Marcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Dwa artykuły z numeru marcowego są już dostępne na naszej stronie. „»Siedem Dolin« – rajd
samorządowców po przepisach o ochronie przyrody” Krzysztofa Okrasińskiego oraz artykuł Jakuba
Michalcewicza „Rezerwat”.
Dwa artykuły z numeru marcowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „»Siedem Dolin«
– rajd samorządowców po przepisach o ochronie przyrody” Krzysztofa Okrasińskiego o
planach realizacji największej inwestycji narciarskiej w regionie Beskidu Sądeckiego oraz
artykuł Jakuba Michalcewicza „Rezerwat”. Samorządowy i parlamentarzyści z Małopolski
prą do realizacji największej inwestycji narciarskiej w regionie, głównym obrońcą tych
terenów jest RDOŚ, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i organizacje ekologiczne. „Jak
dalece można rozjeździć nartami »Ostoję Popradzką«?” – pyta Okrasiński. Beskid Sądecki
czeka trudny czas.
Tematami wiodącymi numeru są: Siedem Dolin w Beskidzie Sądeckim, różne aspekty związku między
ciałem a przyrodą, stan i ochrona przyrody Estonii.
Prenumeratorzy miesięcznika Dzikie Życie wraz z najnowszym numerem otrzymają
specjalną płytę CD wraz z programem do rocznego rozliczenia podatkowego. Wszystkich
czytelników Dzikiego Życia zachęcamy do przekazania swojego jednego procenta podatku
dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Dzikie życie zależy od Ciebie! Twój 1% pomaga je
chronić
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 5 marca oraz w salonach Empiku,
Garmond Press i Franpress od 6 marca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W marcowym numerze DŻ ponadto:
„»Siedem Dolin« to tragedia dla przyrody Beskidu Sądeckiego” wywiad z Jerzym
Wertzem
„Wszystko Jedno!” wywiad z Wojciechem Eichelbergerem
„Ciało jest dzikością” Anny Gierlińskiej
„Memy, ekologia, mistyka i plastikowa nakrętka” Marka Miedzińskiego
„Nasza wewnętrzna bioróżnorodność” Michała Kosakowskiego
„Stan i ochrona przyrody Estonii” Kazimierza Popławskiego
„Mój kraj to dom dla dzikiej przyrody” wywiad z Keit Pentus
„Górnictwo, poradzieckie zanieczyszczenia i wizja ekologicznego kraju” wywiad z Silvią
Lotman
„Zajmowanie się roślinami jest bardziej rewolucyjne niż studiowanie Marksa” wywiad z
Markiem Styczyńskim
„»Aura« – zza pleców protektora” Moniki Stasiak
„Walka” Juraja Lukáča
„Ekozofia” Ryszarda Kulika
„Ekologiczny bubel” Janusza Korbela
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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
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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