Wrześniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Dwa artykuły z numeru wrześniowego są już dziś dostępne na naszej stronie m.in. „Drogowa
fuszerka obwodnicy Mińska Mazowieckiego” Radosława Ślusarczyka, Sylwii Szczutkowskiej o
popełnionych błędach przy budowie obwodnicy.
Dwa artykuły z numeru wrześniowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „Drogowa
fuszerka obwodnicy Mińska Mazowieckiego” Radosława Ślusarczyka, Sylwii Szczutkowskiej
o popełnionych błędach przy budowie obwodnicy. Autorzy pokazują, że „GDDKiA jest
odporna na transformację w kierunku dbałości o przyrodę”. Zaś medialne oskarżenia
kierowane wobec ekologów i deprecjonowanie konieczności ochrony przyrody przy
projektach transportowych są drogowcom bardzo na rękę. Drugi dostępny tekst to felieton
Ryszarda Kulika „Dług”.
Tematami wiodącymi numeru są: obwodnica Mińska Mazowieckiego – błędy popełnione przy jej
budowie – polecamy interesującą rozmowę z Robertem Chwiałkowskim; wycinka drzew w
Chorzowie, historia ochrony przyrody w Polsce.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 września oraz w salonach Empiku,
Garmond Press i Franpress od 4 września. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
We wrześniowym numerze DŻ ponadto:
„Obwodnica to archaiczny obciach” wywiad z Robertem Chwiałkowskim
„Kto popiera obywatelską inicjatywę ustawodawczą, a kto nie?” Krzysztofa A. Worobca
„Rozprawa z drzewami” Ryszarda Kulika
„Chcemy uratować drzewa w parku” wywiad z Barbarą Mirek
„Puszcze, gaje i święte dęby” Diany Maciągi
„Chodź do mnie, drapieżco” Katarzyny Kochańskiej
„Poznawanie lepidopterofauny w Górach Kamiennych” Alberta Rubachy
„Archaiczna mądrość animizmu” Roberta Jurszo
„Zwierzę człowieka nauczy” Hanny Schudy
„O Człowieku Czarnobylskim” Olgierda Dilisa
„»Eko i My« – rozstrojenie jaźni” Moniki Stasiak
„Zrównoważenie” Juraja Lukáča
„Historia pewnego żubra” Janusza Korbela
Wieści z kraju
Wieści ze świata
Ścinki

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
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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, Franpress oraz zamówić w naszym
sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl.
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