Izba Regionalna w Neplach - podziękowania
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej "BUGOWIAKI"
zakończyło organizację Izby Regionalnej w Neplach. Na ten cel został pozyskany budynek po
byłym sklepie przemysłowym od Urzędu Gminy w Terespolu na bardzo korzystnych
warunkach. Część kosztów została pokryta z funduszy wygranych w konkursie "NASZA
WIEŚ NASZĄ SZANSĄ ogłoszonym przez FUNDACJĘ WSPOMAGANIA WSI. Pozostałe
kosztu pokryli sponsorzy którym należą się gorące podziękowania, wśród nich są:
- Sławomir Denicki - pomoc przy malowaniu wnętrza budynku, pokrycie kosztów malarza
- Franciszek Komorowski kompleksowe wykonanie elewacji frontonu budynku łącznie ze
zakupem farby do wewnętrznej i na zewnątrz, oraz innych koniecznych materiałów.
- Agnieszka Osypiuk -zakup firanek i rolet okiennych, oraz naczyń,
-Marzenna Andrzejuk -zakup zestawu do kawy,
W prace adaptacyjne włączyło się wiele osób i organizacji - m. in.
- Cech Rzemiosł w Białej Podlaskiej - pomoc przy pracach wykończeniowych w wewnątrz
budynku.
- Dyrekcja Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w Janowie Podlaskim przekazanie eksponatów przyrodniczych i materiałów edukacyjnych.
- Urząd Gminy w Terespolu – przekazanie budynku na preferencyjnych warunkach w
dzierżawę dla Stowarzyszenia.
- Urząd Miasta w Terespolu -pokrycie kosztu wykonania ozdobnej podmurówki budynku
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Białej Podlaskiej - transport żwiru przekazanie
kamieni polnych , a także zabezpieczenie ścian przed wilgocią.
- Państwo Chryścionko z Łobaczewa Małego - wykonanie kraty okiennej
- Państwo Skibińscy z koloni Malowa Góra --przekazanie ciekawych eksponatów
-Pan Sławomir Łozak z Terespola koszenie trawy
- Wojciech Michalak z Nepli - pomoc przy organizacji wyposażenia
- Młodzież z Nepli -M. Stefaniuk, D. Rzewuski, P. Stefaniuk. D. Hawryluk- wszelkie prace
porządkowo –organizacyjne.
- Państwo Reducha z Nepli wykonanie zdjęć do kartki pocztowej i folderu.
- A. Stasiak - koszenie trawy
- Młodzież z okolicznych miejscowości m. in.- P. Oleszczuk, K. Kurasiński, A. Panasiuk i
wielu innych - m.in. wykonanie kącika historycznego.
Izba sukcesywnie powiększa swoje zbiory a my będziemy systematycznie o tym
państwa informować - jak też podawać ich ofiarodawców.
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