
Drodzy rodzice,
Zwracamy się do was z szczególną prośbą – od 23 października mieszkańcy Gliwic mogą 
oddać swój głos na projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
W obecnej edycji budżetu znalazł się projekt realizowany przez naszą szkołę: Widowisko 
plenerowe, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom dzielnicy Bojków wydarzeń na 
terenie Górnego Śląska sprzed 100 lat, a więc w okresie tworzenia się państwa polskiego po I 
wojnie światowej. Będzie to ciekawe, edukacyjne uzupełnienie festynu, jaki chcemy 
zorganizować wiosną 2021 roku w naszej szkole.

Dlatego zwracamy się do Was o oddanie głosu na ten właśnie projekt, zapraszając 
jednocześnie już teraz na samo wydarzenie.
Bez waszej pomocy będzie to trudne do realizacji !

Poniżej umieszczamy link do strony, gdzie można oddać głos – 

https://gbo.gliwice.eu/?p=f&r=dz

Zachęcamy do głosowania !!

Dyrekcja SP nr 8 w Gliwicach

P.S. Dodatkowa informacja dla fanów piłki nożnej – wśród zgłoszonych projektów jest
również jeden mówiący o zajęciach sportowych dla mieszkańców naszej dzielnicy. Projekt

zgłosiła fundacja Espaniola. Dotyczy to również uczniów naszej szkoły i przedszkola, więc jest
także wart zainteresowania.

https://gbo.gliwice.eu/?p=f&r=dz
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