Katarzyna Zargbska

Wioclawek, 1 5.04.2016 r.

Radna Rady Miasta Wloclawek

Q: ri ElAF. lAl
lilm

?:'t,,l,-.;'t;l-- l-ii te\
'

.6.^

Sz.P.

'i/ ii: '': \ii Jr lir
al
t:

.. f#,li .il: ....1..1';:1*',"-."

Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Wloclawek

lnterpelacja

Szanowny Panie Prezydencie,

Uczniowie, nauczyciele

z

i

rodzice

z

Zespolu Szk6l

nr 7 we Woclawku

o objgcie honorowym pauonatem ,,Festynu Rodzinnego
Si6demka", kt6ry odbEdzie sig w dniu 21 maja 2016 r. na boisku szkoly
nwacaj4 sip

uprzejm4 prodbq

onz o przekazanie gad2et6w, material6w promocyjnych dla dzieci uczestniczqcych
w powyZszym przedsigwzigciu. W zalqczniku pnekaanjp pisma Zespolu Szk6l nr 7
we Woclawku z dnia 03.04.2016 r.

Uprzejmie proszE Pana Prezydenta o pozytywne rozpatrzenie powyZszej proSby.
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Katarzyna Zarqbska

Zalqcariki:
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Pismo do Pana Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 03.04.2016 r.
Pismo do Pana Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Wtoclawek z dnia 03.04.2016 r.

Zespol Szkol nr 7
87-800 Woclawelg ul. Gniazdowskiego 7
tel.: teyPar (054) 234 14 2l
e-mail: spTwloc@op.pl
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Woclawek 03.04.2016r.

Pan

Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Wloclawck

Zwracamy sig z gor4c4 pro6b4 o objgcie honorowym patronatem ,,Festynu Rodzinnego
Siodemka".
Jeste6my uczniami Zespofu Szkol nr 7 we Wloclawku. Wsp6lnie
naszymi
nauczycielami i ro&icami przygotowujemy "Festyn Rodzinny Si6demka". Festyn odbgdzie sig
w dniu 21 maja 2016 roku w god2.10.00 14.00 na boisku szkoly. W ramach tego
przedsigwzigcia zaprezentujemy dorobek artystyczny naszej szkoly. Pragniemy takze
zintegrowa6 Srodowisko lokalne dzielnicy Poludnie, zacieinii wigzi emocjonalne z rodzicami
poprzez a.ktywne spgdzenie wolnego c?asu
propagowai zdrowy styl 2ycia.
Wyznaczyli6my sobie wiele zadah do realizaqi naszego pomysfu.
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Jeste6my przekonani, 2e Pana obecnodi na festynie oraz objgcie go honorowym patronatem
podniesie rangg tego wydarzenia oraz zapocz4tkuje, mamy nadziejg, jego wieloletni4 tradycjg

Z wyrazami szacunku
uczniowie, nauczyciele i rodzice
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Zespol Szk& nr 7
87-800 Woclawek, ul. Gniazdowskiego 7
tel.: teVfax (054) 234 14 2t
e-mail: spTrvloc@op.pl
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Wloclawek, 03.04.20 l6r.

Pan

Marck Wojtkowski
Prezydent Miasta Woclawek

Jestedmy uczniami Zespolu Szkol nr 7 we Woclawku. Wsp6lnie z naszymi
nauczycielami i rodzicami przygotowujemy "Festyn Rodzinny Si6demka". Festyn odbg&ii sig
w dniu
maja 2016 roku w go&.10.00
14 0O na boisku szkoty W ramach tego
przedsigwzigcia zaprezentujemy dorobek artystyczny naszej szkoly. pragniemy tak2e
zintegrowa6 Srodowisko lokalne dzielnicy Poludnie, zacieSnii wigzi emocjonalne z rodzicamr
poprzez aktywne spgdzenie wolnego czasv oraz propagowa6 zdrowy styl 2ycia.
wyznaczyli$my sobie wiele zadari do realizacji naszego pomysfu. wkladamy wlasne sily
i Srodki, lecz ze wzglgdu na duze koszty, bez pomocy ludzi dobrej woli b9d4 one trudne
do realizacji.
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Dlatego te2 zwracamy sig z proSb4 o przekazanie dla dzieci gad2et6w i material6w
promocyjnych. Wierzymy ,ze pomoc Pana umozliwi zrealizowanie zamierzonych ptzez nas
cel6w i bgdzie wkladem we wsp6ln4 zabawg i naukg.

Z wyrazami szacunku
uczniowie, nauczyciele i rodzice

