Przedbórz

Biskup poświęcił gimnazjum
11.11.2009.

We wtorek 10 listopada w Przedborzu dokonano uroczystego poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego
pod budowę gimnazjum im. Jana Pawła II. Z tej okazji w kościele parafialnym odprawiona została msza
święta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Adama Odzimka, który także
wygłosił homilię oraz ks. dr-a Piotra Walkiewicza.
Druga część uroczystości odbyła się na placu budowy. Burmistrz Przedborza powitał przybyłych gości,
były przemówienia, po czym przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawisza odczytał treść aktu
erekcyjnego. Po odczytaniu złożono podpisy, biskup Adam Odzimek poświęcił akt oraz plac budowy. Na
zakończenie wmurowano akt.
W uroczystościach udział wzięły władze miasta Przedborza, radni, posłowie: Krzysztof Maciejewski oraz
Robert Telus, Wojciech Szwedowski - członek Zarządu Powiatu, Witold Witczak - radny Sejmiku
Wojewódzkiego, Ireneusz Kraś - wiceprzewodniczący rady powiatu, Mariola Mirecka - zastępca dyrektora
departamentu kultury i edukacji urzędu marszałkowskiego w Łodzi, nauczyciele i dyrektorzy szkół i
zakładów, poczty sztandarowe przedborskich szkół oraz OSP oraz mieszkańcy Przedborza.

Akt erekcyjny podpisali:
Biskup Adam Odzimek
Proboszcz parafii Przedbórz ks. Stanisław Szczypior
Poseł na sejm RP Krzysztof Maciejewski
Poseł na sejm RP Robert Telus
Radny sejmiku wojewódzkiego Witold Witczak
Prezes Zarządu Interbud Sp. z o.o. (wykonawcy inwestycji) Henryk Zajęcki
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawisza
Sekretarz Miasta Wojciech Karbownik
Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński

Budynek gimnazjum będzie posiadał 12 sal lekcyjnych, w tym pracownie specjalistyczne: biologiczną,
fizyczną i chemiczną, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, pomieszczenie dla pielęgniarki, psychologa
oraz portiera. Początkowo gimnazjum mieściło się w budynku internatu szkoły zawodowej. Gmina
ponosiła wysokie koszty za wynajem i ogrzewanie. W chwili obecnej dzieci z klas I-III uczą się w budynku
bursy szkolnej, ale już we wrześniu przyszłego roku część pomieszczeń ma być oddana do użytku. Koszt
inwestycji wyniesie ponad 2 mln złotych. Głównym źródłem finansowania jest zaciągnięty kredyt.
Budynek w stanie surowym wykonać ma główny wykonawca firma Interbud z opoczna, prace
wykończeniowe wykona Zakład Komunalny. Budowa gimnazjum jest II etapem rozbudowy kompleksu
szkolnego. W I etapie wybudowano szatnię.

Więcej o inwestycji na stronie UM w Przedborzu
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