Majowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie. Szczególnie
polecamy artykuł Krzysztofa A. Worobca „Mazury – zagrożony Cud Natury” o planach budowy drogi
krajowej nr 16 przez Mazury.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Krzysztofa A. Worobca „Mazury – zagrożony Cud Natury” o
planach budowy drogi krajowej nr 16 przez Mazury.
Krzysztof A. Worobiec, reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Mazur „Sadyba”, obszernie pisze o budowie drogi krajowej nr 16 będącej zagrożeniem dla niezwykle
cennej przyrody Mazur. Plany drogowe mają doprowadzić do zniszczenia cennych terenów
przyrodniczych np. siedlisk występowania żółwia błotnego. Mazurom zagrażają mosty, estakady,
które poprowadzone byłyby m.in. przez cenne jeziora.
W wydaniu także artykuł Zenona Kruczyńskiego o polowaniach na zwierzęta w ciąży oraz dwa
obszerne wywiady: na temat budownictwa naturalnego i aktywizmu internetowego.

>> Zamawiam ten numer
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w majowym numerze:
„Zdeterminowani” Grzegorz Bożek
„Mazury – zagrożony Cud Natury” Krzysztof A. Worobiec
„Mąż nigdy nie zastrzeliłby ciężarnej lochy” Zenon Kruczyński
„Nowe obszary chronione w Ukrainie” Krzysztof Wojciechowski
„Przepłynąć całą Wisłę” Leszek Naziemiec
„Dom bez kredytu u planety” wywiad z Marianem Smiatkiem i Krystyną Stawicką
„Z Youtubem w obronie zwierząt i przyrody. Aktywizm internetowy” wywiad z
Orestesem Kowalskim
Wieści ze świata
„Bezsilność myśliwych” Robert Jurszo
„Energetyczna pułapka” Ryszard Kulik
„Znaczenie współpracy w świecie kryzysu klimatycznego” prof. Piotr Skubała
„Małe obszary, rzadkie gatunki, dziwne cechy” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 7 maja oraz w salonach Empik i Garmond Press od 14 maja. Zapraszamy do lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
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Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje
problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich
pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i
prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w
Działaniu.
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