Marcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule otwierającym marcowy numer „Ułatwiacze górscy” Sylwia Szczutkowska podejmuje
wielowątkową analizę, na czym polegają zakusy nartobiznesu, który od lat czyni starania liberalizacji
przepisów prawa.
W artykule otwierającym marcowy numer „Ułatwiacze górscy” Sylwia Szczutkowska
podejmuje wielowątkową analizę, na czym polegają zakusy nartobiznesu, który od lat czyni
starania liberalizacji przepisów prawa, aby z większą łatwością realizować inwestycje
w górach. Temu kiedyś miało służyć prawo śniegu, o tym mówią pomysły znajdujące się
w dokumencie mecenas Małgorzaty Kulig-Juźwiak „Bariery prawne w zakresie rozwoju
infrastruktury turystycznej w Polsce”. Celem tych starań jest zawładnięcie polskimi górami.
Ważnym uzupełnieniem artykułu jest wywiad z Magdaleną Bar „Pomysły lobby
narciarskiego będą sprzeczne z prawem unijnym”.
Tematami wiodącymi numeru są: presja nartobiznesu na tereny górskie, ochrona mórz i oceanów
przed przełowieniem, relacja z klimatycznego spotkania w Limie.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 marca
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 9 marca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W marcowym numerze DŻ ponadto:
„Pomysły lobby narciarskiego będą sprzeczne z prawem unijnym” wywiad z Magdaleną
Bar
„Czarny Groń znów jedzie po bandzie” Sylwii Szczutkowskiej
„Polityka rybołówstwa czy polityka przełowienia?” wywiad z Justyną Niewolewską
„Chrońmy głębiny mórz i oceanów” Metthew Gianniego i Justyny Niewolewskiej
„Wyobraź sobie świat bez ryb” Justyny Niewolewskiej
„Wszystkie drogi z Limy (nie) prowadzą do Paryża” Moniki Matus
„Wietnam – między Buddą a Ho Chi Minhem” Olgierda Dilisa
„Ratowanie cierpiącej planety” Ryszarda Kulika
„Białowieska trójwieś i Droga Narewkowska” Janusza Korbela
„I gołąb ręki dziobie mi pszenicę…” Justyny Tymienieckiej-Suchanek
„Malejące zyski” Ryszarda Kulika
„Dlaczego jemy te a nie inne rośliny?” prof. Piotra Skubały
„Sprawdź, kto siedzi obok ciebie” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
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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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