Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie, w
którym głównym tematem jest skandaliczny plan rozbioru Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie,
w którym głównym tematem jest skandaliczny plan rozbioru Świętokrzyskiego Parku
Narodowego.
Wydanie otwiera artykuł „Szczyt chciwości” Łukasza Misiuny. To już siódmy z cyklu artykuł na
łamach „Dzikiego Życia” w ciągu ostatnich 2,5 roku, na temat skandalicznych zakusów na niezwykle
cenny obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Chodzi o wyłączenie na Łyścu 1,35 ha z terenu
parku narodowego. Autor artykułu, który koordynuje działania dla zachowania integralności obszaru
ŚPN, opisuje co działo się w ostatnich miesiącach.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: ochrona Łyśca w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Szósty raport IPCC
(Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), streszczenie raportu „Lasy poza kontrolą”, palenie
lasów dla ochrony klimatu.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz we wrześniowym wydaniu:
„Chciwość” Grzegorz Bożek
„Szczyt chciwości” Łukasz Misiuna
„Profesor Tomasz Wesołowski nie żyje” Pracownia i Redakcja Miesięcznika Dzikie Życie
„IPCC AR6 – raport ostatniej szansy” Diana Maciąga
„Lasy poza kontrolą” Augustyn Mikos
„Palenie lasów dla ochrony klimatu. Paradoksalna propozycja Komisji Europejskiej”
Augustyn Mikos
„Społeczności energetyczne i burza o prosumentów, czyli energetyka obywatelska w
nowych regulacjach” Aleksandra Owca
„Wieś pod Świnią Górą” Łukasz Misiuna
„Darownik przedziwny” Tomasz Buczek
„Zapylacze w miejskiej dżungli” Łukasz Dylewski, Anita Szymysł, Weronika BanaszakCibicka
„Poczuj wykluczone. Wystawa »Pola Regeneracji« w BWA Dizajn we Wrocławiu” Hanna
Schudy
„Lektura obowiązkowa – dla naszych umysłów, serc i portfeli” Barbara Ewa Wojtaszek
„Topofil” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Puste ja” Ryszard Kulik
„Globalne ocieplenie może uwolnić ogromne ilości węgla z gleb” Prof. Piotr Skubała
„Co ja mogę zrobić dla Bałtyku?” Prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 7 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 13 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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