Czerwcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule „Elektrownia Północ na wstecznym”, który otwiera czerwcowy numer, Radosław
Ślusarczyk prezentuje historię i stan obecny wielkiej inwestycji na Pomorzu.
W artykule „Elektrownia Północ na wstecznym”, który otwiera czerwcowy numer, Radosław
Ślusarczyk prezentuje historię i stan obecny wielkiej inwestycji na Pomorzu. „Działanie
inwestora i organów administracji wpisało się w powszechny trend nieradzenia sobie
z procesem inwestycyjnym” – pisze autor i szczegółowo pokazuje, na czym polega problem
z elektrownią w Rajkowych.
Temat dotyczący Elektrowni Północ oraz energetyki gości na łamach Dzikiego Życie po raz trzeci –
poprzednio w numerach 4/2013 i 5/2014.
Tematami wiodącymi numeru są: sytuacja elektrowni na Pomorzu, ustawa o OZE, zagrożenia dla
Malborka, drzewa przydrożne i miejskie, Kazimierz Przerwa-Tetmajer o lasach.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 4 czerwca
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 10 czerwca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W czerwcowym numerze DŻ ponadto:
„Miraż pod Pelplinem” wywiad z Leszkiem Pazderskim
„Nie chcą żyć w cieniu elektrowni…” wywiad z Anielą Kamińską i Adamem Kamińskim
„Elektrownia Północ z perspektywy radnego” Mariusza Śledzia
„Zanieczyszczenie powietrza z elektrowni węglowej a ochrona zabytków. Zagrożenie
dla obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Zamku krzyżackiego w Malborku oraz
dla Pomnika Historii, katedry w Pelplinie”Jolanty Ratusznej
„Patologie w ustawie OZE. Czy uda się udaremnić zamach na energetykę odnawialną”
Anny Ogniewskiej
„Kociewiacy współtworzą lokalną politykę energetyczną!” Aleksandry Stępniak
„O drzewach przydrożnych i miejskich w NIK, sejmie i Olsztynie”Krzysztofa A. Worobca
„Las w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera” Antoniny Sebesty
„Za bramą do raju” Janusza Korbela
„O tym, jak nauka poszła w LAS…” Justyny Tymienieckiej-Suchanek
„Inny” Ryszarda Kulika
„Owoce, czyli jak korzystamy z różnorodności biologicznej” prof. Piotra Skubały
„Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre…” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
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Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia
ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym
sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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