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Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu:
Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Jerzy Kopacz 
Agata Pasionek-Sacha 
Adam Goch

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu – wtorek, godz. 1000-1100 
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za 
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:

Alicja Gackiewicz, z-ca przewodniczącego – e-mail: alicjagackiewicz@op.pl;  
                                                                              tel. 660 637 090
Jerzy Kopacz – e-mail: jurkop45@interia.pl 
Agata Pasionek-Sacha – e-mail: agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
Adam Goch – e-mail: adamgoch@wp.pl; tel. 602 369 499

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl
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MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Pełna
mobilizacja!

18 – 30 czerwca trwać będzie głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego Krakowa i Dzielnic Krakowa w roku 2016. W bieżącej edycji 
głosować będzie można wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej. 

Najważniejszy adres w tym roku to: www.budzet.dialoguj.pl
W punktach głosowania czekać będą na Państwa m.in. pracownicy Urzędu 
Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, radni dzielnicowi, któ-
rzy pomogą krok po kroku przejść przez etap głosowania w Internecie. Kompu-
tery dostępne będą w poniższych lokalizacjach:

Warto głosować! Budżet oby-
watelski jest mechanizmem, 

dzięki któremu mieszkańcy mogą zgła-
szać projekty poprawy swojego oto-
czenia i wprowadzać realne zmiany  
w przestrzeni publicznej, proponować 
np. cykliczne imprezy czy urozmaicać 
zieleń. 

Na realizację zadań o charakterze 
ogólnomiejskim w ramach III edycji 
budżetu obywatelskiego miasta Krako-

27 czerwca i 30 czerwca
Rada Dzielnicy VI Bronowice,
ul. Zarzecze 124 A, godz. 17:00-20:00
28 czerwca i 29 czerwca
Rada Dzielnicy VI Bronowice,
ul. Zarzecze 124 A, godz. 10:00-13:00

Ponadto w okresie od 18 do 30 czerwca:

Krowoderska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 7, ul. Balicka 297
pon.: godz. 11:00-18:00
śr.: godz. 11:00-18:00
pt.: godz. 10:00-16:00

Krowoderska Biblioteka Publiczna
Filia nr 9, ul. Na Błonie 13d
pon.-pt.: godz. 11:00-16:00

CK Dworek Białoprądnicki
Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Balicka 289
pon.-pt.: godz. 9:00-17:00

Centrum Aktywności Seniora
Centrum Aktywności „Źródło”
ul. Bandtkiego 19
pon.-czw.: 09:00-14:00

Klub Seniora funkcjonujący w MDDPS
ul. G. Zapolskiej 15
pon., śr.: godz. 9:00-15:00
wt., czw., pt.: godz. 13:00-17:00

Klub Seniora funkcjonujący w MDDPS
ul. Bandtkiego 19
pon., wt., śr.: godz. 10:00-14:00
czw.: godz. 13:00-16:00

Najbliższy punkt obywatelski: 

18 - 23 czerwca
Galeria Bronowice
ul. Stawowa 61, godz. 12:00-20:00

wa przeznaczono w 2016 roku kwotę 
8 500 000 zł. Budżet Dzielnicy VI to 
100 000 zł. 

Czy zdarzyło się Państwu kupić los 
na loterii i nie sprawdzić wyników lo-
sowania? Tak będą czuły się wszystkie 
osoby, które również w Państwa imie-
niu złożyły projekty do budżetu, a któ-
re nie dostaną odpowiedniego wspar-
cia przy wyborze ich projektu. Jak co 
roku wszystkie projekty zasługują na 
uwagę i wparcie, i tylko od Państwa za-
leży, które zostaną zrealizowane. 

Oprócz projektów dzielnicowych, 
które są nam szczególnie bliskie, na 
uwagę zasługują również te, które star-
tują do głosowania wraz z projektami 
dotyczącymi całego miasta, a zwią-
zane są bezpośrednio z naszą okolicą. 
Interaktywna mapa pozwoli Państwu 
zapoznać się z lokalizacją propono-
wanych projektów oraz ich szczegó-
łami. Projekty można przeglądać bez 
konieczności logowania. Na uwagę 
zasługują między innymi: adaptacja 
pomieszczeń gospodarczych na dwa 
gabinety lekarskie, co poprawi warun-
ki obsługi pacjentów, rewitalizacja par-
ku Młynówka Królewska, drugie życie 
placów handlowych, street workout 
park Kraków Bronowice, uzupełnienie 
infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy 
Armii Krajowej. 

Poniżej podajemy listę wszystkich do-
puszczonych do głosowania projektów 
dzielnicowych zgłoszonych w Dzielnicy VI 
Bronowice. Kolejność została ustalona na 
podstawie losowania. 
1. READAPTACJA SALI SPORTOWEJ SP
      NR 50 W KRAKOWIE.
Przedmiot projektu: Projekt przewiduje re-
adaptację funkcjonującej hali sportowej SP 
nr 50 w Krakowie. Wywiercenie otworów 
w podłodze i montaż dodatkowych słup-
ków pozwoli optymalnie wykorzystać po-
wierzchnię hali na zajęcia sportowe.
Szacunkowy koszt: 4 945 zł
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◁▷
Projekt 52: „Rewitalizacja Parku 
Młynówka Królewska”

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE2. SIŁOWNIA NA WOLNYM POWIETRZU
      W BRONOWICACH
Przedmiot projektu: Budowa siłowni na 
wolnym powietrzu w naszej dzielnicy.
Szacunkowy koszt: 67 500 zł

3. „SPORTOWE SOBOTY – EDUKACJA
      SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY"
Przedmiot projektu: W swojej genezie, pro-
jekt zakłada organizację ogólnorozwojo-
wych zajęć sportowych z elementami siat-
kówki dla dzieci i młodzieży w przedziale 
wiekowym 6-18 lat, z wyróżnieniem co 
najmniej trzech kategorii wiekowych.
Szacunkowy koszt: 35 420 zł

4. WIATA ROWEROWA NA TERENIE
      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50
Przedmiot projektu: Wiata rowerowa to 
zadaszone miejsce przeznaczone do zosta-
wiania rowerów i hulajnóg. Posiada stojaki  
i uchwyty, do których można przypiąć kłód-
kę zabezpieczającą pojazd.
Szacunkowy koszt: 28 290 zł

5. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 
     DLA SENIORÓW +55 
Przedmiot projektu: Organizacja zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla seniorów w 5 
dyscyplinach sportowych: pływanie, nor-
dic walking, tenis stołowy, lekka atletyka  
i szachy. 
Szacunkowy koszt: 50 000 zł

6. BIBLIOTEKA  –  NOWE OBLICZE 
Przedmiot projektu: Remont wnętrza - Kro-
woderska Biblioteka Publiczna filia nr 7  
ul. Balicka 297. Wymiana parkietu i odma-
lowanie ścian.
Szacunkowy koszt: 12 300 zł

7. ŻYWOPŁOT PRZY OGRÓDKU
     JORDANOWSKIM OBOK UL. ZARZECZE 
Przedmiot projektu: Posadzenie żywopłotu za-
słaniającego od ulicy teren zabaw.
Szacunkowy koszt: 5 000 zł

8. MALI RATOWNICY
Przedmiot projektu: Szkolenia z pierwszej 
pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół 
oraz przedszkoli przeprowadzone przez 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
Szacunkowy koszt: 2 500 zł

9. UTWARDZENIE ŻWIREM FRAGMENTU
     ULICY ZYGMUNTA STAREGO
Przedmiot projektu: Wyprofilowanie i utwar- 
dzenie żwirem ok. 100 metrowego odcinka 
ulicy Zygmunta Starego (najbardziej znisz-
czony fragment) stanowiącego część dzia-
łek gminnych nr: 341/5 obr 48 Krowodrza 
(biegnący wzdłuż działki nr 214 obr 48 K) 
oraz 238/1 obr 1 Krowodrza.
Szacunkowy koszt: 40 000 zł

10. ROZTAŃCZONE BRONOWICE
Przedmiot projektu: Celem projektu jest 
dalsze rozpowszechnianie kultury tanecz-
nej wśród mieszkańców Bronowic. Nauka 
podstaw tańca towarzyskiego oraz wspólna 
integracja. Jest to wspaniała forma spędza-
nia czasu w miłym gronie.
Szacunkowy koszt: 6 940 zł

11. PLAC ZABAW DLA DZIECI
Przedmiot projektu: Zakup i wymiana znisz-
czonych urządzeń, modernizacja urządzeń 

już istniejących, wymiana nawierzchni  
i dostosowanie jej do wymogów bezpie-
czeństwa w czasie zabaw i zajęć dzieci, 
uatrakcyjnienie placu dla dzieci z dzielnicy.
Szacunkowy koszt: 73 200 zł

12. SPRZĘT SPORTOWY DLA SEKCJI PIŁKI
        SIATKOWEJ KS BRONOWIANKA
Przedmiot projektu: Punktem wyjścia tego 
projektu jest sekcja piłki siatkowej KS Bro-
nowianka, jej działania oraz wynikające  
z nich potrzeby. Do podstawowych potrzeb 
sekcji należy sprzęt sportowy, stanowiący 
nieodzowność prowadzenia zajęć z zakresu 
edukacji sportowej.
Szacunkowy koszt: 12 100 zł

13. APETYT NA ŻYCIE
Przedmiot projektu: Projekt „Apetyt na 
życie” to stworzenie przestrzeni dla zdro-
wego rozwoju i integracji rodziny poprzez 
międzypokoleniowy udział w warsztatach 
kulinarnych, video blogu o tematyce kuli-
narnej, spotkaniach z dietetykiem oraz za-
jęciach fitness.
Szacunkowy koszt: 35 310 zł

14. PŁATNE PATROLE POLICJI
Przedmiot projektu: Zwiększenie bezpie-
czeństwa poprzez dodatkowe patrole policji 
w piątki i soboty w godz. od 16:00 do 24:00, 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych 
na terenie Dzielnicy 6 Bronowice.
Szacunkowy koszt: 40 000 zł 

15. OŚWIETLENIE NA WYBIEGU DLA
         PSÓW W BRONOWICACH
Przedmiot projektu: Wybieg dla psów  
w Bronowicach został wybudowany 3 lata 
temu. Niestety brak jest oświetlenia i gro-
zi to kontuzją, gdyż psy często kopią doły. 
Wybieg cieszy się dużym zainteresowa-
niem również u mieszkańców spoza Brono-
wic i miasta.
Szacunkowy koszt: 65 000 zł

16. PROGRAM PROFILAKTYKI WAD
        POSTAWY I LECZENIA SKOLIOZ
Przedmiot projektu: Kompleksowe działa-
nia u 11 i 12 letnich dzieci z Dzielnicy VI, 
polegające na populacyjnej diagnostyce 
przesiewowej, edukacji i prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych oraz konsultacji lekarskiej 
dla wytypowanych dzieci zagrożonych wa-
dami postawy i rozwojem skolioz.
Szacunkowy koszt: 28 350 zł

17. PARKING NA WIDOKU
Przedmiot projektu: 5 miejsc parkingo-
wych, w tym 1 miejsce dla osób niepełno-
sprawnych.
Szacunkowy koszt: 11 969 zł

18. PRZYCHODNIA DZIECKA CHOREGO
        W BRONOWICACH MAŁYCH
Przedmiot projektu: Prace adaptacyjne 
przeprowadzone w 2 pomieszczeniach go-
spodarczych w celu dostosowania ich do 
pełnienia funkcji Przychodni Dziecka Cho-
rego z osobnym wejściem.
Szacunkowy koszt: 51 000 zł

Wykaz projektów ogólnomiejskich znajdzie-
cie Państwo na: www.budzet.dialoguj.pl  
oraz www.krakow.pl/budzet.

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Park Młynówka Królewska to 
jeden z najdłuższych szlaków 

spacerowych w Europie, biegnący śla-
dami XIII-wiecznego kanału zaopatru-
jącego Kraków w wodę i przez stulecia 
zasilającego liczne młyny. 

Obecny Park, łączący Stare Miasto 
z zachodnią granicą Krakowa w Mydl-
nikach i przebiegający przez Dzielnicę 
V Krowodrza i VI Bronowice, powstał 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku z inicjatywy Dzielnicy VI. Kanał 
Rudawy uznano za zabytek przyrodni-
czy o wyjątkowych walorach historycz-
nych i krajobrazowych. 

Po 20 latach użytkowania Park wy-
maga gruntownej rewitalizacji i nada-
nia nowego blasku. Konieczne jest nie 
tylko przeprowadzenie gruntownej 
pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej, 
i nasadzenie nowych roślin. Propono-
wany zakres rewitalizacji w granicach 
działek należących do Gminy Miejskiej 
Kraków ma obejmować również: roz-
budowę i modernizację ogródków jor-
danowskich oraz skate-parku, budowę 
siłowni w plenerze, wybiegu dla psów 
oraz źródełek wody pitnej dla ludzi  
i zwierząt, a także ścieżki dydaktycz-
nej. Ponadto wymianę oświetlenia, 
ławek, koszy na śmieci, tablic infor-
macyjnych i karmników. Istotne jest 
również dokończenie budowy traktu 
spacerowego na odcinku od torów ko-
lejowych „szynobusa” w Mydlnikach 
do ul. Na Błonie, który domknąłby cały 
szlak spacerowy.

Pamiętajmy! Park Młynówka Kró-
lewska powinien tworzyć spójną prze-
strzeń o jednolitym charakterze ina-
czej, niż to wygląda obecnie!
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STANISŁAW SIKORA
Radny Dzielnicy VI
napisz: st.sikora.krakow@gmail.com

„13” w Ogólnomiejskim Budżecie 
Obywatelskim 2016 rok

Już po raz trzeci głosujemy na 
przyjęte projekty do Budżetu 

Obywatelskiego miasta Krakowa.
Tym razem liczba „13” może oka-

zać się szczęśliwa dla mieszkańców 
Bronowie, a zwłaszcza dla dzieci i ich 
rodziców. Projekt z numerem „13”  
w ogólnomiejskim Budżecie Obywatel-
skim to:
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych 
na Przychodnię Dziecka Chorego” w bu-
dynku ośrodka zdrowia, przy ul. Tet-
majera 2 w Bronowicach Małych, wy-
ceniona na kwotę 79 tys. złotych.

Inwestycja ta pozwoli na znaczną 
poprawę warunków badania, leczenia 
i profilaktyki małych pacjentów naszej 
dzielnicy. 

Remont pomieszczeń gospodar-
czych z osobnym wejściem pozwoli 
na rozdzielenie przychodni dla dzieci 
zdrowych od chorych, zatrudnienie 
dodatkowych lekarzy oraz znacznie 
poprawi i usprawni obsługę medyczną 
dzieci i młodzieży w tej przychodni.

Zachęcam do głosowania w dniach 
od 18 do 30 czerwca 2016 r. na projekt 
nr 13 w budżecie ogólnomiejskim.

ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: krajewski.radny@gmail.com

napisz: mturek.radna@gmail.com

Konsultacje społeczne 

W dniach 31 maja i 9 czerwca 2016 
roku przeprowadzone zostały kon-

sultacje społeczne w sprawie przebudowy  
i modernizacji dróg i chodników w obrębie 
ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa i Staszczyka 
wraz z ulicą Krzywy Zaułek, na których po-
proszono mieszkańców o wniesienie uwag do 
aktualizacji projektu przebudowy tych ulic. 

Każdy z zainteresowanych mieszkańców 
może złożyć pisemny wniosek i przedstawić 
swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Liczymy na Państwa uwagi i sugestie do  
28 czerwca 2016 r., które należy składać pisem-
nie lub mailowo na adres Rady Dzielnicy VI:
ul. Zarzecze 124 a
30-134 Kraków;
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl
Zostaną one przekazanie projektantowi. 
Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. 
Wspólnie możemy zmieniać naszą okolicę  
i sprawić, że będzie nam się mieszkało przy-
jemnie.
Dokładna mapa do wglądu w biurze Dzielnicy VI.

3 czerwca br. weszło w życie Zarządze-
nie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krako-
wa w sprawie ustalenia Regulaminu określa-
jącego zasady usuwania przez Gminę Miej-
ską Kraków wyrobów zawierających azbest 
oraz odpadów azbestowych. Osoby fizyczne 
posiadające dachy budynków pokryte wy-
robami zawierającymi azbest lub elewacje  
z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzo-
ne odpady azbestowe, mogą zapoznać się  
z ww. Regulaminem, który dostępny jest na 
stronie www.bip.krakow.pl.

INFORMACJA

Dodatkowe informacje – Wydział Kształtowania 
Środowiska UMK, tel. 12 616 87 89

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środ-
ków zarezerwowanych w Budżecie Miasta Krakowa na 
rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

LEGENDA
– projektowane miejsca postojowe
– remontowane odcinki chodników
– istniejące jezdnie

– projektowane poszerzenia jezdni
– numeracja stanowisk postojowych2  1



[IS]

TAK SIĘ BAWI DZIELNICA VI

„DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI” i DNI BRONOWIC
Integracyjny Dzień Sportu z pik-

nikiem rodzinym EDF pn. „Dzień 
różnorodności”, połączony z obchodami 
święta Dzielnicy VI Bronowice stanowiły 
idealne dopełnienie Tygodnia Osób Nie-
pełnosprawnych „Kocham Kraków z Wza-
jemnością”. O dobrej zabawie, licznych 

atrakcjach i ciekawych występach 
można tu wiele napisać, ale co tak na-
prawdę, obok wspomnianej zabawy, 
jest istotą tego typu imprezy? Myślę, 
że odpowiedź zawarta jest w słowach 
prezesa fundacji EDF Jana Makow-
skiego – źródłem są wartości, takie jak 

solidarność, szacunek i odpowiedzial-
ność społeczna, w imię których jeste-
śmy tu z osobami niepełnosprawny-
mi. Wspólne biesiadowanie, występy, 
gry i rozgrywki sportowe zatarły na 
moment barierę między tymi dwoma 
światami. A może nie na moment?

Bogdan Dąsal — Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych wręczał nagrody

Kolejny raz młodzież dowiodła swojego talentu

Można też było pobębnić ...

Medaliści sportowych zmagań w piłce nożnej

Uczestników imprezy powitał prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski, 
życząc wszystkim udanej zabawy

Laureaci XIV Przeglądu Teatralno-Muzycznego zespołów arty-
stycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika”
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„DZIEŃ MYDLNIK”
i 15-lecie SM Grodzka”

◁▷

Organizatorami święta Mydlnik, które odbyło się 11 czerwca, była Rada 
Dzielnicy VI Bronowice, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grodzka, Klub Kultury 
Mydlniki oraz Szkoła Podstawowa 138. 

ADAM GOCH
Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

Ta wspólna inicjatywa oraz 
zaangażowanie grupy miesz-

kańców, pozwoliła na zorganizowa-
nie wielu atrakcji dla każdego, kto 
odwiedził nasze boisko tego dnia. Na 
scenie mogliśmy podziwiać występy: 
Zespołu „Mali Mydlniczanie”, dzieci  
i młodzieży z Klubu Kultury Mydlniki, 
Zespołu „Słowianki”, wokalistki Lau-
ry Baquero Calvillo z Malagi, pokaz 
tańca towarzyskiego zorganizowa-
nego przez dzieci i dorosłych z Klubu 
Tanecznego STTS, pokaz taekwondo  
i zumby. 

Odbył się również Finał „The voice 
of Mydlniki”  oraz nagrodzono laure-
atów konkursu literacko-plastycznego 
„Moje Mydlniki”. 

W czasie trwania imprezy loso-
wane były nagrody ufundowane przez 

sponsorów, a na zakończenie każde 
dziecko dostało upominek. Dla dzie-
ci szukających aktywnego spędzania 
czasu były przygotowane warsztaty, 
gry i zabawy. Rozegrano również tur-
niej piłki nożnej o Puchar Prezesa SM 
Grodzka. Rada Rodziców SP 138 za-
dbała, by nikomu nie brakowało sił, 

serwując przekąski z grilla, a Klub Senio-
ra przygotował słodkie domowe wypieki  
i nie tylko. Wszyscy mogli podziwiać pokaz 
sztuczek z udziałem gołębi przygotowany 
przez pana Michała Czubę. Mieszkańcy 
nie kryli radości, iż po wielu latach święto 
Mydlnik powróciło na boisko KS „Mydlni-
czanka”. 

Atrakcją wieczoru był koncert zespo-
łu Maks Band, dzięki któremu boisko za-
mieniło się w największy parkiet taneczny  
w okolicy. Dzięki wspólnej inicjatywie 
mieszkańców mogliśmy na zakończenie 
festynu podziwiać pokaz sztucznych ogni. 
Wszystkim ludziom dobrej woli i sponso-
rom, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tego wydarzenia i poświęcili swój 
wolny czas – dziękuję.

Było radośnie i kolorowo

Krojenie jubileuszowego tortu, którym częstowano uczestników festynu Losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów
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Zieleniec przy Młynówce Królewskiej po rekultywacji

Zieleniec przy Młynówce Królewskiej przed rekultywacją

MARGARETA PERČIĆ
Radna Dzielnicy VI
napisz: margareta.percic@gmail.com

Przy Młynówce Królewskiej na 
odcinku od ul. Młodej Polski do 

ul. Piastowskiej został odnowiony zie-
leniec, a na całej długości odcinka za-
montowano budki lęgowe dla ptaków  
i nietoperzy. Mali, ćwierkający sąsiedzi 
są wśród nas i mam nadzieję, że zosta-
ną u nas już na zawsze!

Już wkrótce, po dodatkowym ko-
szeniu trawy, zieleniec zostanie udo-
stępniony mieszkańcom. Serdecznie 
Państwu dziękuję za uszanowanie 
prośby i nie wchodzenie na zieleniec. 
Dzięki temu trawa i sadzonki mogły 
rosnąć. 

Odnowiony zieleniec powinien słu-
żyć wypoczynkowi dla mieszkańców. 
Dopóki nie powstanie projekt budowy 
alejek, dopóki nie będzie tam ławek, 
można wziąć własny leżak, krzesło, ko-
cyk i np. poczytać książkę w przyjem-
nym cieniu. Zanieczyszczona warstwa 
ziemi została wybrana i zastąpiona 
żyzną ziemią. Świeży, czysty trawnik 
idealnie nadaje się do organizowania 
pikników sąsiedzkich i rodzinnych, do 
czego serdecznie zachęcam!

29 czerwca o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 93 odbędą się konsultacje  
w kwestii wspólnego rozważenia możliwości uspokojenia ruchu rowerowego przy  
Młynówce Królewskiej. Konsultacje społeczne zostały zorganizowane w odpowiedzi na 
liczne prośby mieszkańców, w szczególności osób starszych i rodziców małych dzieci.

Przejście przez ulicę Piastowską w pasie Młynówki Królewskiej zostanie 
poszerzone i powstanie dodatkowo przejazd dla rowerzystów. Do powstania 
projektu przebudowy przejścia doszło dzięki prężnej współpracy z radnym Łukaszem 
Mańczykiem, przewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej z sąsiedniej 
Dzielnicy V Krowodrza, a także dzięki wzorowej współpracy z całą Radą Dzielnicy V, 
za co serdecznie dziękuję! Margareta Perčić
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55 Lat Przedszkola 
samorządowego nr 77

Występ zakończyły starszaki tradycyjnym „krakowiaczkiem”
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Margareta Perčić

9 czerwca 2016 r. Samorządowe 
Przedszkole nr 77 w Krakowie 

świętowało Jubileusz 55-lecia placów-
ki oraz nadanie imienia „Magiczne Sió-
demki”. Sprzyjająca pogoda pozwoliła, 
aby cała impreza i liczne, towarzyszą-
ce jej atrakcje odbyły się w ogrodzie 
przedszkolnym. Na uroczystość przy-
było wielu znamienitych gości: Z-ca 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edu-
kacji i Sportu – Pani Katarzyna Król, 
Przewodniczący Komisji Edukacji 
Rady Miasta Krakowa – Pan Łukasz 
Słoniowski, przedstawiciel Wydziału 
Edukacji UMK – inspektor Pani Teresa 

Szymańska, przedsta-
wiciel Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty  
– starszy wizytator 
Pani Ewa Kowar-Po-
goń, zastępca prze-
wodniczącego Rady 
i Zarządu Dzielnicy 
VI – Pani Alicja Gac-
kiewicz. Na uroczy-
stości obecni również 
byli dyrektorzy za-
przyjaźnionych szkół, 
przedszkoli i placówek 
oświatowych. 

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrek-
tor – Bożena Białas, witając gorąco 
wszystkich. Następnie głos zabrali po-
szczególni goście, którzy odczytali listy 
gratulacyjne oraz podziękowania dla 
wszystkich pracowników. Przedsta-
wiciel Rady Miasta odczytał również 
uchwalę w sprawie nadania imienia 
„Magiczne siódemki”.

Po przemówieniach odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu wszystkich 
dzieci z naszego przedszkola. Program 
pod hasłem „Co robimy w naszym 
przedszkolu”  prowadziły dzieci z gru-
py V przebrane w stroje krakowskie. 

Maluszki w barwnych strojach krasno-
ludków przy wesołej muzyce pokazały, 
jak to od najmłodszej grupy w naszym 
przedszkolu dzieci uczą się bawić i pra-
cować. Dzieci z II grupy – „Czarodzie-
je” – oczarowały swoim występem całą 
publiczność.Wykorzystując obecność 
wolontariuszek w naszym przedszkolu: 
Coco i Beatrize dzieci z III i IV grupy 
zaprezentowały tańce z ich rodzinne-
go kraju: Austrii i Hiszpanii. Występ 
zakończyła grupa starszaków tradycyj-
nym „krakowiaczkiem”. W końcowej 
części występów została uroczyście 
odsłonięta przez „Krasnoludki” tablica 
– logo naszego przedszkola. Na zakoń-
czenie części artystycznej wszystkie 
dzieci odśpiewały piosenkę o naszym 
przedszkolu „Magiczne siódemki”. 
Wspaniały tort jubileuszowy, kolorowe 
konfetti i sztuczne ognie dopełniły ca-
łość uroczystości.

Po części oficjalnej wszyscy rodzice  
i dzieci zostali zaproszenie na tort, 
następnie w ogrodzie przedszkolnym 
odbył się piknik z licznymi atrakcjami 
przygotowanymi specjalnie na tą uro-
czystość. 

Wszyscy byli pod wielkim wraże-
niem imprezy i życzyli pracownikom 
dalszych sukcesów, i osiągnięć. Ten 
dzień na zawsze pozostanie w naszych 
sercach. Pozostawił po sobie niezapo-
mniane wrażenia i chęć jeszcze lepsze-
go wypełniania misji przedszkola. 

ŚWIATOWE
DNI
MŁODZIEŻY

Powoli zbliżają się ŚDM, jedno 
z największych wyzwań przed 

jakim stanie nasze miasto. Jest to wy-
darzenie szczególne, ale jednocześnie 
dla mieszkańców Krakowa związane  
z wieloma utrudnieniami. Zadośćuczy-
nieniem może być fakt, że wiele inwe-
stycji przyspieszyło, a nowo powstałe 
pozostaną, miejmy nadzieję, na lata. 
Główne problemy z jakimi spotkają 
się krakowianie to przede wszystkim 
ograniczenia w ruchu drogowym. 

Aby móc poruszać się po Krakowie 
w okresie od 26 lipca do 1 sierpnia wy-
magany będzie specjalny identyfikator 

wydany przez ZIKiT. Pozwoli on na po-
ruszanie się w wyznaczonych 5 strefach 
ograniczonego ruchu. Co ważne, każdy 
z tych identyfikatorów można pobrać ze 
strony internetowych www.krakow.pl 
i www.zikit.krakow.pl, bez konieczno-
ści wizyty w urzędzie. Na stronach tych 
można również zasięgnąć szczegóło-
wych informacji o organizacji ruchu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
i pytań związanych z organizacją Świato-
wych Dni Młodzieży można też dzwonić 
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu w Krakowie, pod podane niżej 
numery telefonów: 

503 188 390 ● 515 002 806 ● 12 6168606
Zostanie też uruchomiony serwis internetowy, który 
będzie ułatwieniem dla mieszkańców i pielgrzymów 
szukających informacji, jak w tych dniach poruszać 
się po Krakowie. Zachęcamy również do pobrania 
ze strony aplikacji Ostrzegator!, która informuje na 
bieżąco o utrudnieniach na drogach.

Ponadto Prezydent Miasta Krakowa za-
prasza radnych i mieszkańców Dzielnicy 
VI Bronowice i VII Zwierzyniec na spo-
tkanie dotyczące wprowadzanej zmiany 
organizacji ruchu, podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się 
27 czerwca o godzinie 18:00

w Szkole Podstawowej Nr 31, ul. B. Prusa 18

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice 
dziękują wszystkim osobom, bez któ-
rych Dni Bronowic i „Dzień różnorod-
ności” nie mógłby zaistnieć. Wolonta-
riuszom, sponsorom oraz fundatorowi 
pokazu sztucznych ogni, który co roku 
wieńczy ten dzień.

DNI BRONOWIC
podziękowanie

◁▷
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Sukces olimpijczyków z „Budowlanki”
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Uczniowie: Szymon Bukowski, 
Jadwiga Mucha i Mateusz Sta-

chel (z klasy trzeciej technikum) oraz 
Jakub Burda i Jarosław Ficek (z kla-
sy czwartej technikum) odnieśli duży 
sukces w zakończonej niedawno XXIX 
Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych. 

W finale centralnym (ogólnopol-
skim) zdobyli II miejsce zespołowo i III 
miejsce indywidualnie. Po raz pierw-
szy w historii, aż pięciu reprezentan-
tów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1  
w Krakowie z powodzeniem rywalizo-
wało z około 90 finalistami z całego 
kraju. 

Czworo z nich uzyskało ponadto 
tytuł laureata tej olimpiady, a wszy-
scy mają już zagwarantowane indeksy 
na Politechnikę Krakowską (pod wa-
runkiem zdania matury). Opiekunami 
tych olimpijczyków byli m.in. nauczy-
ciele: mgr inż. Marta Potępa i mgr inż. 
Sławomir Zbylut. W szkolnej witrynie 
nadal widnieje informacja o tym suk-
cesie, zachęcająca tegorocznych i przy-
szłych absolwentów gimnazjum do 
wstępowania w ślady Szymona Bukow-
skiego i jego kolegów. 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele i po-
zostali pracownicy ZSB Nr 1 są z nich 
bardzo dumni!

Pięcioro olimpijczyków XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z przedstawicie-
lami dyrekcji i nauczycielami: panią prof. Martą Potępą i panem prof. Sławomirem Zbylutem 
— opiekunami finalistów ZSB Nr 1 oraz z panią wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie  
— Martą Wiechniak-Małek

Jadwiga Mucha, Mateusz Stachel  
i Szymon Bukowski – finaliści XXIX 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych opowiadają o swoich 
zmaganiach i przygotowaniu do pod-
jęcia tak dużego wyzwania.

II miejsce w zawodach centralnych to bardzo wy-
soka pozycja. Jakie to uczucie zajść tak daleko?

JM: Bardzo się cieszę, że udało nam się 
zająć tak wysokie miejsce jako zespół. Po 
części przygotowywaliśmy się razem, przez 
co uczyliśmy się od siebie nawzajem. Sama 
się chyba nawet nie spodziewałam tak do-
brego wyniku.

MS: Nasze II miejsce drużynowe w za-
wodach centralnych jest wielkim osiągnię-
ciem dla całej szkoły. Bardzo się cieszę, 
że mogłem współtworzyć ten poczet wraz  
z najlepszymi uczniami naszej szkoły. 

SZB: Na drugie miejsce naszej szkoły 
zapracowaliśmy drużynowo. Płynie więc 
z tego dodatkowa satysfakcja i nauka, że 
wspólnie możemy zajść bardzo daleko. Je-
steśmy dumni z tak wysokiego miejsca na-
szej drużyny, gdyż w ten sposób odwdzię-
czyliśmy się naszym nauczycielom, którzy 
włożyli ogromny trud w przygotowanie nas 
do olimpiady.

Jak oceniacie poziom poszczególnych etapów? 
(Jeśli braliście udział w poprzednich edycjach 
to jak wypada porównanie?)

SZB: Etap szkolny jest oczywiście naj-
prostszy, okręgowy już znacznie trudniejszy, 
a ogólnopolski jeszcze bardziej dogłębnie 
sprawdza naszą wiedzę i umiejętności. Skła-
da się on z trzech części i pisze się go łącznie 
przez pięć godzin, a często brakuje czasu 
na rozwiązanie zadań. Jako jedyny brałem 
udział w etapie centralnym w zeszłym roku  
i poziom trudności jest porównywalny. 

MS: Przed zawodami poznałem poziom 
poszczególnych etapów olimpiady i wie-
działem, że jest on zawsze bardzo wysoki. 
Znacznie wykraczający poza poziom nauki 
w szkole zawodowej.

Czy były jakieś pytania, które szczególnie Was 
zaskoczyły czy też sprawiły dużą trudność?

JM: W tej chwili szczególnie pamiętam 
jedno pytanie na temat dachu zielonego, 
ściślej mówiąc trzeba było taki zaprojekto-
wać. Temat sam w sobie nie jest specjalnie 
trudny, tylko polecenie było na tyle nie-
precyzyjnie sformułowane, że musiałam je 
wielokrotnie przeczytać, aby się zoriento-
wać o co chodzi.

SZB: Każde pytanie jest inne. Olimpiada 
obejmuje swoim zakresem niemal całe bu-
downictwo: projektowanie, technologię, ry-
sowanie i ogromną wiedzę ogólną z niemal 
każdej dziedziny. Niektóre pytania bywają 
ciężkie do zrozumienia, a inne wymaga-
ją ogromnego nakładu pracy. W tym roku 
było to zaprojektowanie mieszkania.

MS: Ja spodziewałem się każdego moż-
liwego pytania dotyczącego budownictwa.

Przygotowanie do olimpiady to rzecz bardzo 
czasochłonna. Jak udaje Wam się pogodzić 
naukę, życie towarzyskie i czas na ewentualne 
hobby – chyba, że nauka jest Waszą pasją?

JM: Nie zawsze było łatwo wszystko ze 
sobą pogodzić, czasem zdarzyło się z czegoś 
zrezygnować, z wyjścia ze znajomymi czy 
na trening, ale również z nauki, zwłaszcza 
jak w danym dniu było jej już za dużo.

SZB: Pracowaliśmy z nauczycielami 
podczas lekcji, przerw i na dodatkowych 
zajęciach. Ponadto mieliśmy sporo do na-
uki w domu. Najtrudniej pogodzić wszyst-
ko tuż przed olimpiadą. Szkoła zwalnia nas 
wówczas z zajęć, abyśmy mogli lepiej się 
przygotować do konkursu. Moją pasją jest 
czytanie książek i jakiś czas przed olimpia-
dą odłożyłem je na bok. Życie towarzyskie 
również trzeba na pewien czas ograniczyć, 
jednakże jest to jedynie chwilowa zmiana.

Czy przygotowując się do olimpiady mieliście 
wsparcie ze strony szkoły?

JM: Tak, szczególnie mogę tu wymienić 
Panią Martę Potępę i Pana Sławomira Zby-
luta, którzy dołożyli wszelkich starań, aby- 
śmy jak najwięcej wiedzieli, rozumieli pyta-
nia, mądrze na nie odpowiadali i oczywiście 
nas motywowali do nauki. Gdyby nie oni  
(i inni nauczyciele, którzy nam pomagali) nie 
zaszlibyśmy tak daleko, a przynajmniej ja.

MS: Do olimpiady przygotowywali nas 
nasi nauczyciele od przedmiotów zawo-
dowych. Bardzo chciałem podziękować 
jeszcze raz Pani Marcie Potępie i Panu Sła-
womirowi Zbylutowi, to dzięki ich zaan-
gażowaniu i pracy z nami moja ciekawość 
do budownictwa bardzo się poszerzyła, co 
przełożyło się bezpośrednio na wyniki.

SZB: Nauczyciele bardzo nas wspiera-
li. Zwłaszcza wymienieni wcześniej Pani 
profesor Marta Potępa i Pan profesor  
Sławomir Zbylut. Ciężko pracowali na  
nasz sukces, choć dla nich jedyną nagrodą 
jest satysfakcja. Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących byli bardzo wyrozu-

ANDRZEJ MIELCZAREK
dyrektor ZSB Nr 1
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Szczegółowa treść uchwał na stronie interne-
towej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl 
i w biurze Dzielnicy VI.
Tam można również zapoznać się z załącznikiem 
do uchwały Nr XXV/201/2016.

◁▷
XXV sesja Rady Dzielnicy 

VI Bronowice odby-
ła się 19 maja br. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXV/200/2016
W sprawie ponownego zawarcie umo-
wy najmu lokalu socjalnego.
Radni pozytywnie zaopiniowali po-
nowne zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego stosownie z pismem Wy-
działu Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa: ML-02.7123.235.2016.JK 
z 11.05.2016 r.
UCHWAŁA Nr XXV/201/2016
W sprawie wstępnego rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017. 
Radni postanowili o wstępnym rozdy-
sponowaniu środków Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2017 na łączną kwotę  
1 791 271 zł.
UCHWAŁA Nr XXV/202/2016
W sprawie wniosku o wstrzymanie sprze-
daży działek przy ul. Radzikowskiego.
Radni zawnioskowali do Prezydenta 
Miasta Krakowa o wstrzymanie sprze-
daży działek gminnych nr 471/45, 
471/47, 471/49, 471/30, 471/32 
położonych w obrębie 40 jednostki 
ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Ra-
dzikowskiego i przeznaczenie ich na 
cele edukacyjne i społeczne. Decyzję 
radni uzasadnili następująco:
Działki przeznaczone do sprzedaży po-
łożone są w obszarze ulic: Katowicka, 
Radzikowskiego i Armii Krajowej, na 
którym powstaje osiedle mieszkanio-
we dla około 7 tysięcy mieszkańców. 
Biorąc ten fakt pod uwagę przedmio-
towe działki winny być w przyszłości 
przeznaczone na tereny zielone oraz 
na cele społeczno-edukacyjne.
 UCHWAŁA Nr XXV/203/2016
W sprawie przyjęcia rezygnacji z człon-
kostwa w Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Rady Dzielnicy VI Bronowice. 
Rada Dzielnicy VI Bronowice przyjęła 
rezygnację radnego Stanisława Siko-
ry z członkostwa w Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.

XXV SESJA RADY
DZIELNICY VI 

miali w stosunku do nas. Dali nam sporo 
czasu na nadrobienie zaległego materiału.

Czy taki wybór szkoły i takie zaangażowanie  
w naukę jest realizacją Waszych zainteresowań 
czy jest to tylko wykalkulowany wybór pod ką-
tem przyszłego zawodu?

JM: Od zawsze wiedziałam, że chce iść 
do technikum, ale samym budownictwem 
za bardzo się nie interesowałam. Obecną 
szkołę częściowo wybrałam przez wzgląd 
na przeszłość.

MS: Budownictwem interesowałem się 
od dawna. Szkoła uświadomiła mi jak dużo 
zawodów jest związanych z budową. Praca 
nie tylko fizyczna, ale i ciekawa praca umy-
słowa, wykorzystująca logiczne myślenie 
wynikające ze statyki budowli i praw fizyki 
oraz zmysł piękna i funkcjonalność prze-
strzeni w jakiej żyjemy.

SZB: Budownictwo jest zdecydowanie 
moją pasją. Olimpiada której zakres znacz-
nie wykracza poza program nauczania  
w technikach, a właściwie obejmuje pro-
gram studiów, znacznie pomaga w rozwija-
niu tego zainteresowania. 

Czy już od I etapu myśleliście o podium, czy 
chodziło o sam fakt sprawdzenia swoich umie-
jętności i wiedzy? A może jedno i drugie?

JM: Ja się nawet nie spodziewałam, że 
będę w stanie zająć tak wysokie miejsce. 
Osobiście chciałam tylko sprawdzić ile 
wiem i potrafię, a wyniki były dla mnie za-
skoczeniem.

SZB: Największą nagrodą jest satysfak-
cja z uzyskanego indywidualnego wyniku. 
Nagrody ufundowane przez Politechnikę 
Krakowską, sponsorów głównych olim-
piady, czyli: Fakro i SPC oraz przez naszą 
szkołę: ZSB Nr 1 w Krakowie, dają dodat-
kową motywację do działania i są wyna-
grodzeniem ciężkiej pracy. Jest oczywiście 
również wstęp na wszystkie politechniki  
w kraju poza rekrutacją i zwolnienie z teo-
retycznych części egzaminów zawodowych, 
z których cieszymy się znacznie bardziej, 
niż z nagród rzeczowych.

Czy jako olimpijczycy, którzy zaszli na szczyt je-
steście inaczej traktowani w szkole?

JM: Nie powiedziałabym, że inaczej. Co 
prawda nauczyciele i koledzy ze szkoły nam 
gratulowali, zostaliśmy nagrodzeni za wy-
siłek i trud włożony w naukę oraz za wynik, 
ale moim zdaniem relacje jakie mieliśmy 
się nie zmieniły.

MS: Jako olimpijczycy będący na szczycie 
(uśmiech) mamy wiele przywilejów w szko-
le. Jesteśmy między innymi zwolnieni z czę-
ści teoretycznych kwalifikacji zawodowych 
(wynikających z wiedzy przekraczającej 
tematykę kwalifikacji). Mam również świa-
domość, że ze szczytu ławo spaść (uśmiech)  
i chcę dalej pogłębiać swoją wiedzę.

SZB: Inaczej traktują nas nauczyciele  
i uczniowie, jednak jest to bardzo pozytyw-
na zmiana. Więcej się od nas wymaga, ale  
i w pewien sposób podziwia, co jest dla nas 
niezwykle miłe. 
Czy myśleliście już co dalej? Jaka uczelnia?

JM: Ja osobiście chętnie pójdę na stu-
dia po maturze, ale ostateczna decyzja co 

do uczelni jeszcze nie zapadła (choć mam 
swoje typy, ale na razie nie będę zdradzać).

MS: Jako laureaci Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych mamy za-
pewniony „indeks” na wszystkie studia 
związane z budownictwem, dlatego swoją 
przyszłość wykształcenia wyższego wiąże 
z inżynierią na Politechnice Krakowskiej.

SZB: Na pewno chciałbym studiować 
na politechnice, jednak nie wiem na ja-
kiej. Wstęp na wszystkie tego typu uczelnie  
w kraju spowodował, że ciężko jest wybrać 
tą właściwą. Waham się pomiędzy Poli-
techniką Krakowską a Politechniką Wro-
cławską. 

Taki kierunek z reguły nie kojarzy się z kobie-
tami, choć to stereotypowe myślenie, ale skąd 
taki wybór?

JM: To prawda, ludzie myślą stereoty-
powo, też mi się zdarza, ale staram się tego 
nie robić. Ten kierunek był moim drugim 
wyborem, jeśli chodzi o szkołę średnią 
(pierwszy trochę nie trafiony, choć też 
szkoła techniczna). Wybrałam budownic-
two, bo ten kierunek zapewni mi pracę  
w przyszłości i przyznam, że zawsze bar-
dziej interesowały mnie przedmioty tech-
niczne, niż humanistyczne.

Czy na etapie centralnym byłaś jedyną przedsta-
wicielką płci pięknej, która zaszła tak wysoko?

JM: Biorąc pod uwagę tylko naszą szko-
łę to tak, ale w tabeli wyników jest jeszcze 
kilka dziewczyn, które zajęły wyższe miej-
sca ode mnie. Każda oczywiście zasłużyła 
przez wysiłek i pracę włożoną w przygo-
towania. Ten rok był wyjątkowy, bo 1/4 
wszystkich uczestników zakwalifikowa-
nych do etapu centralnego to dziewczyny.

Czy chcielibyście dodać coś od siebie?
JM: Serdecznie zapraszam wszystkie 

Panie do wzięcia udziału nie tylko w olim-
piadzie budowlanej, ale również do realizo-
wania zainteresowań sprzecznych ze ste-
reotypami.

MS: Nie mogę powiedzieć o sobie, że 
jestem dobrym uczniem. W gimnazjum 
moimi ulubionymi przedmiotami był WF  
i drzwi, którymi mogłem wyjść po zaję-
ciach, dlatego chciałem iść do technikum 
i zdobyć wiedzę, którą się interesuje i wy-
kształcenie nie tylko średnie, ale i pierwszy 
tytuł – technika budownictwa. Olimpiada 
jest ważnym pretekstem do nauki zagad-
nień, z którymi spotykamy się na co dzień. 
Dzięki nauczycielom i wynikowi uwierzy-
łem w siebie.

Moim zdaniem ta olimpiada nie jest 
przeznaczona dla uczniów wybitnych, do-
skonałych we wszystkich dziedzinach. Jest 
to okazja dla leniwych, którzy chcą pogłę-
biać swoją wiedzę w temacie, który wybrali 
w wieku 16 lat.

Zachęcam do wybrania szkoły zawodo-
wej (różnych kierunków) osoby, które nie 
chcą być gimnazjalistami z maturą.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów nie tylko szkolnych, ale i za-
wodowych.

ILONA STUS




