V piatok 20. apríla a v sobotu 28. apríla 2012
Bielické Bahná ožili
Oficiálny článok v médiách
Máj a jún je aj na Bielických Bahnách nielen obdobím najkrajšej zelene, ale najmä
hniezdenia a vyvádzania mláďat. Návštevníci by sa v tomto období mali správať čo
najtichšie. S príchodom jari „ožili“ aj prvky náučného chodníka. Nový náter dostali
informačné tabule, lavičky i mostíky, ktoré tu osadili dobrovoľníci presne pred rokom v
rámci projektu Zachráňme Bielické Bahná. Pri príležitosti Dňa Zeme malí i veľkí stromáci a
turisti z KST Kamarát Partizánske počas dvoch aprílových brigád urobili kus práce. V areáli
letiska umiestnili novú informačnú tabuľu a lavičku, financované z daru Nadácie Ekopolis.
Návštevníci kúpeľov i letiska sa dozvedia aj o tom, že na Bahnách sa v 60-tych rokoch
ťažila rašelina (na foto). V tom čase pomáhali aj študenti strednej školy, dnešného
gymnázia. Ak o tom niečo viete, ozvite sa aktivistom, ktorí pátrajú po histórii tejto vzácnej
lokality.
Neoficiálne
Tretia brigáda na letisku
Keďže na sobotu hlásili lejak a búrky, narýchlo som obvolala najochotnejších turistov a
rozhodli sme sa osadiť náučnú tabuľu a lavičku už v piatok poobede. Aj preto, že v sobotu
mali byť na letisku celoslovenské cyklistické preteky a nemohli by sme zavadzať na
príjazdovej ceste, pri ktorej sme spomínané prvky osádzali. Začali sme o pol piatej. Mirko
Kohút opäť vybavil sponzorsky betón. Vladko bol zranený – deň predtým si zavrel do dverí
auta palec na pravej ruke a celý necht mu zišiel dole. Od juhu nás stále strašila búrka,
hromy, blesky, padlo však len pár kvapiek. Všetko sme v pohode stihli. A dobre sme urobili,
lebo v sobotu ráno lialo... Brigáda na Bahnách sa zrušila, hoci sa nám chystali pomáhať ja
zamestnanci ZSE.
Štvrtá brigáda na Bahnách
Bola krásna slnečná sobota. Vytiahli sme deti - Rihárovcov, aby aj oni prišli pomáhať.
Natierali lavičky, tabule a mostíky farbou. Niektorí sa pasovali s náletovými drevinami,
ktoré zavadzali na chodníku. Opäť sa našlo hromada odpadkov...
Ala
PS: Dobrovoľníkov, detí i dospelých, ochotných pomáhať na zveľaďovaní Bahien je
stále menej a menej...

