Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej w Neplach
W dniu 21 czerwca 20011 r., na działce rekreacyjno - sportowej w Neplach nastąpiło uroczyste
otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Bugowianka”. W otwarciu udział wzięli zaproszeni goście,
młodzież szkolna, nauczyciele i okoliczni mieszkaocy. Wśród zaproszonych przybyłych na otwarcie
byli m. inn. p. Andrzej Gajak, wiceprezes oraz p. Barbara Wawryniuk, oboje z biura WFOŚiGW w Białej
Podlaskiej. Dyrekcję Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” reprezentował p.o. dyrektora p.
Andrzej Łazeba. Na otwarcie ścieżki przybyli również: p. Janusz Szostakiewicz, kierownik Wydziału
Spraw Terenowych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej wraz z p. Wojciechem
Duklewskim, p. Jarosław Mydlak, leśniczy, ornitolog, miłośnik przyrody. Zaszczycili nas również swoją
obecnością p. Zbigniew Kot, dyrektor WORD w Białej Podlaskiej, p. Bożena Warda, przedstawicielka
ODR w Grabanowie, p. Marzenna Andrzejuk, członek zarządu powiatu bialskiego, a zarazem członkini
stowarzyszenia, p. Marzena Andrzejuk, szefowa ZEASu w Terespolu a zarazem przedstawiciel UG w
Terespolu, burmistrz miasta Terespol, oraz członek naszego stowarzyszenia, p. Jacek Danieluk,
dyrektor MOK w Terespolu p. Anna Pietrusik, panie dyrektorki szkół - SP w Berezówce i SP w Neplach
pani Sobolewska i pani Borodziuk, młodzież szkolna , nauczyciele i okoliczni mieszkaocy.
Na początek głos zabrała prezes „Bugowiaków”, p. Bogusława Hawryluk, dziękując gościom za
przybycie, a członkom Stowarzyszenia za bezinteresowne zaangażowanie w podjętą inicjatywę. W
kilku słowach przedstawiła historię powstania ścieżki. Następnie przekazała mikrofon gościom
zaproszonych, którzy zechcieli zabrad głos. I tak wiceprezes WFOŚiGW p. Andrzej Gajak podziękował
stowarzyszeniu za udział w konkursie, pogratulował wygranej i zachęcał do kolejnych aplikacji. Niie
ukrywał zadowolenia z takich oddolnych inicjatyw wykonywanych społeczną, nieodpłatną pracą.
Dyrektor Parku Krajobrazowego, p. Andrzej Łazeba również podziękował za cenną inicjatywę
stowarzyszenia, determinację w działaniu , wspominając zarazem dawne współdziałanie Parku
Krajobrazowego na terenie Nepli. W podobnej tonacji wypowiadali się inni zabierający głos. Pan
dyrektor WORDu Zbigniew Kot zapewniał, że chociaż jego instytucja ma nieco inny zakres działania,
to zawsze będzie wspierał oddolne inicjatywy edukacyjne podejmowane przez naszą organizację.
Podziękowaniom nie było kooca, a po zakooczeniu przemówieo wszyscy udali się do pobliskiej Izby
Regionalnej, gdzie obejrzeli zebrane przez ostatnie kilka lat eksponaty, będące wyrazem miejscowej
kultury ludowej. Zarówno częśd przyrodnicza jak też częśd etnograficzna wywarła duże wrażenie
zarówno przez sam fakt utworzenia i utrzymywania Izby, jak też ze względu na ilośd zebranych
eksponatów. Wszyscy pokładamy nadzieję, że Izba będzie się nadal wzbogacała o kolejne eksponaty,
jak też znajdzie się możliwośd lepszego jej wykorzystania.

Zakooczenie uroczystości nastąpiło już na terenie rekreacyjno sportowym, gdzie umiejscowiona jest
ścieżka, która jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia „Bugowiaki” z siedzibą w Neplach,
oraz Towarzystwa „ProHabitat” z Białegostoku. Ścieżka wykonana jest w formie siedmiu tablic
edukacyjnych, na których zobrazowano głównych przedstawicieli fauny i flory pobliskiego Parku
Krajobrazowego oraz jednej dużej tablicy głównej, widocznej z pobliskiej drogi i zachęcającej
przejeżdżających turystów do zatrzymania się.
Wykonanie tablic było możliwe dzięki wygranemu konkursowi na ciekawy projekt proekologiczny,
ogłoszony przez WFOŚiGW w Lublinie.
Ścieżka jest ogólnodostępna i każdy może z niej korzystad. Organizatorzy wierzą, że dzięki temu
poszerzy się nasza wiedza o bogactwie otaczającej nas nadbużaoskiej przyrody.
Po zakooczeniu części oficjalnej, rozpalono ognisko, upieczono kiełbaski i jeszcze przez kilka godzin
rozmawiano i umawiano się na dalszą współpracę przy kolejnych przedsięwzięciach.
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