ścieków w Koroszczynie

Dzięki finansom z budżetu gminy oraz środkom unijnym możliwa
była realizacja niezwykle szerokiego programu budowy dróg
gminnych. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić drogę
Kobylany - Lebiedziew, sieć dróg w Małaszewiczach oraz pas jezdni
drogi głównej w Wolnym Obszarze Celnym Małaszewicze.
Z łącznej długości dróg gminnych (95 km) nawierzchnię twardą
posiada 40,0 km.

Jedna z nowowybudowanych ulic w
Małaszewiczach

Świadczeniem usług komunalnych na
terenie gminy zajmuje się Spółka EKO - BUG. Jest
to jednoosobowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością gminy Terespol, która została
zarejestrowana 29 maja 1998 roku. Jest to pierwsza
spółka komunalna w gminie.

Siedziba Spółki oraz łowisko i kąpielisko w Kobylanach

Spółka prowadzi wszystkie usługi
komunalne w gminie: eksploatuje gminne ujęcie
wody w Koroszczynie, konserwuje i utrzymuje sieć
wodociągową, wywozi odpady komunalne z
poszczególnych posesji, instytucji, eksploatuje
gminne wysypisko śmieci, administruje
kąpieliskiem i łowiskiem w Kobylanach.
Nowy samochód do wywyozu nieczystości stałych.

OŚWIATA W GMINIE
Równorzędnym - do likwidacji
infrastrukturalnych zapóźnień cywilizacyjnych priorytetem w działaniach władz gminy Terespol
była oświata, szczególnie po przejęciu przez
gminę szkół podstawowych.
Pierwsza szkolną inwestycją była budowa
Szkoły Podstawowej w Kobylanach.Powstał
nowowczesny obiekt szkolny. Gmina gruntownie
zmodernizowała Szkołę Podstawową w
Małaszewiczach. W obu szkołach wybudowano
sale gimnastyczne.

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach.

Budynki szkolne w tym również Szkoła
Podstawowa w Neplach zostały wyposażone w
nowoczesne kotłownie ekologiczne. Znakomitej
poprawie uległo wyposażenie szkół,
dysponujących obecnie m..in. pracowniami
komputerowymi z dostępem do internetu.
Warto też podkreślić, że gmina utrzymuje
Przedszkole Publiczne w Małaszewiczach.

Zespół Szkół im.Orła Białego w
Kobylanach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wł. S. Reymonta
w Małaszewiczach
Dziś w skład zespołu wchodzą: Liceum
Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, technika 4letnie i 3-letnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Policealne Studium Spedycyjno Logistyczne oraz
Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyn
Niemcewicza w Neplach.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W gminie Terespol system ratownictwa
tworzy 6 jednostek OSP w : Neplach,
Bohukałach, Krzyczewie, Koroszczynie,
Łegach, Murawcu. Ponadto w Małaszewiczach
funkcjonuje jednostka specjalistyczna
Państwowej Straży Pożarnej wchodząca w
skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Remiza i Dom Strażaka w
Neplach

Największą wartość bojową wśród OSP
ma jednostka w Neplach doskonale
wyposażona i wyszkolona. Jednostki posiadają
specjalistyczny sprzęt strażacki. Dysponują
wozami bojowymi, samochodami lekkimi, są
przygotowane do akcji powodziowej ( mają na
wyposażeniu
trzy łodzie z silnikami
spalinowymi), posiadają 2 pługi do
odśnieżania dróg.
Wykonano również remonty w remizo świetlicach.

Remiza i Dom Strażaka w
Łęgach

Remiza w Koroszczynie sąsiadująca z
kaplicą parafialną

Strażacy z OSP Neple podczas akcji
odsnieżania dróg

KULTURA
W gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Koroszczynie. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie
wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne
mieszkańców, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej i
przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
kulturze, oraz współtworzenia jej wartości.
W GOK funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne
Centrum Informacji.

Do kalendarza imprez lokalnych wpisał się Przegląd
folklorystyczny „Kultura bez granic”, który jest
organizowany zawsze na początku lipca ne terenie
rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach.
Przegląd ma na celu prezentacje folkloru polskiego i
białoruskiego, ukazanie przenikania kultur pogranicza ,
wzbogacenie form wymiany kulturalnej i oświatowej
pomiędzy Gminą Terespol a miastem Brześć na bazie
dotychczasowej współpracy.

Przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
funkcjonuje chór młodzieżowy.
Zespół preferuje pieśni
charakterystyczne dla kulturowego pogranicza. Obok utworów
sławiących uroku Podlasia, wykonuje pieśni białoruskie,
u k r a i ń s k i e
i
r o s y j s k i e .
Chór stworzył 11 lat temu i prowadzi do dzisiaj Janusz Rogalski.
Obecnie chór tworzy 48 dziewcząt. Są to uczennice gimnazjum,
liceum i technikum. Dziewczęta mogą liczyć na wskazówki
dyrygenta, a także akompaniującego im muzyka Mariusza
Polaka.
.

Zespół Tańca Ludowego „Obertas” istnieje już od 1997 r.
W chwili obecnej działa pod opieką Gminnego Ośrodka
Kultury w Koroszczynie. Zespół zrzesza dzieci i młodzież
z okolicznych miejscowości. Kadrę podstawową stanowi
grupa z Łobaczewa Małego, a od 2006 r. powiększył się o
dwie kolejne grupy. Działalność zespołu skupiona jest na
prezentacji piosenek i tańców folklorystycznych z
różnych terenów Polski. Obecnie zespół liczy około 90
osób.

GMINA TURYSTYCZNA
Turystyczne walory Gminy, to przede wszystkim
bogata i unikalna nieskażona nadbużańska
przyroda, naturalny krajobraz i różnorodność
zabytków, tradycje kulturowe. Przez gminę
przebiega Nadbużański Szlak Turystyczny,
wytyczony z Kryłowa koło Hrubieszowa do
Sarnak koło Łosic ( szlak czerwony).

Uroki unikalnej przyrody nadbużańskiej chronione są w
Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”,
rozciągającym się od doliny rzeki Toczny na północy do
ujścia Krzny do Bugu na południu. Obejmuje on swoimi
granicami sołectwa z gminy Terespol:Łęgi, Bohukały,
Krzyczew, Neple, Kuzawka, Kol. Koroszczyn i Starzynka.
Park chroni najcenniejsze pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i kulturowym fragmenty lewobrzeżnej
doliny Bugu, obszar pięknego krajobrazu. Południowa część
gminy wchodzi w skład Nadbużańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Atrakcją turystyczną są dwie ścieżki przyrodnicze wytyczone na
terenie parku: Szwajcaria Podlaska i Bużny Most. „Szwajcaria
Podlaska” o długości 4,5 km z prowadzi przez rezerwat
przyrody o tej samej nazwie. Ścieżkę podzielono na 9
przystanków. „Bużny Most” o długości 11 km, na trasie z Nepli
do Łęg, z 8 przystankami.
Umożliwia obserwację pięknie meandrującej rzeki Bug i jej
szerokiej pradoliny z licznymi starorzeczami. W dolinie
występuje ponad 760 gatunków roślin, w tym 22 objętych
ochroną.

Tereny nad Bugiem i Krzną to unikalny w dzisiejszej Polsce ostatek ziem
wielokulturowej, wieloreligijnej i wielonarodowościowej dawnej Rzeczpospolitej.
Historia sprawiła, że przez wieki mieszkali tu ludzie różnej wiary i narodowości:
Polacy, Rusini, Litwini, Tatarzy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i Rosjanie.
Śladem po tej wielokulturowej społeczności są rzymskokatolickie cmentarze
sąsiadujące z prawosławnymi cerkwiami, unickie świątynie i tatarskie mizary.
Cerkiew prawosławna w
Kobylanach pw. Matki Boskiej
Pokrowskiej Orędowniczki,
murowana, zbudowana w 1890r. .
Ikonostat i ikony pochodzą ze
starych okolicznych cerkwi i z
Białorusi.

Drewniana cerkiew unicka
wzniesiona z drewna w 1683 r. w
Krzyczewie, od 1875 r.
Prawosławna, w 1919 r.
Rekoncyliowana na kościół
rzymskokatolicki pw. Św.
Jerzego – filia parafii w Neplach.
Przy cerkiewce znajduje się
nagrobek Marianny z
Kobylańskich I voto
Dramińskiej, II voto
Bogusławskiej z 1832r.

Tatarski cmentarz ( mizar)
w Zastawku.
Jeden z dwóch w województwie
lubelskim. Znajduje się tam około
50 kamiennych nagrobków.
Najstarszy zachowany datowany
jest na 1704 r.

Zespół dworski w Koroszczynie.
W skład zespołu wchodzą: dwór
murowany z połowy XIX wieku
(przebudowany po 1945 roku)
oraz rządcówka, budynek
mieszkalny, cielętnik i lodownia obiekty murowane z II połowy
XIX wieku oraz park (niewielki
otaczający dwór i rządcówkę)

„Kamienna Baba” – obiekt
kultowy, na Kamiennej Górze,
piaszczystym wzgórzu o wysokości
159 m npm na północny wschód od
Nepli. Ustawiony w zamierzchłych
czasach przez dawnych
mieszkańców ziem nadbużańskich.
Grubo wyciosany z kamienia ma
kształt krzyża z prymitywnym
rysunkiem twarzy.

Pomnik Niepodległości w Koroszczynie
Pierwotny projekt pomnika w Koroszczynie
powstał z inicjatywy powiatu bialskiego w
1938 roku, na pamiątkę przemarszu I Brygady
Legionów, a fundatorem był właściciel
Koroszczyna - Leon Kuczyński.
W 2 0 0 4 r. d z i ę k i s t a r a n i o m w ł a d z
samorządowych Gminy Terespol nastąpiło
odnowienie pomnika wg projektu p. Jacka
Spisackiego.
10 listopada 2004 r. w cokół pomnika
wmurowano urnę z ziemią pochodzącą z pól
bitewnych i grobów nieznanych.

Wędrówki ścieżkami przyrodniczymi cieszą się
dużym, powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży
szkolnej. Atrakcją jest wejście na wieżę widokową
na Kamiennej Górze w Neplach, zbudowaną w
1999 roku.

Na terenie gminy można zobaczyć pozostałości
Twierdzy Brzeskiej. Do najbardziej atrakcyjnych
fortów :Kobylany, Lebiedziew, Łobaczew Mały,
Terespol, Koroszczyn - unikalny zabytek
budownictwa fortecznego w skali Europy.W skład
zespołu fortecznego na terenie obecnej gminy
Terespol wchodzi w sumie 31 obiektów (forty,
dzieła międzyfortowe, baterie, wały
miedzyfortowe, drogi rokadowe).

Bazę turystyczna Gminy uzupełniają m.in.:
Łowisko Specjalne „Wykop” w Kobylanach,
latem kąpielisko a zimą stok narciarski wraz z
wypożyczalnią sprzętu w Kobylanach.

BAZA TURYSTYCZNA
W gminie rozpoczęto rozbudowywanie bazy
turystycznej wciąż jeszcze zbyt skromnej.
W Kobylanach przy drodze E-30 znajduje się kompleks
rekreacyjno - wypoczynkowy, składający się z Motelu
„Pod Dębami” o pełnym standardzie wyposażenia,
kąpieliska, łowiska specjalnego “Wykop” oraz baru
“Prochownia”.
Motel ma 50 miejsc noclegowych w domkach
kempingowych całorocznych. Aktualnie trwa rozbudowa
motelu, docelowo w połowie roku 2007 zostanie
oddanych do użytku kolejnych 50 miejsc. Restauracja
motelu oferuje smaczne potrawy regionalne.
W sali konferencyjnej o 30 miejscach można
zorganizować spotkania, zjazdy itp. .
W części
rekreacyjnej terenu motelu przygotowano miejsce na grill
i ognisko. Motel ma strzeżony parking.

Hotel”Feniks” w Małaszewiczach.
Hotel dysponuje 18 miejscami noclegowymi w 1 i
2 osobowych pokojach, sala konferencyjna na
około 130 osób z zapleczem kuchennym. Hotel ma
strzezony parking.
Bar “Prochownia” w Kobylanach.

W Neplach znajduje się budynek
Szkoły Podstawowej,
wykorzystywany do prowadzenia
schroniska młodzieżowego w
sezonie letnim.

W Bohukałach znajduje się Dom
Pielgrzyma dysponujący
54
miejscami noclegowymi.

W sąsiedztwie schroniska jest
Ośrodek Kolonijno Wy p o c z y n k o w y “ G O L I AT ”
prowadzony prze Caritas Diecezji
Siedleckiej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Pogotowie Ratunkowe
ul. Sienkiewcza
21-550 Terespol
tel. 375 26 99, 907
Przychodnia Rejonowa
ul. Sienkiewcza
21 550 Terespol
375 25 14
Ośrodek Zdrowia
w Bohukałach
21-507 Bohukały
tel. 376 17 37
Komisariat Policji
w Terespolu
ul. Czerwonego Krzyża 3
21-550 Terespol
tel. 375 20 07
OSP w Neplach
ul. Terespolska 10
21-550 Terespol
tel. 375 18 80
Bank PKO S.A.
ul. Wiejska 2
21-540 Małaszewicze
tel. 375 13 24
Bank PKO BP
ul. Kolejarzy 19
21 540 Małaszewicze
tel. 375 15 55
PKO BP
ul. Wojska Polskiego 130
21 - 550 Terespol
Urząd Pocztowy w
Małaszewiczach
21 540 Małaszewicze
tel. 375 14 88, 375 13 61

Urząd Gminy w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 47
21 550 Terespol
tel. 376 1220 / centrala/
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 47
21 550 Terespol
tel. 375 37 48, 376 1220
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół
ul. Wojska Polskiego 47
21 550 Terespol
tel. 083 3761220
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 40
Koroszczyn
21 - 550 Terespol
tel. 083 376 2538
Zespół Szkół im. Orła
Białego w Kobylanach
w Kobylanach
Ul. Słoneczna 11
21-540 Małaszewicze
tel. 083 375 1643
Szkoła Podstawowa i. J.U.
Niemcewicza
w Neplach
ul. Parkowa 22 A
21 - 514 Neple
083 3751831
Zespół Szkół im. K.
Makuszyńskiego
w Małaszewiczach
ul. Wiejska 7A
21-540 Małaszewicze
083 3751406

Urząd Pocztowy w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 100
21 550 Terespol
tel. 375 20 93

Zespół Szkół im. Wł.St. Reymonta
w Małaszewiczach
Ul. Kolejarzy 16
21-540 Małaszewicze
083 376 1438

Spółka z o.o. EKO BUG
Kobylany
ul.Słoneczna 7
21 540 Małaszewicze
tel. 375 15 39

Motek „Pod Dębami”
Kobylany ( droga E 30)
ul. Warszawska 1
21 540 Małaszewicze
tel. 375 16 32

„Pokoje gościnne PKP CARGO
ZPTIP w Małaszewiczach
ul...1.Parkowa
21 540 Małaszewicze
tel. 375 31 98
Dom Pielgrzyma
21 507 Bohukały
tel. 376 17 80
Ośrodek Kolonijno
Wypoczynkowy „GOLIAT”
w Neplach
21-550 Terespol
tel.083 3751867
Hotel “Feniks”
ul.Kolejarzy 21
21-540 Małaszewicze
tel. 375 13 32, 0603184259
Lubelski Zarząd Drogowych
Przejść Granicznych w Chełmie
Oddział w Koroszczynie
21-550 Terespol
tel. 083 3763474
Polskie Konsorcjum Gospodarcze
S.A.
Oddział Koroszczyn
Terminal Samochodowy
Koroszczyn
21-550 Terespol
tel. 083 3763330, 3763442
NAFTOBAZY
Baza Paliw nr 22
21-540 Małaszewicze
tel. 083 3751310, 3751410
Dolina Łąk
Zakłady Mięsne
21 540 Małaszewicze
PKP CARGO
ul. Parkowa 1
21-540 Małaszewicze
083 3757563
GASPOL
21-540 Małaszewicze
083 3750420
Wolny Obszar Celny Małaszewicze
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
083 3761220

