Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł z numeru kwietniowego jest już dostępny – „Beskid Mały – prawo do rozrywki kontra
prawo do życia” Sylwii Szczutkowskiej, który prezentuje wydarzenia ostatnich miesięcy związane z
planami zabudowy Beskidu Małego na użytek narciarstwa zjazdowego.
Jeden artykuł z numeru kwietniowego jest już dostępny – „Beskid Mały – prawo do rozrywki
kontra prawo do życia” Sylwii Szczutkowskiej, który prezentuje wydarzenia ostatnich
miesięcy związane z planami zabudowy Beskidu Małego na użytek narciarstwa zjazdowego
oraz oddolne inicjatywy podejmowane przez przedstawicieli lokalnej społeczności dla ich
ochrony. „Czyżby andrychowskim samorządowcom zamarzyło się miano zimowej stolicy
Polski?” – pyta autorka.
Tematami wiodącymi numeru są: Beskid Mały pod presją, Pogórze Przemyskie – szansa dla
turczańskiej krainy, gospodarka leśna na Białorusi.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 kwietnia
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 4 kwietnia. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W kwietniowym numerze DŻ ponadto:
„Beskid Mały ma swych obrońców” wywiad z Karolem Ciężakiem
„Upór branży narciarskiej jest niezrozumiały” wywiad z Bożeną Kantyką
„A było już tak blisko…” Grzegorza Bożka
„Unijna ochrona szansą dla turczańskiej krainy” Radosława Szymczuka
„Jest gdzieś taka kraina” Marty Lelek
„Gospodarka leśna Białorusi a ochrona przyrody, czyli gąsienicami ciągnika po
przyrodzie” Andreja Abramczuka
„Nasze Yellowstone to Wilcze Góry” rozmowa z Erikiem Balážem
„Prawdziwie wilczy film” Grzegorz Bożka
„Polskie lasy – nasz skarb i zobowiązanie” Stanisława Jaromiego
„Komentarz” Adama Bohdana
„Polski Spisz” Ryszarda Kulika
„Eksploatacja puszczy” Janusza Korbela
„Zbawienie w poddaniu się” Roberta Jurszo
„Czy istnieją dobrze poznane grupy organizmów?” Piotra Skubały
„Stara-nie!” Ryszarda Kulika
Wieści z kraju
Wieści ze świata
Ścinki

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
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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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