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Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący,
w imieniu

uczniów, Grona Pedagogicznego,

Stanisława

Maczka w Katowicach

o uwzględnienie

absolwentów

oraz mieszkańców

IV Liceum Ogólnokształcącego

Katowic

zwracamy

w budżecie miasta Katowice środków finansowych

im. gen.

się z uprzejmą

na realizację inwestycji

prośbą
budowy

sali gimnastycznej dla IV LO w Katowicach. Zależy nam na wykonaniu inwestycji w najbliższej kadencji
władz samorządowych

tj. do roku 2018. Znając termin

wykonanie projektu budowlanego

było uwzględnione

realizacji

inwestycji

proponujemy,

aby

w budżecie na rok 2015, a środki finansowe na

budowę w kolejnych latach.
W naszej szkole od lat brakuje
Istniejąca

sala gimnastyczna

odpowiedniej

jest

infrastruktury

zdecydowanie

zbyt

do uprawiania

mała,

aby

mogła

sportu

i rekreacji.

odpowiednio

służyć

społeczności Liceum i mieszkańcom

okolicznych osiedli. Nowa sala miałaby zostać zlokalizowana

terenie szkoły przy ul. Katowickiej.

Członkowie

zdecydowali
architekci

się przygotować

przygotowujący

koncepcję

koncepcję

Stowarzyszenia

obiektu

Absolwentów

(w załączeniu).

zaproponowali

Z uwagi

częściową, zabudowę

to propozycja, która mogłaby zostać uwzględniona na etapie przygotowania
W załączeniu

przekazujemy

mieszkańców

Bogucic

przekazujemy
Absolwentów

listę

i Koszutki,

koncepcję

sali

1616 osób związanych
którzy

wyrazili

przygotowaną

poparcie
przez

na sąsiednie

budynki,

sali w podziemiu.

Jest

projektu budowlanego ..

z IV Liceum

Ogólnokształcącym

dla naszej inicjatywy.

architektów,

na

IV LO w Katowicach

członków

oraz

Jednocześnie
Stowarzyszenia

IV LO w Katowicach.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Ziemiec

Maciej Biskupski
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Ogólnokształcącego

IV Liceum

im. Gen. Stanisława Maczka
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Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
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