
Las Bielański
i jego mieszkańcy 
WOŁAJĄ O POMOC!

W rezerwacie układany jest chodnik z kostki Bauma. Jest 
to dewastacja rezerwatu, cennego i unikatowego w skali 

europejskiej obszaru chronionego Natura 2000.

Jeżeli los przyrody nie jest Ci obojętny i chcesz ja zachować 
w jak najlepszym stanie dla swoich dzieci i wnuków

przyjdź w niedzielę 01.12 o godzinie 11.15
na legalną demonstrację

Spotykamy się na skrzyżowaniu Kasprowicza i Lindego
przy wejściu do metra Wawrzyszew.

Przejdziemy spacerem ul. Lindego, następnie Dewajtis,
pod kampus UKSW. Planowany koniec – godzina 13.30.

Więcej informacji znajdziesz na Facebooku – wyszukaj wydarzenie 
„Nie betonujcie nam rezerwatu!”
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