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2020
Sprostowanie artykułu: "Znowu zamieszanie wokół budowy S-12. Czy będą blokady drogi?" z 6 marca 2020 r.
2019
Wyjaśnienie do artykułu Pani Gabrieli Łazarczuk i Pana Aleksandra Gurgula "Rząd zdecydował: smród bez kontroli", opublikowanego 6 sierpnia 2019 r. w Gazecie
Wyborczej - 12 sierpnia 2019 r.
Sprostowanie do artykułu Pana Adama Wajraka "Dziś w nocy PiS szykuje w Sejmie zamach na lokalne społeczności", opublikowanego 18 lipca 2019 r. w portalu
gazeta.pl - 23 lipca 2019 r.
Wyjaśnienie do artykułu Pani Sylwii Szczutkowskiej "Po Lex Szyszko pora na Lex Deweloper. Zamiast ochrony ludzi i przyrody – liberalizacja prawa pod dyktando
przemysłowego lobby", opublikowanego 17 lipca 2019 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot - 19 lipca 2019 r.
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - 25 kwietnia 2019 r.
Wschodnia Obwodnica Warszawy - 25 lutego 2019 r.
Wschodnia Obwodnica Warszawy - 21 stycznia 2019 r.
A jednak nie wilk - 10 stycznia 2019 r.
2018
Wschodnia Obwodnica Warszawy - wyjaśnienia - 24 lipca 2018 r.
Komunikat ws. zrzutu wody poprzez Stopień Wodny we Włocławku - 29 maja 2018 r.
Stanowisko GDOŚ w sprawie żubrów - 15 marca 2018 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił kierunek rozstrzygnięcia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odkrywki Ościsłowo- 5 marca
2018 r.
2016
Jest decyzja w sprawie północnej obwodnicy Krakowa - 6 grudnia 2016 r.
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul.
Buforowa) – wyjaśnienie z 30 sierpnia 2016 r.
Inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej - 18 lutego 2016 r.
2015
Żubry zamieszkają w Kurozwękach - 9 października 2015 r.
Konferencja Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie – 9 października 2015 r.
Skuteczniej, prościej i taniej - nowelizacja prawa w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni - 21 lipca 2015 r.
Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie bizonów znajdujących się w Kurozwękach - 1 lipca 2015 r.
Bizony w Kurozwękach - 19 czerwca 2015 r.
2014
Komunikat w sprawie zastrzelonego żubra - 5 grudnia 2014 r.
Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wobec pojawiających się w mediach informacji dotyczących powodów przedłużania się
przygotowania rozbudowy autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu - 16 września 2014 r.
Komunikat w sprawie obwodnicy Leśnicy - 24 stycznia 2014 r.
2013
Druga edycja drzew Sobieskiego - 15 listopada 2013 r.
Odnalezione drzewa Sobieskiego- 12 września 2013 r.
Gaz łupkowy a ochrona środowiska - konferencja prasowa podsekretarza stanu - Głównego Geologa Kraju Piotra Woźniaka oraz Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska Michała Kiełszni - 21 sierpnia 2013 r.
Półmetek akcji Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom - 21 sierpnia 2013 r.
Korzystne zmiany przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień! Będzie szybciej,prościej i taniej! - 5 lipca 2013 r.
1863 Dorzuć swoje! - 26 czerwca 2013 r.
Drzewa Sobieskiego - 25 czerwca 2013 r.
Będzie kontynuacja budowy drogi S11 - 18 czerwca 2013 r.
2012
Budowa ekranów przy ulicy Raginisa w Białymstoku, wyjaśnienie do informacji jakie ukazały się w sprawie ustawienia ekranów akustycznych na osiedlu Jaroszówka 25 lipca 2012 r.
Niedźwiedzie z Korabiewic - 11 maja 2012 r.
Decyzja w sprawie rozbudowy Lotniska Bydgoszcz-Szwedrowo przekazana do ponownego rozpatrzenia - 8 lutego 2012 r.
Decyzja w sprawie Toruńskiej Trasy Średnicowej - 8 lutego 2012 r.
Decyzja w sprawie odstrzału kruków unieważniona - 26 stycznia 2012 r.
2011
Komunikat rzecznika prasowego dotyczący odstrzału ptaków - 16 listopada 2011 r.
Wyjaśnienie do artykułu Pana Adama Wajraka Czy fotografowanie odbiera zwierzętom duszę? opublikowanego w dniu 14 listopada 2011 r. na stronie internetowej
Gazety Wyborczej - 16 listopada 2011 r.
Odstrzał kruka, wrony i sroki wstrzymany - 27 października 2011 r.
Nieprawdziwe informacje zawarte w artykule autorstwa Katarzyny Kapczyńskiej Minister woli przyrodę od ważnych inwestycji opublikowane w Pulsie Biznesu 14
września 2011 r. -15 września 2011 r.
Wywiad z Michałem Kiełsznią - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Ecomanager nr 4/2011 - 27 kwietnia 2011 r.
Polsko słowackie rozmowy o gospodarowaniu populacją wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym - 15 marca 2011 r.
Ochrona alei przydrożnych na Warmii i Mazurach - 14 marca 2011 r.
Polsko słowackie rozmowy o gospodarowaniu populacją wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym - 3 marca 2011 r.
Infrastruktura narciarska. Wydano decyzje środowiskowe dla 21 tras i wyciągów narciarskich - 10 lutego 2011 r.
Farmy wiatrowe i lotniska przegrywają z Naturą 2000 ...? Wyjaśnienie do artykułu red. Magdaleny Kozmany, zamieszczonego w Rzeczpospolitej 12 stycznia 2011 r. 12 stycznia 2011 r.
Decyzja w sprawie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie- Bydgoszcz - Cotoń - 5 stycznia 2011 r.
Decyzja w sprawie budowy lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego - 5 stycznia 2011 r.
2010
Zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi - 14 grudnia 2010 r.
Inwestycje w zgodzie z ochroną środowiska - 16 listopada 2010 r.
Nieprawdziwy tytuł - 13 września 2010 r.
Wyjaśnienie do artykułu Ekoweto w ręku urzędnika, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej 10 sierpnia 2010 r. - 11 sierpnia 2010 r.
Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) - 28 lipca 2010 r.
Roboty budowlane z ekodecyzją - 23 lipca 2010 r.

