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WYDANIE KWIETNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Druhny i Druhowie Strażacy
Miasta i Gminy Frombork!
Z okazji Dnia Strażaka składam wyrazy uznania
i podziękowania wszystkim strażakom ochotnikom Miasta i Gminy Frombork za realizowanie zadań w ochronie życia i mienia oraz za stałe wzbogacanie dorobku
pożarniczego na terenie naszej gminy oraz powiatu
braniewskiego.
Wyrazy wdzięczności i pamięci kieruję do Seniorów
strażackiego ruchu, którzy w humanitarnej pomocy bliźniemu odnajdywali cel swojego działania, przekazywali
swoje doświadczenia młodym następcom oraz tworzyli
współczesne oblicze Straży Pożarnej.
Dziękuję Wam za oddanie w służbie na rzecz ochrony
przeciwpożarowej, za poświęcenie i pracę oraz służbę
drugiemu człowiekowi.
Życzę wszystkim strażakom spokojnej służby, dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSPRP
Krystyna Lewańska

KALENDARIUM IMPREZ
Maj 2012

2 – Dzień Flagi. Wędrówki Majowe (Nordic Walking)
7–26 – „Mistrzostwa Europy’ 2012” w piłce nożnej drużyn 6-osobowych (do 21 lat)

Czerwiec 2012

1 – Dzień Dziecka
9 – VII Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy – Impreza Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
24.06–26.08 – 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
29–30 – Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków
30 – VI Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej oraz „Powitanie lata”
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

Lipiec 2012

7–8 – VII Spływ Kajakowy Wodami Warmii
14 – IV Spotkania Country

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 30 MARCA do 26 kwietnia 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 1/1 za cenę 5205,75 złotych
brutto.
- drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu w mieście Fromborku przy ulicy Dworcowej. Przetarg ten
nie przyniósł rezultatu.
- 16.04.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń”. Termin składania ofert upływa w dniu
07.05.2012 r.
- 27 lutego 2012 roku został ogłoszony drugi przetarg na
oznakowanie punktów Informacji Turystycznej. Zmieniono
nieznacznie opis przedmiotu zamówienia dotyczący gabloty
zewnętrznej pod względem:
- wielkości: z 200 cm na 180 cm,
- przestrzeni użytkowej: z 6 cm na 4 cm,
- grubości: z 9 cm na 6 cm.
16 marca 2012 roku odbyło się otwarcie ofert postępowania
przetargowego na oznakowanie punktów informacji turystycznej. Wpłynęły dwie oferty:
1. „Stalum” Andrzej Biegański, ul. Pobielska 11, 60-002 Poznań
– 3794,55 zł,
2. Magit Sp. z o.o., Psory, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław –
8118,00 zł.
Wybrana została oferta firmy „Stalum”, która spełniła
wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz okazała się najkorzystniejsza cenowo.
6 kwietnia 2012 roku nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczął się 30-dniowy termin realizacji dostawy.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy okresu od 30 marca do 26
kwietnia 2012 roku. W tym czasie wprowadzonych zostało 11
zarządzeń w następujących sprawach:
- Nr 19/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku;
- Nr 20/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2011 r.;
- Nr 21/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty;
- Nr 22/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2012 rok;
- Nr 23/2012 z 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli na rok 2012;
- Nr 24/2012 z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2012 roku opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub
nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla
inkasenta oraz ustalenia terminów rozliczania się inkasentów z pobranych opłat przystaniowych;
- Nr 25/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2011 r.;
- Nr 26/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za
2011 r.;
- Nr 27/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2011 r.;
- Nr 28/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2011 r.;
- Nr 29/2012 z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Szanowni Państwo!
W kwietniu odbyły się dwie kontrole dotyczące realizacji
zadań dofinansowanych z PROW (Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich):
1. W dniu 10.04.2012 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji pn. „Budowa wodociągu Jędrychowo-Baranówka”. Zespół kontrolny dokonał
weryfikacji realizacji operacji w zakresie zgodności lokalizacji
operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji
z wnioskiem o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,
co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności
kontrolnych.
2. W dniu 11.04.2012 r. odbyła się kontrola pracowników
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we
Fromborku”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji
operacji w zakresie zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji z wnioskiem
o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało
potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 500 000 zł.

Panie i Panowie Radni!
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące
przetargi:
- drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działce nr 101/3 obręb 6 miasta Fromborka
przy ulicy Kopernika. Dzierżawcą parkingu została ustalona
Restauracja „Pod Wzgórzem” GRACJA CATERING Pani Barbara Chrzanowska, 14-530 Frombork za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 11 000,00 złotych brutto w stosunku
rocznym.
- pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż budynku
użytkowego położonego na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/2, obręb nr 6 miasta Fromborka
przy ulicy Portowej oraz na oddanie do dnia 4 kwietnia 2096
roku w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego według
ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 o powierzchni 0,0377
ha, obręb nr 6 miasta Fromborka, na której posadowiony jest
ww. budynek. Nabywcą tych praw został Pan Piotr Kasza,
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Panie i Panowie Radni!

- 31 marca w Wielkim Wierznie w zebraniu
sprawozdawczym OSP;
- 3 kwietnia z roboczą wizytą do Fromborka
przyjechała delegacja naszego partnerskiego
miasta Kazlu Ruda z Litwy na czele z merem
Vytautasem Kanevičiusem. Omawialiśmy wspólną
realizację projektów w sferze kulturalnej i oświatowej;
- 11 i 12 kwietnia w Warszawie w obradach Forum Samorządowego wspólnie z Panią Teresą Podlasz – zastępcą
skarbnika gminy. 11 kwietnia byłyśmy w Sejmie RP, gdzie
uczestniczyłyśmy w spotkaniach z posłami. 12 kwietnia
uczestniczyłyśmy w szkoleniu na temat projektu organizacyjnego szkoły;
- 18 kwietnia w Elblągu w konferencji poświęconej systemowi kontroli zarządczej. Konferencja odbyła się w siedzibie
Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie;
- 19 kwietnia w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawach związanych z rozwojem miasta i gminy Frombork;
- 21 kwietnia w Zespole Szkół w otwartym dniu Szkoły Podstawowej;
- 23 kwietnia w zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wodociągi Fromborskie.

30 stycznia 2003 roku przystąpiliśmy do Związku Gmin
Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego. Obecnie przynależność do Związku nie jest dla nas niezbędna. W związku z tym
na podstawie §42 w zw. z §41 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku
Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1565 z dnia 31.07.2003
roku z poźn. zm.) dnia 04.04.2012 r. zostało wystosowane do
Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora
Drużno i Zalewu Wiślanego pismo w sprawie zamiaru wystąpienia ze Związku. Decyzja o zamiarze wystąpienia została podjęta
w związku z trudną sytuacją finansową Gminy Frombork, co pociąga za sobą brak odpowiednich środków na wniesienie składki
członkowskiej.
(§ 41 ust. 1 pkt 1 treść: Członkostwo w Związku ustaje w razie wystąpienia członka ze Związku.
§ 42 treść: Zamiar wystąpienia członek powinien w sposób
pisemny oznajmić Związkowi na trzy miesiące przed wystąpieniem.)
Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 26 kwietnia 2012

W okresie sprawozdawczym brałam udział:
- 30 marca br. w Elblągu w Walnym Zgromadzeniu Członków
Euroregionu Bałtyk;

LAUREACI KONKURSU NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Konkurs – idea i historia
Konkurs „8 Wspaniałych” dla młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych jest poszukiwaniem młodych, kreatywnych, wrażliwych osób, które potrafią zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i i chcą bezinteresownie jej udzielić.
Pomysłodawczynią konkursu jest Joanna Fabisiak – prezes
zarządu Fundacji „Świat na Tak”. Inspiracją dla niej był znany
western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają. Cel konkursu to promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci oraz młodzieży, a także upowszechnianie wolontariatu. Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym.
Celem powyższego konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie
młodzieżowego wolontariatu.

Wyłoniono laureatów fromborskiej edycji XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Najlepszych wolontariuszy ze szkoły podstawowej
i gimnazjum wybrało jury spośród 9 zgłoszonych uczniów.
„Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania – nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia.
Konkurs promuje pozytywne zachowania i postawy młodzieży.
Na posiedzeniu 16 kwietnia br. jury, w składzie: Maria Łacko,
Agnieszka Nawrot-Kopycińska, Krystyna Sieniawska, Janina Jachimowicz, wyłoniło 5 laureatów w kategorii wiekowej 10–13 lat
(tzw. Ósemeczki) oraz 4 laureatów w kategorii wiekowej 14–19 lat
(„Ośmiu Wspaniałych”).
W kategorii „Ósemeczka” nagrodzeni zostali:
I miejsce
Małgorzata Kazimierska
II miejsce Patrycja Piotrowska
III miejsce Damian Kurowski
IV miejsce Patryk Łatacz
V miejsce Aleksandra Piotrowska
W kategorii „Ośmiu Wspaniałych” jury wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce
Anna Gil
II miejsce Maksymilian Kurowski
III miejsce Martyna Matuszewska
IV miejsce Martyna Rebell
Laureaci Konkursu pojadą na wycieczkę do Malborka oraz
otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną wręczone na Sesji Rady Miejskiej we Fromborku.
Koordynator konkursu
Janina Jachimowicz
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OTWARTY TURNIEJ BRYDŻOWY WE FROMBORKU
18 kwietnia 2012 roku rozegrane zostały IV otwarte Mistrzostwa w Brydżu Sportowym w ramach GRAND PRIX WARMII,
ŻUŁAW I POWIŚLA „TWOJE ZDROWIE” 2012.
W turnieju wzięło udział 18 par reprezentujących m.in. Frombork, Elbląg, Braniewo oraz Kwidzyn.
Po pięciogodzinnej walce ostateczna kolejność par przedstawia się następująco:
1 – Marek Lichocki, Ireneusz Iwanow
2 – Daniel Wesołowski, Michał Gutowski
3 – Bogdan Jabłoński, Adam Jakubiak
4 – Bartłomiej Nowak, Włodzimierz Wasielewski
5 – Ryszard Kozieł, Marek Szymeczko
6 – Stanisław Charun, Marek Mokrzycki
7 – Piotr Dobrzyński, Leonard Kotowski
8 – Regina Wołek, Danuta Lichocka
9 – Andrzej Fronczak, Wiesława Kasperek
10 – Wojciech Brzozowski, Henryk Hacik
11 – Grzegorz Karaś, Edward Kończak
12 – Bogusław Gierulski, Ryszard Pichla
13 – Zbigniew Pękala, Stanisław Krajewski
14 – Leon Nahorski, Dominik Wojczuk
15 – Waldemar Lesicki, Janusz Ciszak
16 – Jan Chodkiewicz, Robert Grad
17 – Leszek Jackowski, Tadeusz Lisowski
18 – Zdzisław Koza, Andrzej Grześków
Wyłoniono także:
- najlepszą parę żeńską – Regina Wołek, Danuta Lichocka.
- najlepszą parę z Fromborka – Piotr Dobrzyński i Leonard
Kotowski.
Wymienione pary wyróżnione zostały nagrodami rzeczowymi, które ufundowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury we Fromborku, Urząd Miasta I Gminy we Fromborku
Starostwo Powiatowe w Braniewie, Barbarę i Ryszarda Chrzanowskich, Zygmunta i Dobromirę Czarneckich oraz Leonarda
Kotowskiego.
Gościny zawodnikom udzielili właściciele restauracji „Pod
Wzgórzem” – Barbara i Ryszard Chrzanowscy.
fot. Jolanta Kosicka,
Kamila Grządziejewska
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ROSJANIE Z OBWODU KALININGRADZKIEGO
Z WIZYTĄ WE FROMBORKU
Uczestnicy delegacji nie kryli zadowolenia z odbytej
wizyty we Fromborku.      
Celem nadrzędnym polsko-rosyjskiego projektu jest pomoc
w zdynamizowaniu ruchu turystycznego Rejonu Oziersk, Miasta
Swietłyj, Gminy Pioniersk z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez
wzmocnienie potencjału informacyjnego w miastach partnerów
rosyjskich. W miastach naszych partnerów punkty IT nie funkcjonują w ogóle. Nie ma wyodrębnionych placówek, oznaczonych międzynarodowym znakiem, obsługiwanych przez osoby
przygotowane do ich prowadzenia. Stronie rosyjskiej i polskiej
zależy na realizacji tego przedsięwzięcia. W niedalekiej przyszłości, kiedy na terenie miejscowości partnerów rosyjskich
powstaną punkty informacji turystycznej - propozycja ze strony
polskiej, by zaproponować partnerom przeprowadzenie procesu
standaryzacji tych punktów. Taka sytuacja jest sprzyjająca w obliczu perspektywy funkcjonowania małego ruchu granicznego
i napływu turystów, ponieważ punkty IT to miejsca pierwszego
kontaktu turysty podczas zwiedzania kraju.
Jolanta Kosicka

24 kwietnia przedstawiciele Grupy Roboczej ds. Turystyki
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z rosyjską delegacją  z Obwodu Kaliningradzkiego złożyli wizytę we Fromborku
w ramach projektu z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Wolności – Programu Study Tours to Poland. Dwunastoosobowa delegacja rosyjska – z Rejonu Oziersk, Miasta Swietłyj, Gminy Pioniersk – to przedstawiciele odpowiedzialni w swoich urzędach
za tematykę związaną z turystyką.
Celem wizyty było zapoznanie partnerów rosyjskich z procedurami funkcjonowania systemu informacji turystycznej na
naszym terenie, współpraca IT z innymi obiektami turystycznymi
oraz wizyta w obiektach noclegowych i turystycznych.
Delegacja po powitaniu w Urzędzie Miasta i Gminy odwiedziła we Fromborku Centrum Informacji Turystycznej, Hotel Kopernik***, Pokoje Gościnne na ul. Portowej oraz Wieżę Wodną.
W Centrum Informacji Turystycznej Rosjanie zostali poinformowani o roli IT w promocji miasta, jej funkcjonowaniu oraz o projektach turystycznych i planach projektowych. W obiektach noclegowych zostali zapoznani z ich organizacją i funkcjonowaniem.
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VII REGIONALNE MISTRZOSTWA ORTOGRAFII
W piątek 13 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły
się już po raz siódmy Regionalne Mistrzostwa Ortografii. W konkursie uczestniczyły reprezentacje pracowników samorządów, instytucji, przedsiębiorstw
prywatnych, służb mundurowych oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W mistrzostwach wzięło udział 28 drużyn, które oceniano w 3 kategoriach: uczniowie, nauczyciele i reszta świata. Żadna drużyna nie napisała
dyktanda bezbłędnie. Uczestnicy przyznali, że dyktando w tym roku było wyjątkowo trudne.
Laureaci w poszczególnych kategoriach:
Reszta świata:
1. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie
2. PKO w Braniewie
3. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
Nauczyciele:
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie
2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie
Uczniowie:
1. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
3. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie
Tradycyjnie organizatorami konkursu była Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Braniewie przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych
w Braniewie oraz nauczycieli braniewskich szkół. Puchary i nagrody ufundowali: Starosta Braniewski, Burmistrz i Rada Miasta Braniewa.
Poniżej treść dyktanda, z którym zmagali się uczestnicy konkursu ortografii,
którego autorką jest Marlena Derlukiewicz – konsultantka ds. języka polskiego
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
DYKTANDO
B jak Braniewo
Ujarzmiony bachmat albo może wysłużony baktrian? Co zrobiłoby większe wrażenie podczas braniewskich ortograficznych bachanaliów? Niewiele zostało mi z mojej bagdadzkiej podróży, która zakończyła się wręcz żenująco. Podczas gdy przygodnie poznany bajarz snuł
swą baśniowo-romantyczną klechdę, jakiś łotr, wręcz barbarzyńca, ukradł mój bagaż, a wraz z nim drogocenny brewiarz benedyktynów,
bakłażan dla wujenki Żanety, bohomaz z widoczkiem z Bahrajnu i bulion z bukietem oryginalnych ziół. Z pewnością był to behawiorystyczny odruch jakiegoś bęcwała, ale, bądź co bądź, również mój blamaż. W dodatku blamaż bliskowschodni.
Bałtosłowianie, którzy poznali na długo przede mną cuda zakątka świata, do którego teraz podążam, z pewnością uznaliby brzuchomówstwo bajarza z Bagdadu za błahostkę, kradzież bagażu też, gdyż nie zajmowali się zbędną buchalterią. Wówczas intrygowała ich
kwestia, dlaczego brudnobiały bawół tak bardzo pragnął ubóść rumaka w czerwono-złotej uprzęży, że przeskakując ostrokół, rozpruł
sobie trzewia. Niesłychane, prawda?
Przeczytałam niedawno, że Tadeusz Boy-Żeleński zaaranżował kiedyś spotkanie bohemy w Brdyujściu. Ciekawe, czy wystąpił na nim
w swej słynnej bonżurce z kołnierzem z tchórzofretki? Czy był blisko spokrewniony z ważnym oficjelem tam mieszkającym, czy też tak
dalekowzroczny, by zachęcać w swych artykułach i humoreskach do żeglugi rzecznej i śródlądowej. Pewnie bardzo by chciał zobaczyć
dziś naszą Pętlę Żuławską: Tugę, Cieplicówkę i Wielki Upust.
A to pech! Awaria mojego auta - jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi w stosunku do tego, czym się poruszam. Majstrując drugą
godzinę przy sworzniach i łożyskach w moim rozklekotanym maluchu, do którego zaprzężona jest przyczepa z bachmatem i baktrianem,
marzę bez ustanku o bezusterkowym wehikule, który dowiózłby mnie na czas do Braniewa. Mija mnie buldożer. Jego kierowca, widząc
niefortunną globtroterkę, hamuje z piskiem olbrzymich opon i... pyta, czy Radwańska ma lepszy bekhend, czy forhend. Ja tu histerycznie
poszukuję upuszczonej śrubki, w Braniewie zmagania ortograficzne zaczną beze mnie, a on sobie bajdurzy.
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