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Kilka słów o Przedborzu
PRZEDBÓRZ miasto w woj. łódzkim (od 01.01.1999 r., kiedyś w woj. kieleckim, pow. koneckim,
następnie w woj. piotrkowskim), pow. radomszczańskim, malowniczo położone nad rzeką Pilicą, na 124
km jej biegu, u podnóża Pasma Przedborsko-Małogoskiego (na terenie gminy znajduje się najwyższe
wzniesienie województwa łódzkiego góra Fajne Ryba - 347 m n.p.m.). Powierzchnia gminy wynosi 190
km kw., zaś ludność ok. 8.200 osób (w tym samo miasto ok. 4.070 osób). W ciągu wieków miejscowość
miała nazwy: Pretbora, Przedbora, Pretborius, Przedbor.
Prawdziwym bogactwem Ziemi Przedborskiej są lasy, zajmujące ok. 54% jej powierzchni. W 1988 roku
dla ochrony unikatowych walorów naturalnych gminy utworzono Przedborski Park Krajobrazowy
zajmujący 16.640 ha (dodatkowe 14.940 ha stanowi tzw. otulina Parku)
Dokument lokacyjny miasta zaginął. Pierwsza historyczna wzmianka stwierdzająca istnienie Przedborza
pochodzi z 1145 roku, zawarta jest w tzw. Falsyfikacie Trzemeszeńskim. Stwierdza on istnienie
Przedborza, który ma rzekomo obowiązek uiszczać opłaty na rzecz klasztoru w Trzemesznie.
Swoją lokalizację miejscowość zawdzięcza położeniu u przeprawy przez Pilicę, przy ruchliwym szlaku
handlowym. Do obrony przeprawy wybudowano pierwotnie gród drewniany, a w czasach Kazimierza
Wielkiego zamek murowany o charakterze mieszkalno-obronnym. Temu też władcy miasto zawdzięcza
największy rozkwit i późniejszą pozycję. Król - budowniczy, oprócz wspomnianego zamku wybudował
murowaną, istniejącą do dnia dzisiejszego wieżę kościoła parafialnego. W roku 1370 nadał też
Przedborzowi prawa miejskie (akt lokacyjny zaginął). W tymże samym roku w trakcie polowania w
ogromnych borach rozciągających się wokół miasta (stąd wielu badaczy wywodzi nazwę grodu - "przed
borem") w okolicy wsi Żelazne Nogi (dzisiejsza Żeleźnica) monarcha uległ wypadkowi, który w ciągu
niewielu tygodni spowodował jego zgon. Wydarzenie to upamiętnia pomnik, ufundowany w roku 2001
przez Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, a zlokalizowany nieopodal żeleźnickiego kościoła.
Zapraszamy państwa do krótkiej wirtualnej wędrówki po Przedborzu. Mamy nadzieję, że nasza strona
choć trochę przybliży Państwu to małe, ale jakże ciekawe miasteczko o bogatej historii i ciekawych
walorach zarówno historycznych, jak i przyrodniczych, a także zachęci tych, którzy u nas nie byli do
odwiedzenia naszej 'małej ojczyzny'.
ZAPRASZAMY DO PRZEDBORZA!!!

http://www.przedborz.com.pl
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