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Общността бе обезпокоена от замърсяването на крайбрежна ивица на р.Дунав при с. Долни
Вадин, което води до екологично замърсяване с вредни за околната страна отпадъци и
нарушаване на еко-равновесието в района на селото. На реката се намират останките на
римската крепост Валериана и каменния мост, който е първият построен по долното течение на
р. Дунав. В близост са Етногрофската къща „Младен Павлов” и Рибарската къща, изградени от
читалището по проекти. Тези места са често посещавани от гости на селото, а през последните
години е много интензивен и риболовният туризъм. Рибарите са едни от основните
замърсители, но в същото време не са създадени условия те да изхвърлят отпадъците си,
поради липса на обособени места за боклук.
Въведен бе нов подход за нашия регион –
осигуряване на Еко-патрули през най-оживените
сезони. 24 доброволци ангажирани като Екопатрул
по крайбрежието на р.Дунав се включиха в двете
почиствания. На 10 места по брега бяха монтирани
табели и кошчета за изхвърляне на отпадъци, като
така се намалява замърсяването от човешка
намеса. По време на двете почистващи акции бяха
осигурени чували, ръкавици и отличителни жилетки
за Екопатрулите. Крайбрежието ще продължи да се
почиства два пъти годишно, като е постигната
договорка да се почиства съвместно със съседното
село.
"Участвах в почистването на плажната ивица и смятам, че това е много добро начинание.
Когато ми дойдат гости отиват първо да видят реката",
Венера Загорова
"Включих се в почистването на крайбрежната ивица със съзнанието, че животът ми е
протекъл тук, до тая река и сега искам да е чисто, защото не само ние се разхождаме край
Дунава, а идват и много рибари и почиващи от градовете",
Цветана Михайлова
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