Czerwcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy, czerwcowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera artykuł Augustyna
Mikosa o przyszłości spalania drewna w Unii Europejskiej.
Kup najnowszy, czerwcowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera artykuł
Augustyna Mikosa o przyszłości spalania drewna w Unii Europejskiej.
W artykule „Unijna rozgrywka o ochronę lasów” Augustyn Mikos pisze o przyszłości spalania drewna
w Unii Europejskiej. W maju 2022 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu
Europejskiego opowiedziała się za zaprzestaniem zaliczania energii wytworzonej ze spalania drewna
do celów udziału OZE w miksie energetycznym oraz wstrzymaniem dopłat do produkcji tego typu
energii. „W ciągu najbliższych kilku miesięcy unijne instytucje podejmą kolejne decyzje od których
zależy przyszłość europejskich i światowych lasów” – podkreśla autor.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: spalanie drewna w Unii Europejskiej, Kotarz w Beskidzie Śląskim, pomoc animitarna w
Ukrainie, 25-lecie „Wspólnej Ziemi”, głęboka ekologia, lasoterapia.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w czerwcowym wydaniu:
„Las dla kuracjuszy” Grzegorz Bożek
„Unijna rozgrywka o ochronę lasów” Augustyn Mikos
„Walczymy o ambitne cele dla ochrony europejskich lasów” rozmowa z Kelsey Perlman
„Kotarz nareszcie bezpieczny?” Marta Czyż
„Weźmiecie też ślimaki? O pomocy animitarnej w Ukrainie” Alan Weiss
„Ćwierć wieku budowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach »Wspólnej Ziemi«”
rozmowa z Radosławem Sawickim
„Przede wszystkim: jakość życia!” Magdalena Mateja-Furmanik
„Taczki pod pełnymi żaglami. Wprowadzenie do idei low-techu” Michał Kolbusz
„O wychowywaniu dzieci na łonie przyrody i w połączeniu z naturą” rozmowa z Agatą
Preuss i Dorotą Zaniewską, autorkami książki „Lasoterapia z dziećmi”
„O ochronie przyrody na świecie. Refleksje z konferencji o naukach
konserwatorskich” Kacper Foremnik
Wieści ze świata
„Białe zwierzęta bardzo często są głuche” Dagmara Stanosz
„Żywotne potrzeby czy zachcianki” Ryszard Kulik
„Jeden świat, jedno zdrowie” prof. Piotr Skubała
„Więcej cywilizacji w trosce o Przyrodę, ale mniej dzikiego życia” 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 7 czerwca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 15 czerwca. 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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