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Kilka sÅ‚Ãłw o Przedborzu
PRZEDBÃłRZ miasto w woj. Å‚Ãłdzkim (od 01.01.1999 r., kiedyÅ› w woj. kieleckim, pow. koneckim,
nastÄ™pnie w woj. piotrkowskim), pow. radomszczaÅ„skim, malowniczo poÅ‚oÅźone nad rzekÄ…
PilicÄ…, na 124 km jej biegu, u podnÃłÅźa Pasma Przedborsko-MaÅ‚ogoskiego (na terenie gminy
znajduje siÄ™ najwyÅźsze wzniesienie wojewÃłdztwa Å‚Ãłdzkiego gÃłra Fajne Ryba - 347 m n.p.m.).
Powierzchnia gminy wynosi 190 km kw., zaÅ› ludnoÅ›Ä‡ ok. 8.200 osÃłb (w tym samo miasto ok.
4.070 osÃłb). W ciÄ…gu wiekÃłw miejscowoÅ›Ä‡ miaÅ‚a nazwy: Pretbora, Przedbora, Pretborius,
Przedbor.
Prawdziwym bogactwem Ziemi Przedborskiej sÄ… lasy, zajmujÄ…ce ok. 54% jej powierzchni. W 1988
roku dla ochrony unikatowych walorÃłw naturalnych gminy utworzono Przedborski Park Krajobrazowy
zajmujÄ…cy 16.640 ha (dodatkowe 14.940 ha stanowi tzw. otulina Parku)
Dokument lokacyjny miasta zaginÄ…Å‚. Pierwsza historyczna wzmianka stwierdzajÄ…ca istnienie
Przedborza pochodzi z 1145 roku, zawarta jest w tzw. Falsyfikacie TrzemeszeÅ„skim. Stwierdza on
istnienie Przedborza, ktÃłry ma rzekomo obowiÄ…zek uiszczaÄ‡ opÅ‚aty na rzecz klasztoru w
Trzemesznie.
SwojÄ… lokalizacjÄ™ miejscowoÅ›Ä‡ zawdziÄ™cza poÅ‚oÅźeniu u przeprawy przez PilicÄ™, przy
ruchliwym szlaku handlowym. Do obrony przeprawy wybudowano pierwotnie grÃłd drewniany, a w
czasach Kazimierza Wielkiego zamek murowany o charakterze mieszkalno-obronnym. Temu teÅź
wÅ‚adcy miasto zawdziÄ™cza najwiÄ™kszy rozkwit i pÃłÅºniejszÄ… pozycjÄ™. KrÃłl - budowniczy,
oprÃłcz wspomnianego zamku wybudowaÅ‚ murowanÄ…, istniejÄ…cÄ… do dnia dzisiejszego wieÅźÄ™
koÅ›cioÅ‚a parafialnego. W roku 1370 nadaÅ‚ teÅź Przedborzowi prawa miejskie (akt lokacyjny
zaginÄ…Å‚). W tymÅźe samym roku w trakcie polowania w ogromnych borach rozciÄ…gajÄ…cych siÄ™
wokÃłÅ‚ miasta (stÄ…d wielu badaczy wywodzi nazwÄ™ grodu - "przed borem") w okolicy wsi Å»elazne
Nogi (dzisiejsza Å»eleÅºnica) monarcha ulegÅ‚ wypadkowi, ktÃłry w ciÄ…gu niewielu tygodni
spowodowaÅ‚ jego zgon. Wydarzenie to upamiÄ™tnia pomnik, ufundowany w roku 2001 przez
ZespÃłÅ‚ Nadpilicznych ParkÃłw Krajobrazowych, a zlokalizowany nieopodal ÅźeleÅºnickiego koÅ›cioÅ‚a.
Zapraszamy paÅ„stwa do krÃłtkiej wirtualnej wÄ™drÃłwki po Przedborzu. Mamy nadziejÄ™, Åźe nasza
strona choÄ‡ trochÄ™ przybliÅźy PaÅ„stwu to maÅ‚e, ale jakÅźe ciekawe miasteczko o bogatej historii i
ciekawych walorach zarÃłwno historycznych, jak i przyrodniczych, a takÅźe zachÄ™ci tych, ktÃłrzy u nas
nie byli do odwiedzenia naszej 'maÅ‚ej ojczyzny'.
ZAPRASZAMY DO PRZEDBORZA!!!
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