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Od wrzeÅ›nia 2007 roku dzieci ze szkoÅ‚y podstawowej oraz mÅ‚odzieÅź z gimnazjum uczÄ… siÄ™ w
tym samym budynku, przy ul. Mostowej, w ktÃłrym dotychczas mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ SzkoÅ‚a Podstawowa,
powstaÅ‚ bowiem ZespÃłÅ‚ Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu. Dyrektorem ZespoÅ‚u na lata 20072012 zostaÅ‚a Pani Henryka Cieciura z Przedborza. W tym roku ukoÅ„czono kolejnÄ… inwestycjÄ™
gminnÄ… - halÄ™ sportowÄ…. W piÄ…tek 14 wrzeÅ›nia 2007 roku miaÅ‚o miejsce uroczyste otwarcie
hali sportowej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu.
Na otwarcie przybyli zaproszeni goÅ›cie oraz mieszkaÅ„cy Przedborza. WÅ›rÃłd zaproszonych goÅ›ci
byli posÅ‚owie na sejm RP: ElÅźbieta Radziszewska, Halina Molka, Krzysztof Maciejewski,
wicemarszaÅ‚ek wojewÃłdztwa Å‚Ãłdzkiego StanisÅ‚aw Witaszczyk, starosta radomszczaÅ„ski
MieczysÅ‚aw Zyskowski. Byli takÅźe nauczyciele, dyrektorzy miejscowych szkÃłÅ‚ oraz zakÅ‚adÃłw
budÅźetowych, radni poprzedniej i obecnej kadencji.
UroczystoÅ›ci rozpoczÄ™Å‚o przemÃłwienie Burmistrza Miasta Przedborza. PrzeciÄ™cia wstÄ™gi
dokonali: poseÅ‚ Radziszewska, poseÅ‚ Maciejewski, wicemarszaÅ‚ek Witaszczyk oraz proboszcz
parafii PrzedbÃłrz StanisÅ‚aw Szczypior, ktÃłry dokonaÅ‚ takÅźe poÅ›wiÄ™cenia hali. Po
przemÃłwieniach zaproszonych goÅ›ci rozpoczÄ™Å‚a siÄ™ czÄ™Å›Ä‡ artystyczna. WystÄ™powaÅ‚a
grupa taneczna z ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu pod kierownictwem Pani Anny Å»ak,
byÅ‚y pokazy dyscyplin sportowych, akrobatyki, pokazy walk karate. Otwarcie zakoÅ„czyÅ‚ wystÄ™p
Ewy Jeske z Przedborza przy akompaniamencie przedborskiej orkiestry pod batutÄ… Pana Wojciecha
Todynka.
UzupeÅ‚nieniem uroczystoÅ›ci otwarcia byÅ‚ mecz siatkÃłwki rozegrany pomiÄ™dzy druÅźynami
DELIC-POL NORWID CzÄ™stochowa a RO.SA-BUD Radom. WygraÅ‚a druÅźyna z Radomia.
Kierownikiem nowej hali zostaÅ‚ Pan JarosÅ‚aw Koski, nauczyciel wychowania fizycznego w
przedborskim gimnazjum. Nowa hala ma wymiary 40 x 19,6 m. (czÄ™Å›Ä‡ na ktÃłrej znajduje siÄ™
boisko). Ma ok. 200 miejsc siedzÄ…cych na trybunach. Posiada dwie kotary, dziÄ™ki ktÃłrym boisko
moÅźna podzieliÄ‡ na trzy rÃłwne czÄ™Å›ci i jednoczeÅ›nie trzy grupy uczniÃłw mogÄ… Ä‡wiczyÄ‡
nie przeszkadzajÄ…c sobie nawzajem. Trybuny sÄ… chronione zasuwanÄ… siatkÄ…. Dla graczy w
korytarzu znajdujÄ… siÄ™ szatnie oraz prysznice. ZresztÄ…, zobaczcie sami...
Tak wyglÄ…da nowa hala sportowa
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