
Przep³ynê³a Ba³tyk,
Morze Pó³nocne, Norwe-
skie i Grenlandzkie, by
znale�æ siê na Spitsberge-
nie. Podró¿ trwa³a 10 dni
i nie by³a ³atwa, na morzu
szala³y sztormy.

Kilkadziesi¹t kilome-
trów pieszej wêdrówki do
wroc³awskiej Stacji
Polarnej im. S. Baranow-
skiego, z ciê¿kim pleca-
kiem, strzelb¹ na ramie-
niu i oddechem nie-
d�wiedzi polarnych na
plecach - dostarczy³o
niezapomnianych wra¿eñ
i prze¿yæ. Spotkanie oko
w oko ze stadem renife-
rów na d³ugo pozostanie
w pamiêci.
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PYTANIE DO...
...W³odzimierza
Korzeniowskiego

- prezesa
o³awskiego
oddzia³u
Polskiego
Zwi¹zku
Hodowców
Go³êbi
Pocztowych

● Jaki by³ tegorocz-
ny sezon lotów?

Inni pod Kreską

na weekend
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- Bardzo trudny. �miem
powiedzieæ, ¿e wrêcz
najtrudniejszy w wieloletniej
historii naszego oddzia³u.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn
by³a pogoda - wyj¹tkowo w
tym roku niesprzyjaj¹ca
go³êbiom. W kilku lotach,
zw³aszcza z Kamienia
Pomorskiego, nasi hodowcy
potracili du¿o ptaków. Choæ
sezon zakoñczy³ siê ju¿ kilka
dobrych tygodni temu, to
niektóre z nich jeszcze teraz
powracaj¹ do swoich go³êbni-
ków.

Mimo to jestem zadowolo-
ny z wyników. Osi¹gali�my
dobre rezultaty i widaæ sta³y
postêp w pracy naszych 61
hodowców, skupionych w
o³awskim oddziale PZHGP.
Kilka naszych go³êbi klasyfiko-
wano w �cis³ej czo³ówce
ogólnopolskiego rankingu.

(KAT)

15 lat wiêzienia - nie tylko za gwa³t
Tomasz K. odpowiada nie tylko za szczególnie okrutny gwa³t, ale tak¿e
za �mieræ piêtnastoletniej Ma³gosi. 15 lat wiêzienia - to kara w proce-
sie mi³oszyckim, uznawanym za najtrudniejsz¹ sprawê, jak¹ rozpatry-
wa³ ostatnio wroc³awski s¹d. Podczas og³aszania wyroku p³aka³y
matki ofiary i oskar¿onego

O³awianka
na Spitsbergenie

Eliza Kwa�niewska
z krêgiem wieloryba

Jolanta Krysowata otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê �Prix
Europa� za reporta¿ radiowy �Osieroceni�. Kreska, jak o
niej mówi¹ znajomi, jest dziennikark¹ Polskiego Radia
Wroc³aw, od kilku lat mieszka wraz z rodzin¹ pod O³aw¹.
- Nadal jestem pewna, ¿e to jest zaczarowane miejsce,
które czeka³o na nas - mówi
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