Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie, którego
głównym tematem jest biomasakra, czyli fatalna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie,
którego głównym tematem jest biomasakra, czyli fatalna nowelizacja ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
Wydanie otwiera artykuł Alana Weissa „Biomasakra.lp. Licencja na wycinanie”, w której autor
dokonuje analizy antyprzyrodniczej i antyklimatycznej zmiany prawa: nowelizacji ustawy o
odnawialnych źródłach energii. Weiss prezentujące głos naukowców, którzy mówią, że projekt został
przygotowany bez oceny skutków przyrodniczych i zaangażowania ekspertów od ochrony przyrody i
biologii lasu. Przeczytać można również o losach podobnego projektu w Słowacji.
W wydaniu ponadto: dzieci i polowania, ochrona ryb w rzekach, o książkach Dahra Jamaila i Rebekki
Solnit, ruch Back-to-the-Land Movement.

⇒ 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 wrześniowym wydaniu:
„Nieomylni” Grzegorz Bożek
„Biomasakra.lp. Licencja na wycinanie” Alan Weiss
„Dzieci i polowania – nie ma zgody na przemoc w żadnej postaci” Monika Stasiak
„Twój prąd nie jest wegański, czyli hekatomba w polskich rzekach” wywiad z prof. dr
hab. Tomaszem Mikołajczykiem i dr. Michałem Nowakiem
„Foki i ludzie” Leszek Naziemiec
„Nadzieja w Ponownym Połączeniu” Anna Gierlińska
„Oko w oko ze śmiercią Ziemi” Anna Gierlińska
„Bez nadziei nie będzie niczego” Piotr Trzaskowski
„Back-to-the-Land Movement. Ucieczki od zgiełku i pieniędzy” Jerzy Jacek Pilchowski
„Zapomniany zakaz reklamy nieekologicznej” Miłosz Jakubowski
Wieści ze świata
„Szantaż myśliwych” Robert Jurszo
„Ekologia polityczna kapitalizmu, czyli wolnorynkowy przepis na katastrofę” Ryszard
Kulik
„Czy efekt domina już się rozpoczął?” Prof. Piotr Skubała
„Fantastyczna Piątka, czyli jak budować wiedzę o stanie Przyrody” 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 2 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 4 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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