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Rada Rodziców
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary
w Katowicach, ul. J.Wantuły 11
40-750 Katowice

Przewodnicząca Rady Miasta
w Katowicach
Pani Krystyna Siej na

Rada Rodziców tutej szego Gimnazjum nr 18 w Katowicach zwraca się do Pani
Przewodniczącej o pilną interwencję w sprawie zakończenia remontu sali gimnastycznej
tutejszego gimnazjum. Remont i termomodemizacja naszego gimnazjum trwała od kwietnia
2014 r .Pożar dachu sali gimnastycznej w grudniu 2014 roku przy prowadzonych pracach
pokrycia dachu nie tylko wstrzymał do dnia dzisiej szego remont sali gimnastycznej ale
doprowadził do dewastacji parkietu sali poprzez ciągłe zalania deszczami. Rozumiemy, jako
Rada Rodziców, że są procedury odszkodowawcze ale nie może to trwać tak długo.
Pani Dyrektor Gimnazjum Beata Skuza poinformowała nas w końcu czerwca, że
dokumentacja już jest przygotowana i do końca sierpnia sala ma być wyremontowana.
Jednak w dniu 6.07.2015 r. jako Rada Rodziców stwierdziliśmy, że nie są prowadzone żadne
prace przy remoncie sali gimnastycznej.

Chcielibyśmy również przypomnieć, że pismem z dnia 9.01.2015 r. do Rady
Rodziców- Pani Wiceprezydent Marzena Szuba informowała nas, że "wykonawca"
zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia powstałych szkód i zakończenia robót.
Niestety o dnia dzisiejszego nie jest możliwe prowadzenie zajęć wychowania fizycznego
na sali gimnastycznej. Chcemy zaznaczyć, że jest to jedyna sala gimnastyczna w tym
gimnazjum, która i tak nie pokrywa w całości zapotrzebowania szkoły na lekcje WF-u,
część zajęć WF -u jest prowadzona w przewiązce szkoły. Sala gimnastyczna jest bardzo
potrzebna i nie rozumiemy poważnych instytucji odpowiedzialnych, że nie potrafią zakończyć
remontu sali gimnastycznej.

Prosimy Panią Przewodniczącą o pilne i faktyczne uruchomienie prac remontowych
sali gimnastycznej poprzez wszystkie możliwe działy Urzędu Miasta aby nasze dzieci mogły
z dniem l września mogły rozpocząć zajęcia również na sali gimnastycznej.

z poważaniem

Kopie przez Przewodniczącą Rady Miasta Panią Krystynę Siejną dla
-Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
-Naczelnik Wydziału Edukacji
-Przewodniczący Komisji Edukacji Urzędu Miasta RADA RODZICÓW

przy Gimnazjum Nr 18
40-750 Katowice, ul. Wantuły II


