Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia
już w sprzedaży
3 teksty są już dostępne: „Wody lecznicze i mineralne pod presją” Krzysztofa Okrasińskiego i
Grzegorza Bożka, „Bulgoty mofety” Grzegorza Bożka, felieton „Czy bieda może być dobra dla
człowieka i przyrody?” Ryszarda Kulika.
3 teksty z numeru grudniowo-styczniowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł
„Wody lecznicze i mineralne pod presją” Krzysztofa Okrasińskiego i Grzegorza Bożka na
temat rosnących zagrożeń dla wód leczniczych i mineralnych. Autorzy piszą o powstającej w
terenach górskich coraz większej ilości hoteli wielkokubaturowych, ośrodków
wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych oraz mających miejsce w ostatnim czasie
poważnych ingerencjach w wody podziemne polskich uzdrowisk górskich. • artykuł
„Bulgoty mofety” Grzegorza Bożka o pejzażu dźwiękowym „bąbelkującego” źródełka,
które znajduje się w Złockiem w Popradzkim Zagłębiu Balneologicznym oraz o płycie
„Dźwięki z głębi Ziemi” zrealizowanej przez Marka Styczyńskiego. • felieton „Czy bieda
może być dobra dla człowieka i przyrody?” Ryszarda Kulika, w którym odpowiada na wiele
trudnych pytań, w tym „czy stając się bogatymi zwiększamy swoje szanse na dobre i
szczęśliwe życie?”.
W numerze ponadto obszerny wywiad z dr Lucyną Rajchel i dr. Mariuszem Czopem o niszczeniu
podziemnych wód; wywiad z dr. Markiem Kaczmarzykiem o edukacji ekologicznej i memetyce;
problemach z delfinariami na Ukrainie.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 grudnia oraz w salonikach Ruchu,
Garmond Press, Franpress oraz Empiku od 6 grudnia. Zobacz gdzie kupisz Dzikie Życie – mapa
sprzedaży. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W grudniowo-styczniowym numerze DŻ ponadto:
„Łamanie podziemnych wód” wywiad z dr Lucuną Rajchel i dr. Mariuszem Czopem
„Delfiny w delfinariach Ukrainy” Katariny Polańskiej
„List otwarty do Prezydenta Ukrainy W.F.Janukowycza” Władimira Borejki
„Szkoły dla przyrody – historia z ewolucją w tle” Iwony Kukowki
„Ewolucja ekosystemów naszych myśli, czyli rzecz o kształceniu” wywiad z dr. Markiem
Kaczmarzykiem
„Nowe wyzwanie dla Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych” Kariny NowickiejKudłacz
„Siewka złota i pardwa mszarna” Marka Styczyńskiego
„Góra Grojec” Agnieszki Majewskiej
„Z wiatrem czy pod wiatr?” Janusza Sołtysika
„Grudzień – o czarownicach i nie tylko” Tomasza Lippomana
„Jezioro Karakul, Pamir, Chiny” Ryszarda Kulika
„Czergow: mały chmurnik” Juraja Lukáča
„Zbieraliśmy podpisy” Janusza Korbela
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Wieści ze świata
Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia (nr 12-1/2010-2011) jest ostatnim wydanym w
cenie 4 zł. Następny numer – 2/2011 kosztować będzie 6 zł. Od teraz rośnie również cena
prenumeraty: roczna – 50 zł (10 wydań pisma), dwuletnia – 100 zł (20 wydań pisma). Wzrost ceny
spowodowany jest faktem niemożności utrzymania obecnej ceny miesięcznika (niezmienianej od
października 2003 roku) ze względu na stale rosnące koszty wydawania miesięcznika oraz po raz
pierwszy od wielu lat braku realnego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który postawił Pracowni jako wydawcy warunki,
które nie mogły zostać przyjęte.

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, Ruch, Garmond Press, Franpress oraz zamówić
w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach:
eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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