Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Sylwii Szczutkowskiej „Lex Investor – dalszy demontaż systemu ocen
oddziaływania na środowisko” o konsekwencjach nowelizacji ustawy OOŚ.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Sylwii Szczutkowskiej „Lex Investor – dalszy demontaż
systemu ocen oddziaływania na środowisko” o konsekwencjach nowelizacji ustawy OOŚ.
Sylwia Szczutkowska pisze o prawnych zawiłościach systemu OOŚ: „Zmiana prawa osłabia także
procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla ułatwienia i obniżenia kosztów
inwestycyjnych. Powstało na zamówienie biznesu, które nie radzi sobie z przestrzeganiem
obowiązującego prawa i dla którego udział społeczny w procedurach to być albo nie być
przedsięwzięcia” – podkreśla autorka i przestrzega „Interwencja z europejskimi instytucjami
stojącymi na straży praworządności jest więc nieunikniona”.
W wydaniu także artykuł Barbary Grzebulskiej o polowaniach na ptaki we Francji, państwie w
którym ginie najwięcej ptaków rocznie w całej Europie.

>> 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 we wrześniowym numerze:
„Gdzie jesteście” Grzegorz Bożek
„Lex Investor – dalszy demontaż systemu ocen oddziaływania na środowisko” Sylwia
Szczutkowska
„Zabijanie ptaków jako problem rangi międzynarodowej. Kampania Łączą nas ptaki
Polska – Francja” Barbara Grzebulska
„Czy białoruskie susły mają szansę przetrwania?” Andrej Abramczuk, Jurij Jankiewicz
„Client Shaming, czyli wstyd konsumenta” Borys Lewandowski
„Leśne przedszkola coraz bardziej popularne” Dorota Zaniewska
„Augustyn Czarnowski – pionier ziołolecznictwa i krzewiciel jarstwa” Łukasz Smaga
„Islandzki interior był łaskawy” wywiad z Szymonem Makuchem
„Palący problem” Bartosz Sobański
„Cisza (Gaborowa dolina, Tatry)” Ryszard Kulik
Wieści ze świata
„Publicystyka z oblężonej twierdzy” Robert Jurszo
„Iluzja zielonego wzrostu” Ryszard Kulik
„Czy obudzimy się w świecie bez kawy?” prof. Piotr Skubała
„Z dzikością nie ma żartów” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
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smartfonach od 4 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 11 września. Zapraszamy do
lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

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.
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