Wygrany projekt
Pragniemy poinformowad, że Stowarzyszenie "Bugowiaki" wygrało projekt na wykonanie ścieżki
przyrodniczej w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja nastąpi w kwietniu w partnerstwie z Towarzystwem Ochrony Siedlisk "ProHabitat" z
Białegostoku, na działce użytkowanej przez nasze Stowarzyszenie. Zakooczenie projektu i otwarcie
ścieżki zaplanowane jest w czerwcu. Ścieżka będzie składad się z 7 tablic edukacyjnych i jednej
głównej. Stowarzyszenie "Bugowiaki" zaprosi do współpracy w organizacji ścieżki zaprzyjaźnioną
szkołę w Berezówce.
Ścieżka dydaktyczna dotyczyd będzie flory, fauny, drzew, krzewów, grzybów, siedlisk, co zostanie
opracowane oddzielnie na każdej tablicy. Opracowanie merytoryczne i graficzne tablic przyczyni się
do podniesienia świadomości ekologicznej młodzieży i odwiedzających nasze okolice turystów,
podniesienia atrakcyjności Nepli jako celu wycieczek i wypadów weekendowych.
Ważnym czynnikiem urządzenia takiej ścieżki jest fakt, iż Neple znajdują się na terenie Parku
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, w otoczeniu unikatowych rezerwatów „Szwajcaria
Podlaska”, czy „Czapli Stóg”. Dodatkowym elementem przyciągającym uwagę jest fakt występowania
kilku bardzo oryginalnych pomników przyrody, jak topola, czy 9-ramienna lipa. Wszystkie te czynniki
zarówno, historyczne jak też przyrodnicze, powodują dosyd znaczący przypływ turystów, jak też
licznej młodzieży szkolnej, która spędza tu czas w ramach zielonej szkoły, oraz w okresie wakacyjnym,
podczas kolonii letnich. W Neplach przebiega również ścieżka przyrodnicza przez rezerwat
„Szwajcaria Podlaska”, już popularna wśród wycieczek szkolnych.

Goście z Niemiec w Neplach
W ostatnim czasie w okolicach Nepli można było spotkad grupę miłośników konnej jazdy z Niemiec.
Przyjechali koomi wynajętymi z prywatnej stadniny spod Rzeszowa. W ubiegłym roku, jadąc
nadbużaoskim szlakiem, nie mieli możliwości zatrzymania się w Neplach, ponieważ nie znaleźli
miejsca koniom na popas. W tym roku do dyspozycji mieli działkę Stowarzyszenia Bugowiaki i z tego
powodu byli bardzo zadowoleni. W 14 osobowej grupie miłosników konnej jazdy byli lekarze,
prawnicy, dziennikarze. Bardzo zainteresowała ich historia nadbużaoskich miejscowości. Z uwagą
wysłuchali historii o Neplach, szczególnie zainteresował ich wątek związany z carem Aleksandrem I i
Napoleonem Bonaparte. Zauroczeni też byli nadbużaoską przyrodą, a w szczególności rezerwatem
"Szwajcarii Podlaskiej". Z uwagi na obecnośd w grupie osób znających oba języki (polski i niemiecki)
była możliwośd dobrego kontaktu z niemieckimi goścdmi.
Na przyszły rok również zapowiedzieli swoją obecnośd, prosząc jednocześnie o przygotowanie
tradycyjnego nadbużaoskiego jadła - mamy nadzieję, że niemieccy goście równiez skorzystają z
nepelskich pokoi noclegowych, które w tym roku umknęły ich uwadze.
Gości niemieckich przyjęły na działce członkinie Stowarzyszenia pp. Bogusława Hawryluk i Zofia
Pikuła.

Szkolenie w Neplach, czyli kurs drużynowych 2010 r.
Od 8 lipca 2010 r. „parszywa dwunastka”, jak siebie nazywają, uczestniczy w kolejnym kursie
drużynowych Hufca ZHP Łuków. Komendantem szkolenia jest phm. Michał Mojski (Brązowa Odznaka
Kadry Kształcącej nr 4/2002, wydana przez Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP), a w skład kadry
wchodzą także: phm. Szymon Sadowski, pwd. Paweł Pyszel, Katarzyna Cabaj i Julia Mojzych. Pod
okiem doświadczonych wychowawców kursanci przygotowują się do pełnienia najważniejszej funkcji
w ZHP – funkcji drużynowego.
Spotkania miały miejsce w Łukowie w dn. 8 – 10 lipca 2010 r. oraz 27 -29 lipca 2010 r. Wówczas
uczestnicy poznali tajniki harcerskiego systemu wychowawczego, planowania pracy, systemu stopni i
sprawności, bezpieczeostwa i higieny pracy, prawa, a także specyfikę metodyki harcerskiej,
starszoharcerskiej i wędrowniczej.
Bez wątpienia najatrakcyjniejsza częśd kursu przypadła na 18 – 20 sierpnia 2010 r. Wówczas młodzi
adepci sztuki instruktorskiej wyjechali do Nepli koło Terespola. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
życzliwośd Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej „Bugowiaki” z prezesem,
panią Bogusławą Hawryluk, która nieodpłatnie udostępniła pole namiotowe. Ze strony
"Bugowiaków" harcerzami opiekowała się p. Joanna Aleksandruk, p. Jarosław Michalski, który
ofiarował paliwo do kosiarki i p. Dawid Hawryluk, który pole namiotowe wykosił. Dzięki ich staraniom
pole namiotowe zostało przygotowane i zaopatrzone na przybycie gości. Inicjatorami
przeprowadzenia kursu w Neplach byli łukowscy harcerze z 5 ŁGDW pochodzący z Terespola, Artur i
Katarzyna Gałabudowie.
W ciągu tych trzech dni rzeprowadzone zostały warsztaty umiejętności interpersonalnych:
kreatywności, komunikacji, asertywności, motywowania, a także zajęcia poświęcone ideałom
harcerskim w stulecie istnienia ruchu. A wszystko w pięknej scenerii Parku Krajobrazowego „Podlaski
Przełom Bugu” i rezerwatu „Szwajcaria Podlaska”. To właśnie w Neplach, położonych na granicy
polsko – białoruskiej Krzna wpada do malowniczo wijącego się Bugu. Harcerze mogli to podziwiad...
Czlonkowie kursu zwiedzili również Izbę Regionalną w Neplach, zostawiając w Księdze Gości
entuzjastyczne wpisy.
Zgodnie z tradycją, wieczorem płonęło harcerske ognisko, przy akompaniamencie gitar brzmiały
obozowe piosenki, przeprowadzano gry i zabawy.
Większośd zajęd merytorycznych już za kursantami. Przed nimi egzaminy i zaliczenia. Trzymajcie
kciuki! W kursie drużynowych biorą udział następujące osoby: Katarzyna Gałabuda, Artur Gałabuda,
Katarzyna Golba, Agnieszka Grom, Paulina Jezierska, Bartosz Konieczny, Anna Maksymowicz, Monika
Milaniuk, Anna Sodko, Monika Sójka, Filip Stolarczuk, Justyna Wiącek.
Uczestnicy kursu składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wyjazdu
do pięknych Nepli!

Wizyta w Słupnie
W dniu 4 i 5 lipca, p. Bogusława Hawryluk, prezes Stowarzyszenia została zaproszona do
miejscowości Słupno w gminie Radzymin w celu przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych i do
pomocy w przeprowadzeniu Pikniku Ekologicznego. W dniu 4 czerwca zostało łącznie wykonanych
ponad 70 pamiątek związanych z miejscowością i sprzedanym w dniu 5-go lipca uczestnikom pikniku
na rzecz wsparcia powodzian.
Była to już trzecia wizyta członków naszego Stowarzyszenia w tej miejscowości. Współpraca
rozpoczęta wspólnym udziałem w szkoleniu w Łowiczu w 2008r członków Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Słupno i „Bugowiaków”, rozwija się bardzo prężnie i są już kolejne wspólne inicjatywy. Tym
razem członkowie stowarzyszenia ze Słupna planują odwiedzid okolice naszego Podlasia w
trzydniowej wycieczce. Innym efektem współpracy jest opracowana ulotka, stanowiąca o ciekawych
miejscach regionu.

W okresie od 7-go do 17-go lipca nasze Stowarzyszenie brało udział w realizacji projektu „ Z przyrodą
za pan brat” w partnerstwie z siedlecką Caritas. W tym czasie nasi reprezentanci (dwie osoby)
zorganizowali kilka wycieczek „regionoznawczych”, jak też przeprowadzone zostały zajęcia
ekologiczne. Gry i zabawy ekologiczne cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród młodych
uczestników projektu. Powstała również ulotka informacyjna.
W tym okresie odwiedziliśmy m. innymi sanktuarium w Pratulinie, Stadninę koni w Janowie
Podlaskim, Dyrekcję Parku Krajobrazowego, "Muzeum Południowego Podlasia" w Białej Podlaskiej,
Sanktuarium w Kodniu, Studziankę. Dzięki Przychylności prezesa studziaoskiego Stowarzyszenia
Łukasza Wędy, mogliśmy posłuchad historii o Studziance i ścisłym związku wsi z Tatarami, zwiedzid
tatarski cmentarz, poznad zwyczaje i tradycje tatarskie, a nawet postrzelad z łuku. Jesteśmy bardzo
wdzięczni zarówno Łukaszowi jak i innym przedstawicielom Stowarzyszenia, którzy dzielnie wspierali
Łukasza w prezentacji historii i tatarskich tradycji.
W ramach projektu przeprowadzone zostały też zajęcia florystyczne z wykorzystaniem materiałów
ekologicznych. Kora, huby drzewne, szyszki, trawy i inne były głównym materiałem zaplanowanych
kompozycji. Prace florystyczne wykonane z naturalnych materiałów znalezionych na łące, w parku
bądź w lesie wykonane na warsztatach w Neplach młodzi wykonawcy zabrali do domów.

Sprawozdanie z Festynu, który odbył się w dniu 6 czerwca 2010 w Neplach
Festyn to impreza niedochodowa, zorganizowana dzięki aktywności członków Stowarzyszenia,
wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów, jak też pomocy osób niezrzeszonych w organizacji.
Słowa podziękowania zatem kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w
organizację festynu, i tak dziękujemy:

•

młodzieży z Nepli, która bezinteresownie pracowała przy porządkowaniu

łąki
•

panu Stanisławowi Karpiukowi z Nepli

•

panu Mariuszowi Pietrzakowi z Terespola

•

panu Grzegorzowi Chochowskiemu z Nepli

•
panu Mariuszowi Podgórskiemu z Białej Podlaskiej za całokształt pracy na rzecz organizacji
imprezy
Wszystkie wymienione tu osoby zapraszone zostały na ognisko integracyjne, które odbyło się ok.
godz. 19:00 i którego sponsorem był p. Józef Paderewski – członek zarządu Stowarzyszenia.
W ten sposób chcemy wszystkim podziękowad za miłą współpracę.
Bardzo istotną informacją jest to, że :
Festyn odbywał się na działce prywatnej paostwa Jolanty i Tomasza Łukaszuków z Nepli, przekazanej
nieodpłatnie w użytkowanie Regionalnemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej „
Bugowiaki” - bardzo dziękujemy.
Przedstawiamy naszych sponsorów:
Polskie Konsorcjum Gospodarcze SA –Terminal Samochodowy w Koroszczynie
Bank Spółdzielczy w Terespolu
Kancelaria Notarialna Stefana Durleja w Terespolu
Firma Handlowo-Usługowa Zbigniewa Gałabudy w Terespolu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej w Terespolu
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Terespolu
Ryszard Osypiuk – prywatna piekarnia w Terespolu
Firma transportowa –Service Garden w Białej Podlaskiej
Tomasz Niedźwiedziuk –przedsiębiorca z Terespola
Paweł Wawryniuk –elektroekspert –usługi elektryczne
Marzenna Andrzejuk z Malowej Góry
Bożena Jaroszuk –Różycka z Białej Podlaskiej

Wszystkim Paostwu serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Ponadto, do organizacji Festynu poprzez zabawy, konkursy, gry i wystawy włączyli się:
Straż Graniczna – jednostka w Bohukałach
Komisariat Policji w Terespolu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
kabaret „TEN” z Białej Podlaskiej
Bractwo Kurkowe w Białej Podlaskiej
Paostwowa Straż Pożarna w Małaszewiczach
Zespół Dobrynianki z Dobrynia
Solistki : Gabriela Głuch i Sylwia Zambrzuska
Ela Piasecka z jej zespołem
Zespół rockowy The Stroy z Białej Podlaskiej
Miłośnicy jednośladów na swoich motorach
Stoisko katolickie z Białej Podlaskiej
Pan Tadeusz Cieślak, malarz z Białej Podlaskiej
Twórcy ludowi, rękodzielnicy i wystawcy, w tym Polacy ze Związku Polaków na Białorusi z panią
prezes Stanisławą Karpol na czele.
Rozpoczęcie festynu nastąpiło po wystrzeleniu salwy z rakiety przez Bractwo Kurkowe pana Lecha
Orlioskiego.
Odbyło się kilka konkursów, w tym:
historyczno-przyrodniczy
„jeżdżę bezpiecznie rowerem”
konkurs plastyczny o nagrodę Komendanta jednostki Straży Granicznej w Bohukałach.
Wiele atrakcji dostarczyła Policja, Straż Graniczna i Straż Pożarna, prezentując sprzęt, prowadząc
konkursy i zabawy, np. bieg w workach. Łącznie zostało rozdanych ponad 70 różnych nagród, w tym
plecaki, piłki i inne drobniejsze gadżety.

Konsul RP w Brześciu w Neplach
W najbliższą niedzielę, 11.04.2010r, do Nepli przybędzie Konsul Polski w Brześciu, p. Jarosław Książek.
Wizyta p. Konsula związana jest z planami Stowarzyszenia nawiązania współpracy z organizacjami
pozarządowymi na Białorusi.

Sprawozdanie z działalności za rok 2009.
Opisowe sprawozdanie z działalności za 2009 r Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Nadbużaoskiej "Bugowiaki", sporządzone przez Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
1) Bogusława Hawryluk - prezes
2) Andrzej Mincewicz - v-ce prezes
3) Marzena Jezierska - sekretarz
4) Kamila Stefaniuk - skarbnik
5) Marzenna Andrzejuk - członek zarządu
6) Bożena Jaroszuk Różycka - członek zarządu
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej Bugowiaki z siedzibą w Neplach, ul.
Parkowa 40, prowadziło działalnośd statutową, koocząc realizacje projektu „Wszystkie marzenia są
do spełnienia” w programie Aktywnej Wiosny. W kwietniu i maju została uporządkowana i
ostatecznie zagospodarowana działka jako miejsce rekreacyjno – sportowe, dzięki wsparciu
finansowemu z fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Działka została podarowana organizacji przez
prywatnego właściciela z Nepli .
W marcu Stowarzyszenie przystąpiło do akcji - paczka polskiemu dziecku na Białorusi i pozyskało
darowiznę w wys.1000zł na zorganizowanie wraz z samorządem miasta Terespol paczek
świątecznych, przekazanych Konsulowi Polskiemu na Białorusi.
Innym ważnym działaniem było zorganizowanie Letniego Festynu Młodzieżowego na nowo
przygotowanym placu rekreacyjnym. Było to nie lada wezwanie zważywszy, że na organizację
imprezy Stowarzyszenie nie posiadało żadnych funduszy. Dzięki wsparciu sponsorów prywatnych i
wielu instytucji i urzędów, Festyn został zorganizowany. Sztab organizacyjny wywiązał się zarówno z
przygotowao,prowadzenia jak też z rozliczenia imprezy.
Zarząd Stowarzyszenia podjął kilkukrotnie wycieczki zatrzymujące się w Neplach, odwiedzających
Izbę Regionalną. W kronice Izby znajduje się już ok 2000 wpisów odwiedzających.

W okresie od lutego do czerwca 3 osoby ze stowarzyszenia brało udział w cyklu szkoleo
organizowanych przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie. W maju z LOSem została podpisana
umowa partnerska. W październiku udział w szkoleniu wzięło kolejne dwie osoby, tym razem
organizowanym prze Fundację Wspomagania Wsi w Łowiczu.
W Stowarzyszeniu na dzieo 31 grudzieo 2009 zrzeszonych jest 29 osób z terenu powiatu bialskiego.
W ciągu roku dopisało się 7 osób, a wypisało 4.
Zarząd Stowarzyszenia przeprowadził 13 zebrao Zarządu , jedno Zebranie Walne w lutym, na którym
udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2009 i dwa Walne Nadzwyczajne w sierpniu, na którym
została dokonana zmiana składu Zarządu i zapis zmieniający wielkośd składu Zarządu. Z pracy w
Zarządzie zmuszeni warunkami swoich zakładów pracy zrezygnowały dwie osoby, pozostając przy
tym nadal zwykłymi członkami Stowarzyszenia. W listopadzie przeprowadzone zostało kolejne Walne
Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia w związku z tym że dwie osoby tuż po pierwszym
Nadzwyczajnym Zebraniu zrezygnowały z przynależności do Stowarzyszenia, w tym również do
Zarządu.
Członkowie Stowarzyszenia w lipcu i sierpniu brali udział w realizacji projektu w partnerstwie z
siedlecką Caritas. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali kilka wycieczek po okolicy dla młodzieży
wypoczywającej w ośrodku wczasowym Caritasu. Prowadzone były też zajęcia plastyczne i spotkania
przy ognisku. Wszystkie działania prowadzone były nieodpłatnie.
W kwietniu i maju została uporządkowana i ostatecznie zagospodarowana działka jako miejsce
rekreacyjno – sportowe dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. W okresie
wrzesieo - listopad zostało złożonych kilka wniosków aplikujących o wsparcie finansowe z różnych
fundacji grantodawczych.
Poszczególni członkowie w ciągu roku kilkakrotnie brali udział w różnych szkoleniach, spotkaniach i
seminariach mających na celu stały kontakt z różnymi instytucjami i urzędami, mogącymi wspólnie ze
Stowarzyszeniem w jakikolwiek pozytywny sposób wpływad na zmianę wizerunku całej okolicy.

Podziękowania
Członkowie Stowarzyszenia pragną podziękowad p. Kazimierzowi Bessarabie z Nepli i p. Jackowi
Stefaniukowi z Kuzawki za pomoc polegającą na zabezpieczeniu przed mrozem instalacji
wodociągowej w Izbie Regionalnej. Swój czas i pracę poświęcają nieodpłatnie.
Panu Łukaszowi Kuniszykowi z Jabłonia dziękujemy za udostepnienie do Galerii zdjęd z budowy działki
rekreacyjno-sportowej.
Bardzo dziękujemy.

Ognisko w Neplach
Członkowie Stowarzyszenia Bugowiaki organizują spotkania integracyjne na działce
zagospodarowanej jako miejsce rekreacyjno - sportowe. Na ognisko przybyło wiele osób
niezrzeszonych w organizacji, w tym kilka osób z Jabłonia i z okolicznych miejscowości. Biesiadników
spędzających przy ognisku jeden z sierpniowych wieczorów odwiedziła też grupa przyjaciół,
przebierajac się za grupę kabaretową, co bardzo atrakcyjniło wspólną zabawę.

"Wszystkie marzenia są do spełnienia"
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej "Bugowiaki" wraz z młodzieżą z Nepli
zrealizowało wygrany konkurs pt."Wszystkie marzenia są do spełnienia". Mimo różnych trudności
Stowarzyszenie zrealizowało zaplanowane przedsięwzięcie. Grantodawcą była Fundacja J&S PRO
BONO POLONIAE. Wysokośd wygranej kwoty to 9800 zł i była to górna granica datacji. Na
421 wniosków tylko 23 zostały nagrodzone. Jest to dla tak młodego Stowarzyszenia jak nasze
niewątpliwie wielki sukces.
W ramach projektu była prowadzona nauka taoca break dance, którego uczył wybitny instruktor
Tomasz Malioski. Nauka taoca odbywała się w Domu Strażaka w Neplach. Do chłopaków dołączyła 13
letnia Ela - pasjonatka tego taoca.
Chłopakom, którzy interesują się grą w piłkę nożną, zotała zakupiona odzież sportowa - koszulki i
spodenki z nadrukiem logo grantodawcy, oraz sportowe obuwie. Buty zostały
wręczone 6 grudnia i był to niewątpliwie miły mikołajkowy akcent. Ponadto w ramach projektu
powstało miejsce rekreacyjno - sportowe. Została wybudowana altanka, urządzone miejsce do
grilowania i odpoczynku. Młodzi ludzie czekają na kolejne ciekawe projekty - mają nowe pomysły.
Wszystkie prace zostały wykonane czynem społecznym młodzieży i członków Stowarzyszenia.
Zakooczeniem projektu był Letni Festyn Młodzieżowy. Ponadto na opisanej działce dodatkowo
zostanie zorganizowane pole namiotowe. Jesteśmy wdzięczni rodzinie, która chętnie weszła we
współpracę ze Stowarzyszeniem przekazując własną działkę na realizacje projektu. Mamy już kolejne
pomysły na kontynuację jej zagospodarowania.

Podziękowanie
Zarząd w imieniu wszystkich członków Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej
"Bugowiaki", pragnie podziękowad panu Dariuszowi Bartoszewskiemu, prowadzącemu Biuro
Doradztwa Gospodarczego z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 59 w Białej Podlaskiej, za
nieodpłatne prowadzenie dokumentacji księgowej naszej organizacji. Doceniając tak profesjonalną
pomoc jesteśmy Panu bardzo wdzięczni, gorąco dziękujemy, życząc jednocześnie zarówno Panu jak
też bardzo sympatycznym pracownicom wszystkego najlepszego, dalszych sukcesów, tak w życiu

prywatnym jak również w życiu zawodowym. Bez pracy bezinteresownie włożonej w prowadzenie
naszej dokumentacji, funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia byłoby mocno utrudnione.
Jesteśmy zobowiązani poinformowad zarówno Pana, jak też wszystkich, którzy są zainteresowani tymi
informacjami, iż przygotowana przez paoskie Biuro dokumentacja rozliczeniowa projektów oceniona
była przez Fundacje grantodawcze jako wzorcowa.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy i pozostajemy z nadzieją na dalszą współpracę.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

Wizyta w Jabłoniu
Przedstawicielka naszego stowarzyszenia, p. prezes Bogusława Hawryluk, w zeszłym tygodniu
odwiedziła Jabłoo. Wizyta odbyła się na zaproszenie tamtejszego środowiska i przebiegała w
niezwykle miłej atmosferze. Przewodnikiem po Jabłoniu był prof. Arkadiusz Lotek, który rozpoczął
spotkanie w miejscowej szkole. Następnie p. prezes Hawryluk odbyła serię spotkao i, poprzez urząd
gminy, poprzez jabłooskie szkoły zaprzyjaźnione z Neplami już od kilku lat i izbę regionalną z
nieugiętą panią prezes, miała okazję zapoznad się z dniem współczesnym tej miejscowości. Każdego,
kto chce poznad prawdziwie rodzinna atmosferę w tworzeniu wspólnego dobra, zachęcamy do
odwiedzenia Jabłonia. Pani Hawryluk była pod wielkim wrażeniem tak bardzo miłego i wspierającego
się wzajemnie w różnych przedsięwzięciach środowiska. Ponadto, Jabłoo to niezwykłe miejsce na
Podlasiu, którego moc przyciągającą tworzą tacy działacze społeczni, jak wójt – p. Dariusz Łobejko przesympatyczny i współpracujący z każda grupą społeczną, o czym można było się dowiedzied w
rozmowach z poszczególnymi osobami, tak bardzo wdzięcznymi za jego zaangażowanie i pomoc w
realizacji prospołecznych pomysłów i inicjatyw wyłaniających się od mieszkaoców Gminy. Dyrektorka
– p. Izabela Sokołowska – zawsze zainteresowana w rozwoju prospołecznej postawy swoich uczniów i
chętnie podejmująca integracyjne propozycje. Młodzież z Jabłonia w Neplach odpoczywa już od kilku
lat, zostawiając po sobie bardzo miłe wspomnienia. Nad całością czuwa najczęściej profesor
Arkadiusz Lotek, który przez uczniów traktowany jest jak ojciec, przyjaciel i kumpel. Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłooskiej - Barbara Wikło -jest bardzo oddana zachowaniu od
zapomnienia tego wszystkiego, co pozostało po Auguście Zamoyskim -polskim rzeźbiarzu.

