Grudniowo-styczniowe wydanie Dzikiego
Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życie – właśnie ukazało się grudniowo-styczniowe
wydanie. Szczególnie polecamy artykuł Sylwii Szczutkowskiej „Tu jest chomik pogrzebany, czyli o
budowaniu dróg w Polsce” o strukturalnych problemach budowy polskich dróg w kontekście ochrony
przyrody.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życie – właśnie ukazało się grudniowostyczniowe wydanie. Szczególnie polecamy artykuł Sylwii Szczutkowskiej „Tu jest chomik
pogrzebany, czyli o budowaniu dróg w Polsce” o strukturalnych problemach budowy
polskich dróg w kontekście ochrony przyrody.
Wydanie otwiera artykuł Sylwii Szczutkowskiej, w którym autorka na przykładzie budowy drogi S7 i
niszczenia siedlisk chomika europejskiego pisze o strukturalnych problemach budowy polskich dróg
w kontekście ochrony przyrody – w sprawie chomika europejskiego nie zareagowała żadna
instytucja. Dzisiaj wiele dróg zagraża przyrodzie – tak jest z drogą S19 w Lasach Janowskich, S3 w
rejonie Wolińskiego Parku Narodowego. „Pełną bezkarność w planowaniu budowy dróg kosztem
najcenniejszej przyrody gwarantuje specustawa drogowa” – podkreśla.
W wydaniu ponadto o: kondycji ochrony przyrody w Polsce, dzikim pływaniu oraz obszerna rozmowa
z prof. Ludwikiem Tomiałojciem.

>> 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 grudniowo-styczniowym wydaniu:
„Dekada” Grzegorz Bożek
„Tu jest chomik pogrzebany, czyli o budowaniu dróg w Polsce” Sylwia Szczutkowska
„Potrzebujemy różnorodnych działań dla przyrody, aby być skutecznym” wywiad z
Radosławem Ślusarczykiem
„Znikająca dzikość beskidu” Grzegorz Bożek
„Mała rzeka potrafi zatrzymać wielki ogień” wywiad z prof. Ludwikiem Tomiałojciem
„Aleksiej Michajłowicz Krasnitski – teoretyk i praktyk ochrony biernej” Krzysztof
Wojciechowski
„Pod znakiem rybitwy popielatej” Leszek Naziemiec
„Porozmawiajmy o pogodzie, a spotkamy się w sądzie” Hanna Schudy
Wieści ze świata
„Społeczeństwo przemówiło” Robert Jurszo
„Absolutne oddzielenie” Ryszard Kulik
„Dlaczego musimy zakończyć etap wielkoobszarowego przemysłowego rolnictwa?”
prof. Piotr Skubała
„Nadajemy nazwy” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
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Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 10 grudnia oraz w salonach Empik i Garmond Press od 17 grudnia. 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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