Przedbórz

Biskup poÅ›wiÄ™ciÅ‚ gimnazjum
11.11.2009.

We wtorek 10 listopada w Przedborzu dokonano uroczystego poÅ›wiÄ™cenia i wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowÄ™ gimnazjum im. Jana PawÅ‚a II. Z tej okazji w koÅ›ciele parafialnym
odprawiona zostaÅ‚a msza Å›wiÄ™ta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji radomskiej
Adama Odzimka, ktÃłry takÅźe wygÅ‚osiÅ‚ homiliÄ™ oraz ks. dr-a Piotra Walkiewicza.
Druga czÄ™Å›Ä‡ uroczystoÅ›ci odbyÅ‚a siÄ™ na placu budowy. Burmistrz Przedborza powitaÅ‚
przybyÅ‚ych goÅ›ci, byÅ‚y przemÃłwienia, po czym przewodniczÄ…cy Rady Miejskiej Krzysztof
Zawisza odczytaÅ‚ treÅ›Ä‡ aktu erekcyjnego. Po odczytaniu zÅ‚oÅźono podpisy, biskup Adam
Odzimek poÅ›wiÄ™ciÅ‚ akt oraz plac budowy. Na zakoÅ„czenie wmurowano akt.
W uroczystoÅ›ciach udziaÅ‚ wziÄ™Å‚y wÅ‚adze miasta Przedborza, radni, posÅ‚owie: Krzysztof
Maciejewski oraz Robert Telus, Wojciech Szwedowski - czÅ‚onek ZarzÄ…du Powiatu, Witold Witczak radny Sejmiku WojewÃłdzkiego, Ireneusz KraÅ› - wiceprzewodniczÄ…cy rady powiatu, Mariola Mirecka zastÄ™pca dyrektora departamentu kultury i edukacji urzÄ™du marszaÅ‚kowskiego w Å•odzi,
nauczyciele i dyrektorzy szkÃłÅ‚ i zakÅ‚adÃłw, poczty sztandarowe przedborskich szkÃłÅ‚ oraz OSP
oraz mieszkaÅ„cy Przedborza.

Akt erekcyjny podpisali:
Biskup Adam Odzimek
Proboszcz parafii PrzedbÃłrz ks. StanisÅ‚aw Szczypior
PoseÅ‚ na sejm RP Krzysztof Maciejewski
PoseÅ‚ na sejm RP Robert Telus
Radny sejmiku wojewÃłdzkiego Witold Witczak
Prezes ZarzÄ…du Interbud Sp. z o.o. (wykonawcy inwestycji) Henryk ZajÄ™cki
PrzewodniczÄ…cy Rady Miejskiej Krzysztof Zawisza
Sekretarz Miasta Wojciech Karbownik
Burmistrz Miasta Przedborza MiÅ‚osz NaczyÅ„ski

Budynek gimnazjum bÄ™dzie posiadaÅ‚ 12 sal lekcyjnych, w tym pracownie specjalistyczne:
biologicznÄ…, fizycznÄ… i chemicznÄ…, pokÃłj nauczycielski, gabinet lekarski, pomieszczenie dla
pielÄ™gniarki, psychologa oraz portiera. PoczÄ…tkowo gimnazjum mieÅ›ciÅ‚o siÄ™ w budynku
internatu szkoÅ‚y zawodowej. Gmina ponosiÅ‚a wysokie koszty za wynajem i ogrzewanie. W chwili
obecnej dzieci z klas I-III uczÄ… siÄ™ w budynku bursy szkolnej, ale juÅź we wrzeÅ›niu przyszÅ‚ego
roku czÄ™Å›Ä‡ pomieszczeÅ„ ma byÄ‡ oddana do uÅźytku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 mln
zÅ‚otych. GÅ‚Ãłwnym ÅºrÃłdÅ‚em finansowania jest zaciÄ…gniÄ™ty kredyt. Budynek w stanie
surowym wykonaÄ‡ ma gÅ‚Ãłwny wykonawca firma Interbud z opoczna, prace wykoÅ„czeniowe
wykona ZakÅ‚ad Komunalny. Budowa gimnazjum jest II etapem rozbudowy kompleksu szkolnego. W I
etapie wybudowano szatniÄ™.

WiÄ™cej o inwestycji na stronie UM w Przedborzu
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