Listopadowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie, w
którym głównym tematem jest gaz i zagrożenia dla klimatu związane z jego spalaniem.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie,
w którym głównym tematem jest gaz i zagrożenia dla klimatu związane z jego spalaniem.
Artykuł główny wydania przygotowała Diana Maciąga. „Gaz to nowy węgiel. Nie tylko w elektrowni
Ostrołęka C” prezentuje zagrożenia dla klimatu związane ze spalaniem gazu, mit o rzekomej
„niskoemisyjności” elektrowni gazowych, plany wzrostu produkcji energii elektrycznej z gazu
kopalnego w całej Unii Europejskiej oraz globalną sytuację gospodarek światowych opartych o gaz.
„Ziemny, łupkowy czy LNG – to wszystko gaz kopalny, który niszczy klimat. Gaz to nowy węgiel i
podzieli jego los” – podkreśla autorka. W bloku gazowym ponadto: wywiad z Leszkiem Pazderskim na
temat „gazowej” Ostrołęki C; artykuł Urszuli Stefanowicz o paliwach przyszłości i artykuł Jana
Balcerowskiego o metanie kopalnianym.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: gaz to nowy węgiel, polowania na granicy, kapitalizm – machina zagłady, orzeł bielik
znakiem Słowian, pająk kwietnik.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w listopadowym wydaniu:
„Marni ministrowie” Grzegorz Bożek
„Gaz to nowy węgiel. Nie tylko w elektrowni Ostrołęka C” Diana Maciąga
„Jakie paliwa i typy napędu są przyszłością transportu?” Urszula Stefanowicz
„Gazowe lanie wody” wywiad z Leszkiem Pazderskim
„Rozwiązując zagadkę metanu kopalnianego” Jan Balcerowski
„Polowania na granicy – testowanie wrażliwości?” Monika Stasiak
„Kapitalizm – machina zagłady” Richard Heinberg
„Przesuńmy się! O dekolonizacji wyobraźni i dewzroście jako strategii ochrony dzikiej
przyrody” Krystyna Lewińska
„Orzeł bielik znakiem Słowian” Wojciech „Lutygozd” Wochna
„Kwietnik – pająk w ciele rośliny” Tomasz Buczek
„Korzenie z krzemienia. O pradziejowych kopalniach i świecie podziemnym” Łukasz
Misiuna
„Nie spadło z nieba” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Wspólnota” Ryszard Kulik
„Dżdżownice – najeźdźcy z południa w Arktyce” Prof. Piotr Skubała
„Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?” Prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinkia
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 5 listopada oraz w salonach Empik i Garmond Press od 17 listopada. 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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