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Komisja Nadzoru Finan-
sowego i rzecznik finansowy 
podjęli walkę z patologiami  
w polisach ubezpieczeniowych 
dla polskich uczniów. Budzą 
one wiele wątpliwości.

Początek roku szkolnego to 
żniwa dla ubezpieczycieli sprze-
dających ubezpieczenia NNW 
dla uczniów. Choć liczba ubez-
pieczonych spada, to i tak duża 
część rodziców decyduje się na 
ubezpieczenie dziecka w szko-
le. Tym bardziej, że przeciętna 
składka roczna jest rzeczywiście 
w większości przypadków rela-
tywnie niska i wynosi 30-50 zł. 
Jednak niska składka powoduje 
jednocześnie małe wypłaty. Dla 
większości urazów odnotowywa-
nych w szkołach odszkodowanie 
to zaledwie 1-5 proc. kwoty mak-
symalnej, co daje bardzo symbo-
liczne wypłaty rzędu 70-150 zł.

System Informacji Oświato-
wej odnotował w zeszłym roku 
szkolnym blisko 65,2 tys. wypad-
ków dzieci. Pod koniec ubiegłego 
roku Rzecznik Finansowy opubli-
kował raport o ubezpieczeniach 
szkolnych. Okazuje się, że często 
zapewniają one tylko pozorną 

ochronę, a rodzice nie mają świa-
domości, jak wyglądają szczegó-
ły umów. Część rodziców wręcz 
sądzi, że po każdym wypadku 
dziecka otrzyma kwotę zawartą w 
umowie. Niestety nie – takie pie-
niądze zostaną wypłacone jedynie 
w przypadku śmierci lub trwałe-
go inwalidztwa dziecka. Średnie 
świadczenie w przypadku śmierci 
ubezpieczonego wynosi 13 tys. 
zł. Wypłata za 1 proc. trwałego 
uszczerbku na zdrowiu to śred-
nio... 130 zł. Za jeden dzień poby-
tu w szpitalu (tylko jako następ-
stwa nieszczęśliwego wypadku) 
wypłata wyniesie średnio 40 zł, a 
w przypadku poważnego zacho-
rowania do 1000 zł.

Co więcej wielu rodziców 
nie wie tak naprawdę za co płaci. 
Nie ma pojęcia, jakie wypadki 
są objęte konkretną umową i w 
jakich sytuacjach można liczyć 
na pieniądze od ubezpieczyciela. 
Umowy często obejmują tylko 
zdarzenia powstałe wskutek nie-
szczęśliwych wypadków. Bywa, 
że wypłaty są przewidywane tyl-
ko w przypadku stwierdzenia tzw. 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Nabici w szkolne ubezpieczenia

Do 15 października ucznio-
wie mogą ubiegać się o stypendia 
w wysokości 3 000 zł, a szkoły  
o granty o wartości 10 000 zł fun-
dowane przez Fundację Enea. 
Nabór zgłoszeń do Enei Akade-
mii Talentów rozpoczął się wraz 
z nowym rokiem szkolnym.

Enea Akademia Talentów 
skierowana jest do uczniów szkół 
podstawowych (od V klasy wzwyż) 
i gimnazjów, którzy mają udoku-
mentowane osiągnięcia i rozwijają 
swoje talenty w nauce, sztuce lub 
sporcie. Zgłaszać mogą się rów-
nież publiczne szkoły podstawowe 
i gimnazjalne, które zamierzają re-
alizować projekty wspierające roz-
wój zainteresowań swoich uczniów. 
Program kierowany jest do uczniów 
i placówek z tych obszarów Polski, 
na których Grupa Enea jest szcze-
gólnie aktywna biznesowo. To 
przede wszystkim województwa 
północno-zachodnie, a także okoli-
ce Kozienic, Połańca, Białegostoku 
i Łęcznej na Lubelszczyźnie.

– Nasz projekt jest dla wszyst-
kich. Młodych muzyków, aktorów, 

miłośników geografii czy histo-
rii, sportowców różnych dziedzin, 
słowem – dzieciaków, które mają  
w sobie potencjał i chcą go rozwijać. 
Będziemy nagradzać również szkoły, 
którym zależy na pracy z młodzieżą 
i rozwoju ich talentów także poza 
standardową ofertą lekcyjną – mó-
wił Piotr Adamczak, wiceprezes 
Enei ds. handlowych, podczas in-
auguracji w Poznańskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym.

Zgłoszenia do Akademii Ta-
lentów przyjmowane są do 15 paź-
dziernika, wyłącznie poprzez stro-
nę www.enea.pl/pl/akademiatalen-
tow. W drugim etapie, do którego 
jury zakwalifikuje maksymalnie 
36 uczniów i 30 szkół, będzie do 
przygotowania zadanie konkur-
sowe. Najlepsi zostaną wybrani 
przez jury oraz w głosowaniu in-
ternautów. Zwycięzców – uczniów 
i szkoły – poznamy 10 stycznia 
2018 r. Więcej informacji o Enei 
Akademii Talentów oraz regulami-
ny konkursu znajdują się na stronie 
www.enea.pl/pl/akademiatalen-
tow.                        R. Nowosadzki

Szansa dla uczniów i szkół 

Minister Energii zapowie-
dział, że planowany nowy blok 
energetyczny w Ostrołęce będzie 
ostatnim zasilanym przez węgiel 
kamienny. 

Minister K. Tchórzewski 
przypomniał jednocześnie, że od 
wielu miesięcy trwają analizy 
zasadności wykorzystywania w 
energetyce zgazowanego węgla. 
Taki blok energetyczny o mocy 
500 MW mógłby powstać w oko-
licach kopalni Bogdanka, oczywi-
ście jeśli wyniki przeprowadzo-
nych badań będą zadowalające.

W ramach Grupy Enea pro-
wadzony jest projekt mający na 
celu przygotowanie studium wy-
konalności budowy instalacji 
zgazowania węgla dla produkcji 
energii elektrycznej IGCC. Rola 
Bogdanki w projekcie to przede 

wszystkim dostawa surowca  
i wsparcie w zakresie lokalnych 
uzgodnień. Zgazowanie węgla to 
nowa, przygotowywana dopiero 
technologia. Jej wdrożenie planują 
u siebie Japończycy i to właśnie z 
naukowcami z kraju kwitnącej wi-
śni ma współpracować Enea.

W Starej Wsi pod Łęczną znaj-
duje się teren na którym, chciał w 
przeszłości wybudować elektrow-
nię koncern Engie. Jednak wraz ze 
zmianą strategii firmy, polegającej 
na dekarbonizacji, zrezygnowano 
z tej inwestycji. Wykupiony teren 
może okazać się przydatny dla Enei. 
Jako potencjalny pod budowę elek-
trowni na zgazowany węgiel. Sama 
spółka potwierdza te informacje.

- Jedną z kilku rozważanych 
lokalizacji elektrowni są okolice 

Elektrownia na gaz z węgla

Trwa przebudowa odcinka 
ulicy Polnej od ronda przy Jy-
sku, aż po skrzyżowanie przy 
Stokrotce. 

Będzie położona nowa na-
wierzchnia, powstanie chodnik 
i miejsca parkingowe. Organi-
zacja ruchu będzie zmieniała 
się wraz z postępem prac, więc 
warto dokładnie przyglądać się 

na zmieniające się oznakowanie 
drogowe.

Po remoncie przy drodze po-
jawi się nowe oświetlenie i kanali-

zacja deszczowa. 
Wykonawcą ro-
bót jest Przed-
siębiorstwo Ro-
bót Drogowych 
Lubartów S.A. 
Prace mają za-
kończyć się do 
połowy paździer-
nika i według 
kosztorysu będą 
kosztować pra-
wie 659 tys. zł. 

Inny, powiatowy odcinek tej 
samej drogi remontował będzie 
powiat łęczyński. Przy remon-
towanej drodze pojawi się chod-
nik.

BB

Polna w przebudowie 

Władze Łęcznej posta-
nowiły odnowić Plac Powstań 
Narodowych wraz z otaczającą 
go zielenią. Teren został przeję-
ty przed kilkoma laty od władz 
powiatu. Teraz w założeniu ra-
tusza ma stać się jedną z wizytó-
wek Łęcznej.

Teren o którym mowa znaj-
duje się pomiędzy cmentarzem 
parafialnym, drogą krajową (na-
przeciwko deptaka) aż po skrzy-
żowanie przy stokrotce na ulicy 
Polnej. Trwają prace budowla-
ne. Zniknął zniszczony asfalt,  
a w jego miejscu pojawi się 
nowa nawierzchnia. Plac nabie-

rze nowego kształtu i charakteru. 
Kostka zastąpi także zniszczoną 
nawierzchnię drogi - przedłuże-
nia ulicy Polnej, przy której stoi 
kapliczka.

Wzdłuż drogi zostaną wy-
budowane obustronne zatoki par-
kingowe. Na skwerze powstaną 

nowe chod-
niki i oświe-
tlenie. Poja-
wią się nowe 
nasadzenia 
k r z e w ó w , 
bylin, traw 
i kwiatów. 
Na zrewita-
l i zowanym 
terenie usta-
wione zosta-
ną pasujące 

do charakteru tego miejsca ławki  
i kosze na śmieci. 

Na tym nie koniec. W ko-
lejnym etapie rewitalizacji, za-
planowanym na przyszłe lata, 
zagospodarowany zostanie par-
king, a także dalsza zielona część 
skweru.

BB

Nowa wizytówka miasta?

Kres politycznych synekur
Póki co tylko w samorządach, dzięki inicjatywie Kukiz’15, w Sej-

mie przegłosowana została ustawa o likwidacji stanowisk asystentów  
i doradców w gminach, powiatach i urzędach marszałkowskich. 

„Gabinety polityczne” na 
szczeblu samorządowym stają się 
przyczółkiem do tworzenia miejsc 

pracy dla osób związanych partyj-
nie i towarzysko - podkreślali w  
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Niemieckie Stowarzyszenie 
Importerów Węgla Kamiennego, 
z siedzibą w Hamburgu przed-
stawiło skonsolidowane dane ze 
światowego, europejskiego i nie-
mieckiego rynku węgla kamien-
nego za 2016r. 

Globalne wydobycie węgla 
kamiennego wyniosło w 2016r. 
około 6,7 mld ton i było niższe  
o 3,8 proc. w porównaniu do 2015 
roku. Jako przyczyny tego spadku 
wydobycia uznać można:

spadek wydobycia węgla  •	
w Chinach (-185 mln t, zaś wzrost 
importu węgla do wielkości 124 
mln t) i USA (-147 mln t),

wprowadzenie nowych re-•	
gulacji, a szczególnie zakazów  
w zakresie ochrony środowiska  
i klimatu w Chinach, tzn. dążenie 
do sukcesywnego eliminowania ze 
spalania w energetyce węgla o ni-
skiej kaloryczności oraz wysokiej 
zawartości siarki i popiołu;

spychanie na dalszy plan •	
górnictwa węglowego w USA i za-
stępowanie go wydobywanym na 
dużą skalę gazem z łupków, zwięk-
szającym swój udział w energetyce 
zawodowej, co w efekcie prowadzi 
do przedwczesnego zamykania ko-
palń węgla kamiennego oraz elek-
trowni zasilanych węglem;

eliminowanie światowej •	
nadprodukcji węgla, poprzez za-
mykanie kopalń, czy też sukce-
sywne zmniejszanie wielkości 
wydobycia;

hamowanie oraz zamraża-•	
nie projektów inwestycyjnych  
w górnictwie węglowym, np.  
w Australii, czy też USA - w wy-
niku niskich cen węgla kamienne-
go na rynku światowym.

Pomimo spadku wydobycia 
węgla ww. krajach, w innych kra-
jach odnotowano wysoki wzrost 

wydobycia węgla kamiennego.  
I tak w Kolumbii (+5,8%), Rosji 
(+2,9%), Australii (+2,9%), In-
diach (+2,1%) i Indonezji (+1,2%). 
Wskazuje to na zwiększoną kon-
sumpcję węgla kamiennego przez 
te kraje. 

W wyniku zmniejszonego 
wydobycia i własnej konsumpcji 
węgla przez kraje go eksploatują-
ce, morski handel węglem energe-
tycznym zmniejszył się o 0,7 proc. 
Natomiast wzrósł o 5,3 proc. han-
del morski węglem koksowym. 
W sumie globalny handel morski 
węglem kamiennym zmniejszył 
się w porównaniu do 2015r. o 1,8 
proc. 

W Unii Europejskiej wy-
dobycie węgla kamiennego było 
na poziomie 87,2 mln ton, czyli  
o 12 proc. mniej niż w 2015 roku.  
W 2016 roku UE zmniejszyła im-
port węgla kamiennego do około 
167 mln t. Natomiast aż o 67 proc, 
do 8,3 mln ton, import węgla ogra-
niczyła Wielka Brytania, która jesz-
cze w 2008 r. kupowała za granicą 
43 mln ton tego surowca. Import 
ograniczyły też: Hiszpania (o 26%), 
Włochy (o 10%), Francja (o 6%)  
i Niemcy (o 4%). Przyczyny niniej-
szego rozwoju zapotrzebowania na 
węgiel kamienny to:
- coraz słabszy rozwój gospodar-
czy w krajach UE, za wyjątkiem 
Niemiec i powoli poprawiającej 
się koniunkturze gospodarczej 
Hiszpanii;
- spadek wykorzystania mocy za-
instalowanej w elektrowniach wę-
glowych, w wyniku zwiększonego 
pozyskiwania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Verein der Kohle-
nimporteure e.V.; Hamburg, July/
August 2017

Oprac.: Bronisław Jaworski

Na rynku węgla kamiennego
Francuski minister ds. 

ochrony środowiska Nicolas 
Hulot chce zmienić dotychcza-
sową politykę energetyczną na 
nową „zieloną, a zarazem pro-
klimatyczną”. 

W zaprezentowanym 5-letnim 
programie proklimatycznym za-
mierza się w szczególności zredu-
kować CO2, jak również zmniej-
szyć udział energetyki jądrowej  
w miksie energetycznym.  
W związku z tym udział energetyki 
jądrowej w produkcji energii elek-
trycznej zostanie zredukowany do 
końca 2025 roku, do 50 proc.

Niniejszy program tzw. zwro-
tu energetycznego zakłada rów-
nież zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, poprzez promowanie 
różnych pakietów oszczędnościo-
wych. W szczególności promuje 
się rozbudowę energetyki od-
nawialnej, przy równoczesnym 
odłączeniu (i zamknięciu) od sieci 
energetycznej przestarzałych re-
aktorów jądrowych. Warto wspo-
mnieć, że 2/3 w produkcji energii 
elektrycznej stanowi udział ener-
getyki jądrowej. W kraju pra-
cuje aż 58 rektorów jądrowych.  
W niniejszym programie zakłada 
się sukcesywne zmniejszanie jądro-
wego potencjału energetycznego,  
o co najmniej 17 reaktorów. 

Program zakłada zwiększone 
wykorzystanie odnawialnych no-
śników energii w ciepłownictwie 
i pojazdach samochodowych,  
w tym głównie w samochodach 
osobowych i komunikacji miej-
skiej. Minister N. Hulot opowia-
da się za definitywnym zaprzesta-
niem eksploatacji i wykorzysty-
wania kopalnych/organicznych 
nośników energii, na przykład 
węgla, będącego głównym źró-
dłem emisji dwutlenku węgla  
i zagrażającego klimatowi. Mini-
ster N. Hulot podaje, że „5 proc. 
energii Francja uzyskuje z węgla, 

jest to niedu-
żo, ale do 2022 
roku, wykorzy-
stanie powinno 
być sprowadzo-
ne do zera”.

Do 2040 
roku we Francji 
powinna wystą-
pić całkowita 

rezygnacja z silników spalino-
wych. Gospodarstwa domowe  
o niskich dochodach uzyskają 
premię za złomowanie samocho-
du spalinowego, przy zakupie 
nowego elektrycznego. Minister 
N. Hulot przekazał społeczeń-
stwu francuskiemu pewne prze-
słanie, a mianowicie takowej 
treści: „Pomóżcie wszyscy, po-
nieważ ochrona środowiska jest 
sprawą nas wszystkich; pomóż-
cie sadzić drzewa, pod którymi 
my i nowe generacje będą mogły 
wypoczywać”.

Źródło: Tagesschau (ARD 
Paris); Cash; lipiec 2017r. 

Opracował: Bronisław Jaworski

Francja dla klimatu

W okresie tym Grupa Enea 
wytworzyła 9.337 GWh energii elek-
trycznej (wzrost o 37,2 proc. ). Sprze-
daż energii elektrycznej odbiorcom 
detalicznym wzrosła o 8,2 proc. r/r,  
a produkcja węgla handlowego osią-
gnęła poziom 4,6 mln ton. Na podob-
nym poziomie utrzymywała się też 
sprzedaż węgla, co oznacza również 
wzrost o 6,5 proc. r/r.

W pierwszym półroczu 2017 
GK Enea wydała na inwestycje 
2,445 mld zł, z czego 1,608 mld zł 
pochłonęły inwestycje kapitałowe, 
329 mln zł inwestycje w obszarze 
wytwarzania, 344 mln zł w obszarze 
dystrybucji, a 139 mln zł w obsza-
rze wydobycia. Do końca 2017 roku 
Grupa planuje przeznaczyć na inwe-
stycje łącznie 4.311 mln zł.

W końcowej fazie realizacji 
znajduje się obecnie budowa klu-
czowej inwestycji Grupy Enea – 
bloku na parametry nadkrytyczne 
o mocy 1.075 MW w Elektrowni 
Kozienice, wyposażonego w najno-
wocześniejsze rozwiązania ekolo-
giczne z możliwością dobudowania 
w przyszłości instalacji CCS służą-
cej do wychwytywania CO2 (status 
CCS ready). Blok z powodzeniem 
przeszedł 1 września pierwszą syn-
chronizację z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym. 

– W I półroczu 2017 r. Gru-
pa Enea kontynuowała działania 
związane z realizacją zakładanych 
celów strategicznych. Osiągnięte 
wyniki finansowe i operacyjne po-
twierdzają, że umacniamy pozycję 

Grupy na rynku – powiedział Miro-
sław Kowalik, prezes Enei. – Jeste-
śmy stabilnym i silnym koncernem 
surowcowo-energetycznym, który 
rozwija się w sposób zrównoważony 
i systematyczny. Dlatego, po zreali-
zowaniu inwestycji i osiągnięciu za-
mierzonych wyników finansowych, 
koncentrujemy się obecnie na mak-
symalnym wykorzystaniu efektów 
synergii występujących w ramach 
posiadanych przez nas aktywów – 
dodał prezes Kowalik.

Kluczowymi elementami roz-
woju Grupy będą innowacje. Branża 
energetyczna, w tym Grupa Enea, już 
dziś jest ważnym odbiorcą innowa-
cyjnych rozwiązań, które są wdraża-
ne np. w sieciach dystrybucyjnych, 
czy przy produkcji energii elektrycz-
nej. Enea widzi też znaczący poten-
cjał w realizacji z ośrodkami nauko-
wymi i samorządami wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych 
i wdrożeniowych w obszarze auto-
busów elektrycznych i infrastruktury 
ich ładowania. Dlatego Enea została 
członkiem klastra „Polski Autobus 
Elektryczny – łańcuch dostaw dla 
elektromobilności”. 

– Innowacyjność jest dla nas 
nie tylko jednym z kluczowych wa-
runków rozwoju. Innowacyjność 
chcemy wprowadzić do DNA naszej 
Grupy. Koncentrujemy się na po-
szukiwaniu nowych rozwiązań i po-
mysłów. Szukamy ich na rynku oraz 
wewnątrz organizacji – powiedział 
prezes M. Kowalik.

(nor)

W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Enea (większościowy 
właściciel LW Bogdanka) odnotowała bardzo dobry wynik EBIT-
DA, który wzrósł o 12,6 proc. rok do roku i wyniósł 1.358 mln zł. 
Zysk netto w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł aż o 32,4 
proc. i wyniósł 624 mln zł. Świetne wyniki zanotowała też LW Bog-
danka, o czym już informowaliśmy w poprzednim wydaniu.

Świetne wyniki Enei i Bogdanki

Pijana opiekunka dzieci
Prawie 1,5 promila alkoholu 

w wydychanym powietrzu miała 
53-letnia prawna opiekunka trójki 
dzieci. Policjanci otrzymali w tej 
sprawie zgłoszenie od pracownicy 
MOPR. Do zdarzenia doszło 19 
września około godz. 18 na tere-
nie lubelskiej dzielnicy Kośminek.
Dzieci w wieku 2, 5 i 7 lat trafiły 
do zawodowej rodziny zastępczej. 
Ich stan zdrowia był dobry i nie 
wymagały opieki lekarskiej. 
Złamał przepisy, był wypadek

Do zderzenia dwóch pojazdów 
doszło 19 września w południe na 
skrzyżowaniu: Lipowej, Narutowicza 
i Piłsudskiego w Lublinie. Kierujący 
punto, jadąc ul. Lipową w kierunku 
Piłsudskiego usiłował skręcić, mimo 
zakazu, w lewo w ul. Narutowicza.  
W  ten sposób  oprowadził do zderzenia  
z prawidłowo jadącym pojazdem 
marki Peugeot Boxer. Ucierpiały 
dwie osoby – pasażerowie obu po-
jazdów, którzy zostali przewiezieni 
karetkami do szpitali. Na szczęście 
obrażenia nie okazały się poważne. 
Kierowcy byli trzeźwi.
Włamywacz zatrzymany z łupem

Zgłoszenia o włamaniach do 
pojazdów zaparkowanych w rejonie 
ul. Młyńskiej w Lublinie policjanci 
z III komisariatu otrzymywali od 
końca sierpnia br. Sprawca kradł 
z aut wyposażenie, takie jak radia, 
nawigacje, czy dokumenty pojazdu. 
Mężczyzna włamał się do 5 samo-
chodów, usiłował też okraść kolej-
ne trzy. Pokrzywdzeni oszacowali 
straty na około 6 tys. zł. Kryminalni 
powiązali   włamania z 35-latkiem, 
notowanym  już za podobne prze-
stępstwa. Był jednak trudny do od-
nalezienia z braku stałego miejsca 
zamieszkania. Na szczęście przed 
weekendem 35-latek został zatrzy-
many przez patrol, który podczas 
legitymowania znalazł przy nim po-
chodzące z włamań łupy. 

Oszustki okradły starszych ludzi
Policjanci poszukują trzech ko-

biet, które 7 września okradły starsze 
małżeństwo. Jedna z nich pod pre-
tekstem pozostawienia wiadomości 
dla sąsiada zajęła się zagadywaniem 
gospodyni, a pozostałe dwie plądro-
wały mieszkanie. Kiedy gospodyni 
wszczęła alarm i obudziła śpiącego 
męża, nieznajome uciekły. Po chwili 
okazało się, że oszustki ukradły le-
żące na stole ponad 500 złotych. 

Słaba głowa do alkoholu?
Wyjątkowo słabą głową wyka-

zał się 41-letni mieszkaniec Łęcznej, 
który według policji jechał „węży-
kiem” autem marki Nissan Almera 
po alei Jana Pawła II. Zatrzymany 
przez funkcjonariuszy do kontroli 
drogowej wydmuchał coś ponad pół 
promila alkoholu. Zatrzymano mu 
za pokwitowaniem prawo jazdy. 

Taką samą procedurę zastoso-
wano wobec 35–latka z Piask (gm. 
Wola Uhruska), który w miejscowo-
ści Podgłębokie, przy ograniczeniu 
do 50 km/h jechał z prędkością o 26 
km/h wyższą. Kierowca samochodu 
marki Volkswagen Vento został pod-
dany badaniu na trzeźwość, alkomat 
wskazał ponad promil alkoholu. 

Spisującego protokół policjan-
ta w Łęcznej poniosła fantazja lub 
też kierowca ma nadzwyczaj słabą 
głowę, by po „jednym piwie” pro-
wadzić auto wężykiem. Wypicie 
1 piwa daje wynik 02-06 promila, 
w zależności od osoby, płci, wagi  
i czasu od konsumpcji. W większości 
krajów Europy dopuszczalna zawar-
tość alkoholu we krwi wynosi wła-
śnie 0,5 promila, czyli 0,25mg/dm3, 
w Wielkiej Brytanii dopuszcza się 
0,8 promila. W Polsce jazda powyżej 
0,5 promila to już przestępstwo.
Zaatakowała nożem i siekierą 

Do rodzinnego dramatu do-
szło w Spiczynie. 22-latka zaata-
kowała nożem i siekierą swoje 
dwie siostry w wieku 15 i 19 lat. 

Poszkodowane przeszły operacje, 
ponieważ na ciele posiadały rany 
kłute. Ich życiu nie zagraża już 
niebezpieczeństwo – podaje por-
tal spottedlublin.pl. Napastniczka 
leczyła się psychiatrycznie. Teraz 
przebywa na oddziale zamkniętym 
Szpitala Neuropsychiatrycznego 
przy ul. Abramowickiej. Sprawę 
wyjaśnia prokuratura.
Jazda po Łęcznej z promilami

16 września w sobotę nad ra-
nem 25-latek z Łęcznej, kierujący 
pojazdem Mazda 3, poruszał się 
swoim samochodem ul. Armii Kra-
jowej w Łęcznej. Poddany badaniu 
wydmuchał ponad 1,4 promila. 
Tłumaczył, że przed jazdą wypił 
trzy piwa. Do drugiego zdarzenia 
doszło w niedzielny poranek rów-
nież w Łęcznej. Uwagę policjantów 
zwrócił poruszający się ulicą Polną 
młody mężczyzna. Zatrzymany 
na ul. Polnej do kontroli drogowej 
35-letni kierowca auta marki Opel 
jechał na „podwójnym gazie”. Wy-
dmuchał ponad 1,2 promila alkoho-
lu. Policjanci zatrzymali pijanym 
kierowcom ich prawa jazdy.
Starszy pan złodziejem

14 września obsługa jednego  
z supermarketów ujęła złodzieja, 
który próbował wynieść schowane 
w ubraniu słodycze o wartości po-
nad 20 zł. Na miejsce zostali wezwa-
ni policjanci, którzy po wykonaniu 
czynności służbowych zwolnili 
przestępcę. Po niespełna 2 godzi-
nach do tego samego supermarketu 
został wezwany kolejny patrol poli-
cji. Jak się okazało obsługa zatrzy-
mała złodzieja sklepowego na pró-
bie kradzieży butelki wódki i dwóch 
książek. Policjanci po przybyciu na 
miejsce wylegitymowali zatrzyma-
nego. Okazało się, że jest nim ten 
sam 71-letni mieszkaniec Łęcznej.

Nie minęły kolejne dwie godzi-
ny kiedy policja otrzymała następne 
wezwanie do złodzieja sklepowego. 
Tym razem pochodziło ono z innego 
supermarketu. Mężczyzna z dwoma 
wypchanymi po brzegi koszykami 
próbował opuścić sklep bez płacenia 

za zakupy. Przybyli na miejsce poli-
cjanci dobrze znali złodzieja ponie-
waż był to ten sam mężczyzna, który 
dokonywał poprzednich kradzieży. 
W koszykach znajdował się towar za 
ponad 500 zł, w tym spirytus, whi-
sky, książki i tygodniki polityczne. 
W związku z popełnieniem przez 
mężczyznę przestępstwa został za-
trzymany i osadzony w policyjnym 
areszcie. Co ciekawe – mężczyzna 
podczas każdej z dokonywanych 
kradzieży był trzeźwy.
Śmierć na drodze w Biesiadkach

Łęczyńscy policjanci wy-
jaśniają okoliczności wypadku, 
do którego doszło 12 września 
w miejscowości Biesiadki, gm. 
Cyców, na trasie W-829. Na sku-
tek potrącenia, śmierć na miej-
scu zdarzenia poniosła 36–letnia 
mieszkanka tej miejscowości. 
Kierujący samochodem uciekł  
z miejsca wypadku nie próbując 
udzielić kobiecie pomocy. Oględzi-
ny miejsca zdarzenia były wykony-
wane z udziałem prokuratora oraz 
biegłych z zakresu medycyny sądo-
wej i wypadków drogowych. 

Działania łęczyńskich policjan-
tów przyniosły skutek. Samochód 
marki Audi zaparkowany był na jed-
nej z posesji w miejscowości Kulik, 
gm. Siedliszcze. Posiadał uszkodze-
nia odpowiadające okolicznościom 
wypadku. Łęczyńscy kryminalni 
zatrzymali właściciela w Lublinie, 
gdzie mężczyzna pracował. 21-latek 
nie posiada prawa jazdy. 
Zasadzka na sprawcę rozboju

Pod koniec lipca w Milejowie 
trzech młodych mężczyzn grożąc 
użyciem gumowej pałki doprowa-
dziło do stanu bezbronności 19-
letniego mieszkańca Milejowa. 
Ukradli mu 15 sztuk papierosów. 

Policjanci szybko ustalili toż-
samość sprawców. Dwóch z nich 
zatrzymano i doprowadzono przed 
oblicze prokuratora. Kilka dni póź-
niej łęczyński kryminalni ustalili 
miejsce pobytu trzeciego ze spraw-
ców. Zatrzymano go w przygotowa-
nej zasadzce. Prokurator wystąpił  

o zastosowanie wobec 32-letniego 
mieszkańca Łęcznej tymczasowe-
go aresztu. Sąd uznał, że następne  
3 miesiące mężczyzna powinien 
spędzić w areszcie. 
Śmierć pieszego w Zofiówce

Wieczorem 30 sierpnia, tuż po 
godzinie 21 dyżurny łęczyńskiej 
policji otrzymał zgłoszenie o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości 
Zofiówka, gm. Łęczna. Funkcjona-
riusze na miejscu ustalili wstępnie 
że, 53-latek z Lublina, jadący sa-
mochodem marki Honda Accord od 
strony Lublina w kierunku Łęcznej 
drogą krajową K-82, uderzył w pie-
szego, który usiłował przejść przez 
jezdnię. Do zdarzenia doszło na 
skrzyżowaniu z drogą podporząd-
kowaną, miejsce wypadku nie było 
oświetlone, zaś pieszy nie posiadał 
elementów odblaskowych. 

Po uderzeniu przez hondę pie-
szy przewrócił się na jezdnię. Leżą-
cego pieszego zdążył ominąć kolejny 
jadący w stronę Łęcznej samochód. 
Trzeci pojazd w kolumnie – volks-
wagen passat kierowany przez 70-
latka z Lublina najechał na leżącego 
mężczyznę. Pieszy, 62–letni miesz-
kaniec gm. Łęczna poniósł śmierć 
na miejscu. Kierowcy biorący udział  
w zdarzeniu byli trzeźwi.

Staranował ogrodzenie, był pijany
20 września w nocy, ok. 

godz. 1.20 21-latek stracił pano-
wanie nad kierowanym samocho-
dem marki Land Cruiser i uderzył 
w ogrodzenie jednej z posesji 
we  Włodawie.Najprawdopodob-
niej  nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze  
i wpadł w poślizg. Badanie al-
komatem wykazało, że 21-latek  
z gm. Uścimów miał w organizmie 
ponad 1,6 promila alkoholu. Dodat-
kowo, po sprawdzeniu w systemach 
okazało się, że młody mężczyzna 
siadł za kierownicę pomimo braku 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi mechanicznymi. 

Grzybiarze zgubili się w lesie
Są jeszcze w Polsce lasy  

w których można się zgubić. 15 
września ok. 9:20 dyżurny wło-
dawskiej komendy został powia-
domiony o zaginięciu 77-letniego 
mieszkańca Świdnika, który wy-
brał się do m. Suchawa na grzy-
bobranie i zabłądził. Odłączył się 
od grupy, bo był zmęczony i chciał 
iść do auta. Niestety mężczyzna 
tam nie dotarł informując telefo-
nicznie syna, że się zgubił. W akcji 
poszukiwawczej, w której oprócz 
policjantów uczestniczyli strażacy 
OSP z Włodawy, Wyryk i Zahajek 
oraz pracownicy lasów państwo-
wych – łącznie ponad 30 osób. 
Kilka godzin po zgłoszeniu, poli-
cjanci zauważyli na skraju lasu za-
ginionego mężczyznę w obecności 
innego grzybiarza, który wcześniej 
został powiadomiony o prowadzo-
nych poszukiwaniach. 

Ok. godz. 17 policjanci ode-
brali kolejne zgłoszenie z którego 
wynikało, że dwoje mieszkań-
ców Chełma zagubiło się w lesie 
w pobliżu miejscowości Adam-
ki. Dzięki profesjonalnej reakcji 
dyżurnego policjanta grzybiarze 
szybko zostali odnalezieni.
Nie zmieścił się na skrzyżowaniu

30 sierpnia policjanci KPP  
w Świdniku zostali zaalarmowani, 
że kierowca osobówki w miejsco-
wości Mełgiew wjechał na wy-
sepkę na skrzyżowaniu. Po czym 
jadąc całą szerokością drogi odje-
chał z miejsca zdarzenia. Przeszu-
kując ulice policjanci w miejsco-
wości Dominów zastali opisany 
przez zgłaszającego pojazd. Za 
kierownicą pojazdu marki Mitsu-
bishi siedział 55-letni mężczyzna. 
Był on kompletnie pijany. Miał 
problem z utrzymaniem równo-
wagi ciała. Nie mógł samodziel-
nie wysiąść z auta. Badanie alko-
matem wskazało blisko 3 promile 
alkoholu w jego organizmie.

opr. nor
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W dniu 10 września br. 
w Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Bazylego w Świersz-
czowie odbyły się uroczystości 
dożynkowe. Piękne wińce do-
żynkowe, przygotowane przez 
poszczególne sołectwa, zosta-
ły ustawione przed ołtarzem. 

Uczestniczyli licznie przy-
byli mieszkańcy Świerszczowa 
i okolicznych miejscowości 
oraz goście zaproszeni: wójt 
gminy Wiesław Pikuła, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Cycowie 
Zbigniew Rutkowski, kierow-
nik szkoły filialnej w Świersz-

czowie Marian Bartniczuk, 
dyrektor Gminnego Domu 
Kultury Marzenna Karpowicz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Sylwia Kawalec. 

Po liturgii mszy św. ksiądz 
proboszcz Sławomir Górny 
oraz starostowie dożynek: 
Elżbieta Szot i Mirosław Ka-
walec, zaprosili uczestników 
spotkania na obrzęd łamania 
chleba i degustację przygo-
towanych potraw. Spotkanie 
przebiegło w miłej, przyjaznej 
atmosferze.

M.D.

Dożynki parafialne w Świerszczowie

Łęcznej – mówi Grzegorz Gaw-
roński, dyrektor Biura Zarządu 
LW Bogdanka SA. 

Łęczna do tematu podchodzi 
też bardzo przychylnie. - Jesteśmy 
gotowi pomóc Enei na każdym eta-
pie ewentualnych przygotowań do 
budowy elektrowni w Starej Wsi – 
mówi Leszek Włodarski, zastępca 

burmistrza Łęcznej. - Jeśli będzie 
taka potrzeba, jesteśmy gotowi od-
delegować pracownika, aby tylko 
pomóc w przyciągnięciu do naszej 
gminy tak poważną firmę – dodaje.

Elektrownia to szansa na 
nowe miejsca pracy, bezpieczeń-
stwo energetyczne, poważny od-
biorca węgla z kopalni Bogdanka. 

Grzegorz Kuczyński

Elektrownia na gaz z węgla
dok. ze str. 1

Trzy przedsiębiorstwa ode-
brały zaproszenia do złożenia 
ofert ostatecznych – informuje 
Inspektorat Uzbrojenia MON. 
Wśród nich jest PZL-Świdnik. 

Zaproszenia do złożenia ofert 
ostatecznych odebrały: konsorcjum 
PZL z Mielca i Sikorsky Aircraft 
Corporations, konsorcjum Airbus 
Helicopters z Heli Invest z War-
szawy oraz WSK „PZL-Świdnik”, 
którego właścicielem jest włosko-
brytyjska grupa Leonardo. 

Łącznie armia planuje zakup 
16 helikopterów. Ośmiu we wspo-
mnianym wyżej przetargu, który 
ma doprowadzić do pozyskania 
śmigłowców bojowego poszu-
kiwania i ratownictwa w wersji 
CSAR oraz CSAR SOF, który 
ma być wykorzystywany przez 
wojska specjalne. CSAR ozna-

cza Combat Search And Rescue, 
czyli w uproszczeniu Poszukiwa-
nie i Ratownictwo Bojowe. Tego 
rodzaju śmigłowce mają służyć 
do działania za liniami wroga, do 
skrytego przerzucania oddziałów 
specjalnych czy poszukiwania pi-
lotów zestrzelonych samolotów. 

Według wojskowych specja-
listów (spoza ministerstwa) naj-
większe szanse na wygranie tego 
przetargu mają dwa helikoptery: 
Black Hawk z Mielca oraz EC725 
Caracal. Mariusza Cielmę z portalu 
„Dziennik Zbrojny” dziwi jednak 
zakup śmigłowców do takich wła-
śnie zadań, bowiem „7. Eskadra 
Działań Specjalnych stacjonują-
ca w Powidzu, współpracująca  
z WS, ma na stanie osiem śmigłow-
ców Mi-17 kupionych dopiero co  
w zeszłej dekadzie. To najmłodsze 

Będą wreszcie śmigłowce? i najlepiej wyposażone maszyny  
w całych Siłach Zbrojnych”- za-
znacza ekspert.

Zakup również ośmiu maszyn 
planowany jest też w drugim prze-
targu, który dotyczy śmigłowców 
dostosowanych do zwalczania 
okrętów podwodnych i wyposa-
żonych w sprzęt pozwalający na 
prowadzenie akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczych. Do drogie roz-
wiązanie – zazwyczaj kupuje się 
wyspecjalizowane helikoptery 
ZOP i wyspecjalizowane ratowni-
cze SAR lub droższe CSAR. 

To jednak bardzo pilny prze-
targ, bowiem czas eksploatacji 
używanych dotychczas śmigłow-
ców rodziny Mi-14 nieubłaganie 
zbliża się do końca. Tutaj fawo-
rytami według ekspertów jest 
AW 101 oraz EC725 Caracal. Na 
Black Hawka w wersji morskiej 
trzeba by czekać nawet 4 lata od 
podpisania kontraktu.         (nor)

Blisko sto osób uczestniczyło 
w corocznym rajdzie organizo-
wanym przez Gminę Łęczna na 
zakończenie sezonu rowerowego. 

Mżawka, padający przelotnie 

Pogoda nie wystraszyła
deszcz i niższa temperatura nie-
straszna była rowerzystom, którzy 
mimo warunków atmosferycz-
nych 17 września licznie stawili 
się na Rynku I w Łęcznej.

Cykliści podzieleni na gru-
py wyjechali w kierunku jeziora 
Rogóźno, gdzie czekał na nich 
ciepły posiłek i chwila odpo-

czynku. Po zregenerowaniu sił  
i wykonaniu wspólnego pa-
miątkowego zdjęcia rowerzyści  
z uśmiechami na twarzach wyjechali  
z górniczego ośrodka do Łęcznej.

Droga powrotna okazała się 
bardzo dynamiczna. Cykliści znacz-
nie wcześniej niż planowano doje-
chali na finał rajdu. Po chwili rozmo-
wy i wspomnień zapowiedzieli swo-
ją obecność za rok na IX edycji rajdu 
Łęczna na rowery.                        BB

Tymczasem wiele urazów np. 
stłuczeń, zwichnięć czy złamań, 
nie powoduje trwałego uszczerb-
ku i zakłady ubezpieczeń w ogóle 
odmawiają wtedy wypłaty.

Są też przypadki celowe-
go wprowadzania w błąd. Jako 
przykład można podać uką-
szenie przez osę czy pszczołę.  

W materiałach reklamowych 
brzmi to dobrze, tylko, że w dłu-
giej umowie, małym druczkiem, 
jest zastrzeżenie, iż wypłata na-
stąpi wyłącznie w przypadku pa-
rodniowego pobytu w szpitalu!  

Warto też wiedzieć, że 
wbrew powszechnemu przekona-
niu, ubezpieczenie NNW nie jest 
obowiązkowe. W praktyce nie ma 

Nabici w szkolne ubezpieczenia
dok. ze str. 1

obowiązku zawierania ubezpie-
czenia całorocznego ani na krajo-
wą wycieczkę szkolną. Szkoła nie 
może wymagać, by uczeń takie 
ubezpieczenie posiadał. Wyjąt-
kiem są tylko wycieczki zagra-
niczne. Na taki wyjazd uczeń rze-
czywiście musi mieć ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, bez niego nie będzie 
mógł w wyjeździe uczestniczyć.

Ryszard Nowosadzki

uzasadnieniu autorzy projektu. Rzeczywiście, zarówno 
w rządzie jak i samorządzie takie etaty pozwalały władzy 
zatrudniać „swoich” ludzi, nie patrząc na ich wykształ-
cenie, kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe. Do-
brze, że przynajmniej na szczeblu samorządowym, już 
wkrótce bezproduktywnych etatów opłacanych przez 
nas wszystkich nie będzie.

W samorządzie problem dotyczy głównie szczebla 
wojewódzkiego, ale są prezydenci, burmistrzowie czy 
starostowie, którzy zafundowali sobie doradców. Przy-
kładem może tu być Łęczna, gdzie doradcą burmistrza 
Kosiarskiego, po przegranych wyborach, został były wójt 
Spiczyna. Mirosław Krzysiak miał pomagać w pozyski-
waniu funduszy zewnętrznych, ale jakoś efektów jego do-
radztwa nie widać. W 2016 roku gmina Łęczna nie uzy-
skała na przykład akceptacji żadnego wniosku w ramach 
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej. Etat miał też istnieć do chwili powołania za-
stępcy burmistrza. Teraz wygasi go ustawa.                 rkn
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ogłoszenia drobne

W przyszłym roku na drodze 
krajowej nr 82 (Lublin – Wło-
dawa) mają rozpocząć się prace 
modernizacyjne, których celem 
będzie likwidacja miejsc uzna-
nych za niebezpieczne. Wszystkie 
miejsca, w których dochodzi do 
licznych wypadków, mają zostać 
przebudowane do 2023 roku. 

Na pierwszy ogień, bo w 2018 
roku, trafi odcinek drogi od Łusz-
czowa do Zofiówki. Tam często 
dochodziło do wypadków drogo-
wych, dlatego miejscami powstaną 
chodniki. Ponadto w Łuszczowie 
droga zostanie poszerzona i ma po-
jawić się dodatkowy pas do zjazdu 
na drogę powiatową do Kijan. Po-

wstaną też nowe zatoki autobuso-
we i dojścia do nich. Przejścia dla 
pieszych będą lepiej oświetlone.

W Głębokim niebezpieczne 
skrzyżowanie zamienione zostanie 
na rondo. Przebudowane zostaną 
także skrzyżowania w Albertowie 
i Kołaczach. Nowe zatoki autobu-
sowe i ciągi piesze pojawią się w 
przyszłości w Albertowie, Brzezi-
nach i Wesołówce.

Zmiany wynikają z przyjętego 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych w którym bezpieczeństwo od-
grywa istotną rolę. Założeniem jest 
likwidacja i modernizacja miejsc 
uznanych za niebezpieczne. 

(nor)

Będzie bezpieczniej na DK 82 

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, dysponujesz czasem i chcesz 
go spędzić w miłym towarzystwie, na ciekawych zajęciach, to mo-
żesz zostać słuchaczem Uniwersytetu III Wieku.

Warunkiem przyjęcia do LUTW jest posiadanie statusu emeryta/
rencisty lub wieku emerytalnego oraz złożenie podania o przyjęcie do-
kładnie: 14, 21, 28 września lub 5 czy 12 października w CK w Łęcz-
nej w godzinach od 10.00 do 12.00. Ponadto należy wziąć jeszcze udział  
w rozmowie wstępnej z kierownictwem filii LUTW, uiścić wpisowe  
w wysokości 10 zł dla nowych słuchaczy, wypełnić kartę słuchacza LUTW,  
dostarczyć 3 zdjęcia, wpłacić 60 zł/semestr za wykłady 2017/18.

Po tym wszystkim można zostać dumnym słuchaczem LUTW  
i przyjść na inaugurację roku akademickiego – 19 października (czwar-
tek) o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Łęcznej.                            BB

Lubelski Uniwersytet III Wieku

Bałkany. Ten region przycią-
gnął moją uwagę. I powstał plan 
zwiedzenia tej części Europy. Po-
mysł o tyle niestandardowy, bo 
wybrałem autostop. Dlaczego? 
Każdy powie, przecież to niebez-
pieczne, męczące. Można to zrobić 
inaczej... Oczywiście, ale już sama 
metoda zapowiadała przygodę.

Plecak spakowany, zostało 
tylko powiedzieć „hej przygodo!”. 
Wyjazd zacząłem autokarem z Lu-
blina do Rzeszowa. Tam ustawiłem 
się na wylotówce, napisałem na 
kartonie kierunek jazdy i zdałem 
się na szczęście. Długo nie musia-
łem czekać, już po około 30 minu-
tach zatrzymał się pierwszy samo-
chód. Przekroczenie granic kraju 
nie zajęło dużo czasu, następnym 
punktem były Słowacja i Węgry. 
Na Węgrzech poczułem jak daleko 
jestem od domu, ale doświadczy-
łem też życzliwości ludzi. Podwo-
żenie kilkanaście kilometrów dalej, 
abym tylko miał dobre miejsce, czy 
kupienie zimnego napoju w upalne 
dni, było czymś normalnym. 

Chciałem jak najszybciej do-
stać się do Serbii, wiedziałem, że 
wkroczę do zupełnie innego świa-
ta: pierwsza kontrola paszporto-
wa, zderzenie z inną kulturą – to 
wszystko nadawało klimatu. Rze-
czywistość jednak mnie otrzeźwiła. 
Sześć godzin czekania i patrzenia 
jak w pełni zapakowane samocho-
dy tylko rzucają uśmiechy w moim 
kierunku lub pokazują, że nie mają 

miejsca. Po tak długim czasie, usły-
szałem trąbienie, okazało się, że w 
ten sposób kierowca ciężarówki 
wołał mnie. Plecak w garść, bie-
giem do samochodu i pierwsze py-
tanie, dokąd jedziesz? Gdy usłysza-
łem odpowiedź aż zaniemówiłem, 
jechał prosto do następnego kraju 
w moim planie czyli Macedonii. Po 
tylu godzinach czekania, nie zasta-
nawiałem się. 

Miło zapamiętałem Macedo-
nię. Pomocni ludzie, piękne widoki, 
doskonale działający autostop oraz 
przepiękne jezioro Ochrydzkie. Tam 
spotkałem trenera kajakarstwa, który 
współpracuje z dwoma drużynami z 
Polski. Sam zagaił rozmowę pytając 
czy jestem z Polski - w czasie waka-
cji już spotykał naszych rodaków - 
autostopowiczów. W końcu mogłem 
porozmawiać z kimś mniej więcej 
po polsku. 

Następnym krajem była Al-
bania, państwo którego się trochę 
obawiałem. Granicę macedońsko-
albańską przekraczałem w nocy z 
Albańczykami. Zabawne było to, 

że ja nie rozumiałem albańskiego, 
oni nie znali angielskiego, a pomimo 
tego, dogadywanie się na migi oraz 
pokazywanie na mapie sprawdziło 
się. Wysadzili mnie przy motelu w 
środku nocy, więc nie wiedziałem 
co mam robić. Na moje szczęście 
z recepcji wyszedł młody chłopak i 
kolejny raz doświadczyłem życzli-
wości. Po chwili rozmowy, chłopak 
udał się do małego baru i przyniósł 
mi kawę z rogalikiem. 

Oczywiście cały czas próbo-
wałem złapać autostop. Po kilku-

nastu próbach udało 
się. Nowy kierowca 
znał trochę angiel-
ski. Gdy dojechali-
śmy do miejsca w 
którym nasze drogi 
się rozchodziły, po-
wiedział mi, żebym 
uważał ponieważ 
jest niebezpiecznie. 
Dlaczego? Rzucił 

tylko kilka słów o mafii i odjechał. 
Była noc, znajdowałem się w jakiejś 
nieznanej mi wiosce, wszędzie bie-
gały grupy psów, które nie wyglą-
dały przyjaźnie i nie wykazywały 
chęci do zabawy. Na plecach czu-
łem wzrok tubylców. Nie wiedzia-
łem gdzie mam iść. Znalazłem sta-
cję benzynową, połączoną z barem 
całodobowym i tam zapytałem, czy 
mogę usiąść i spędzić noc w tym 
miejscu. Całą noc oglądałem telewi-
zję, rozmawiałem z pracownikiem 
stacji i baru, który mimo odmo-
wy poczęstował mnie jedzeniem: 
przyniósł na stół talerz z pysznymi 
owocami. Gdy zrobiło się jasno, ru-

szyłem dalej. Po chwili zatrzymało 
się starsze małżeństwo z którym 
ruszyłem w dalszą drogę. Cały czas 
powtarzałem „pa para”, „no taxi”, 
„no money”, gdyż w Albanii często 
występują nieoznakowane taksów-
ki. Starsza para zupełnie mnie nie 
słuchała. Mówili swoje, ja swoje, 
nikt nikogo nie rozumiał. Dopiero, 
gdy pani zadzwoniła do syna, któ-
ry znał angielski, porozmawiałem  
z nim i to on przez telefon wytłu-
maczył rodzicom o co mi chodzi.  
Z boku to zderzenie dwóch języków 
było zapewne przekomiczne. 

Wreszcie dotarłem do Wlory. 
To spore miasto, ale masa turystów 
skutecznie zniechęciła mnie do po-
zostania. Pojechałem wybrzeżem, 
a miejscem docelowym miała być 
Saranda. Jednak autostop poszedł 
już gorzej, zatrzymałem się w poło-
wie drogi w miejscowości Himare  
i poszedłem na plażę. Ciepła i błę-
kitna woda wynagradzała cały trud 
dotarcia na miejsce. W Albanii spę-
dziłem trzy dni, podczas których 
delektowałem się lokalną kuchnią, 
która opierała się na owocach morza. 

Następnym krajem była Czar-
nogóra, którą tylko przejechałem, 
bo jak w Serbii, autostop funkcjo-
nował fatalnie. Gdy dotarłem do 
Mostaru w Bośni i Hercegowinie, 
byłem pod wielkim wrażeniem. 
To miasto z wiecznie żywą histo-
rią. Ciągle obecne ślady po kulach, 
wieże dla strzelców, to wszystko 
nadawało niesamowitego klimatu. 
Tam też zaznałem gościnności. Je-
den Bośniak, tłumaczył mi, że jego 
obowiązkiem jest swojego gościa 
napoić i nakarmić. Żałuję tylko, że 
nie byłem w Sarajewie. 

Wjechałem do Serbii. W Belgra-
dzie zakwaterowałem się w klimatycz-
nym hostelu w stylu kubańskim. Pod-
czas całej podróży, wykupiłem tylko 2 
noclegi: w Belgradzie i macedońskim 
Skopje. A reszta nocy? Spałem po pro-
stu na karimacie i pod śpiworem, w 
miejscu oddalonym od ludzi. 

Belgrad sam w sobie był in-
teresującym miastem. Następne-
go dnia opuściłem jednak stolicę 
Serbii. musiałem wyjechać busem 
ponad 30 km za miasto, a następ-

nie iść obok 
a u t o s t r a d y 
dobre 10 km 
do bramek 
płatniczych! 
Tam złapałem 
s a m o c h ó d 
prosto do Wę-
gier. Obrałem 
cel – dotarcie 
do stolicy. 

Ta sama 
procedura. Znalezienie kartonu, 
napisanie kierunku i na wylotówkę. 
Długo nie czekałem, zabrała mnie 
Węgierka, która 20 lat temu z bra-
tem zwiedziła całą Europę Zachod-
nią. Autostopem! Podczas tej miłej 
pogawędki na drodze utworzył się 
korek. Podczas ciągłego ruszania 
i hamowania, zobaczyłem polską 
rejestrację! Kiedy pani, która mnie 
zabrała, zatrąbiła, ja opuściłem szy-
bę w samochodzie i zapytałem czy 
podrzucą mnie do Polski. Dla mło-
dej pary nie było problemu. Sami 
wracali z podobnej trasy jednak już 

Autostopem po Bałkanach

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie M6, 82 m2, na os. Samsono-
wicza w Łęcznej na M2 lub M3 w 
Łęcznej. Tel. 691 158 101
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 36 m2, II piętro, wyjście 
z klatki, os. Samsonowicza, ul. 
Gwarków 2, cena 130 tys. do ne-
gocjacji, tel. 503 992 661
Sprzedam mieszkanie 38m2, 
na Podzamczu, bezczynszowe, 
ocieplone, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka. Cena 128 tys. zł. Do ne-
gocjacji. Tel. 663162470
Sprzedam działkę rolną 0,44ha, 
III klasa, na granicy Jaszczów - 
Łysołaje. Tel. 781 965 244
Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy, 44m2 + piw-
nica (pomieszczenie magazynowe 

– 38m2). Łęczna, ul. Wrzosowa 1. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 606 14 
67 95 
Sprzedam mieszkanie 3 -pokojo-
we o pow. 63 m2, I piętro, Łęczna,  
ul. Wiosenna. Tel. kontaktowy: 
515 155 322 lub 503 124 995 
Sprzedam działkę 22 ar wraz z 
budynkiem mieszkalno-gospodar-
czym, Łuszczów Kolonia, 7 km 
od Łęcznej. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media, Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrak-
cyjna cena! Tel. 693 374 582

swoim samochodem! Tematy do 
rozmów nam się nie kończyły, a po 
2 tygodniach szwendania się, chcia-
łem już po prostu wrócić do domu. 
Kilka godzin później znalazłem się 
już w Kielcach i tak do godziny  
9 rano, byłem w domu. 

Na podsumowanie mogę 
jedynie napisać, było warto! Na-
uczyłem się wiele o sobie, pozna-
łem swoje granice i doświadczy-
łem ludzkiej życzliwości, o której 
zapominamy na co dzień.

Wiktor Kościelski


