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W sprawie odbudowy przedborskiego Rynku
09.09.2008.

KrÃłlewskie miasto PrzedbÃłrz od zarania swego istnienia wypeÅ‚niaÅ‚o wiele przynaleÅźnych mu
funkcji. ByÅ‚o oÅ›rodkiem komunikacyjnym, rzemieÅ›lniczym, handlowym, religijnym, a takÅźe
okresowo &ndash; siedzibÄ… wÅ‚adzy paÅ„stwowej. Tutaj we dworze a pÃłÅºniej na zamku, spotykali
siÄ™ moÅźni, ksiÄ…ÅźÄ™ta i krÃłlowie. Na przylegÅ‚ym do zamku placu targowym, od zawsze wrzaÅ‚o
Åźyciem. Miejscowi oraz przybysze z bliÅźszej i dalszej okolicy a takÅźe ze Å›wiata: Polacy, Å»ydzi,
Niemcy, Rosjanie &ndash; byli tu wszyscy. RzemieÅ›lnicy, rolnicy, handlowcy, kupcy i zwykli ciekawscy.
Na co dzieÅ„, w dzieÅ„ targowy i od Å›wiÄ™ta. Wszyscy. Zawsze.
Miejsce byÅ‚o bowiem szczegÃłlne. Na pÃłÅ‚nocnej pierzei rozsiadÅ‚y siÄ™ dÅ‚ugie na 80 m
sukiennice. ByÅ‚a to piÄ™kna i okazaÅ‚a budowla jednopiÄ™trowa, z ktÃłrej miasto byÅ‚o dumne i
sÅ‚ynÄ™Å‚o szeroko. Od parteru o konstrukcji arkadowo-filarowym, sukiennice dla
charakterystycznego cienia w sÅ‚oneczne dni nazywano czasem podcieniami. Przez wieki XVII, XVIII i
XIX wzdÅ‚uÅź pozostaÅ‚ych pierzei Rynku, pobudowano kamieniczki. Po poÅźarze miasta w 1834 r. w
miejsce spalonych domÃłw wybudowano nowe. WszÄ™dzie roiÅ‚o siÄ™ od kramÃłw, jatek i sklepikÃłw
wszelkiego asortymentu. Tylko tu, bowiem wolno byÅ‚o handlowaÄ‡ w mieÅ›cie. Plac sÅ‚uÅźyÅ‚
takÅźe za targowisko dla rolnikÃłw i obwoÅºnych kupcÃłw w targowe wtorki. Taki stan przetrwaÅ‚ w
Przedborzu aÅź do poczÄ…tku lat 90. ubiegÅ‚ego stulecia. ObrÃłsÅ‚, wiÄ™c Rynek w ponadprzeciÄ™tne
przedborskie bogactwo. To materialne i duchowe. KaÅźde.
W jego centrum, zaraz koÅ‚o studni, byÅ‚ kiedyÅ› pierwszy przedborski ratusz. TuÅź obok, trochÄ™
pod gÃłrÄ™, przy placu KoÅ›cielnym dumna i wzniosÅ‚a, otoczona cmentarnym murem, stanÄ™Å‚a
warowna budowla Å›wiÄ…tyni. Z przeciwnej strony Rynku, w kierunku mostu na Pilicy dÅ‚ugo jeszcze
po &bdquo;potopie szwedzkim&rdquo; staÅ‚ podupadÅ‚y zamek krÃłlewski. Przy MaÅ‚ym Rynku
ulokowano zaÅ› stacjÄ™ pocztowÄ…. Z Rynku wiodÅ‚y ulice na Å›wiat, a to: krÃłlewska Krakowska
&ndash; jak przystaÅ‚o, na poÅ‚udnie, Warszawska &ndash; ku pÃłÅ‚nocy i do morza, oraz Kielecka
&ndash; na wschÃłd. Tutaj, wiÄ™c w Rynku, od zawsze biÅ‚o serce miasta. We wrzeÅ›niu 1939 r.,
Rynek zostaÅ‚ zrujnowany przez wojska niemieckie.
Rynek, to dobre urbanistyczne zaÅ‚oÅźenie, ktÃłre swymi korzeniami siÄ™ga antycznych czasÃłw
Grecji, Rzymu, nabraÅ‚ peÅ‚ni cech w Å›redniowieczu. Tu w naszym Przedborzu byÅ‚ klasycznym
wrÄ™cz wzorcem. DziÅ›, PrzedbÃłrz jest jednym z nielicznych miast, ktÃłre nie odbudowaÅ‚o swego
Rynku w tradycyjnym ksztaÅ‚cie. Z niemaÅ‚ym, przeto zdziwieniem przeczytaliÅ›my w Planie Rozwoju
Miasta Przedborza na lata 2005-2007, Åźe przedborski Rynek uznano za &bdquo;bezpowrotnie
zniszczony&rdquo;!
Dzisiejszy PrzedbÃłrz posiada juÅź tylko jeden, prostokÄ…tny Rynek. Po sukiennicach pozostaÅ‚ tylko
niewielki fragment. W czasach wÅ‚adzy ludowej, zamiast odbudowy sukiennic wybudowano w gÅ‚Ä™bi
przylegÅ‚ego gruzowiska bloki mieszkalne i to one zamykajÄ… pÃłÅ‚nocnÄ… ekspozycjÄ™ Rynku. W
zachodniej pierzei postawiono kino, a pÃłÅºniej dorzucono jeszcze dom handlowy od poÅ‚udnia.
Ãłwczesna Gminna SpÃłÅ‚dzielnia wybudowaÅ‚a ponadto dwie budki handlowe, ktÃłre sÄ… dziÅ› jakby
skansenem tamtej epoki. Wszystko wybornie szpetne. Taki stan trwa. Tak, jakby siÄ™ tu zatrzymaÅ‚
czas wojny.
Wykonano wprawdzie nowy bruk z kostki betonowej, zainstalowano stylowe latarnie, nawet atrapa studni
stanÄ™Å‚a gdzie powinna. Swoistym cudem trzeba nazwaÄ‡ niemoÅźliwÄ… do niedawna, a takÅźe
dokonanÄ… przebudowÄ™ i symbolicznÄ… rewitalizacjÄ™ frontonu domu handlowego, ktÃłra zwyczajnie
cieszy wszystkich. Przy okazji jednak zamieniono Rynek w parking, co moÅźe tylko budziÄ‡ zdziwienie.
Kilka odnowionych elewacji kamieniczek na pierzei wschodniej rÃłwnieÅź podniosÅ‚o estetykÄ™ Rynku.
WciÄ…Åź jednak razi architektoniczny potworek w postaci Miejskiego Domu Kultury, owych budek z GSu, szczerbatej zabudowy. RaÅźÄ… kostropate kamienice i dachy kryte papÄ….
Rynek - jak Åźadna inna zabudowana czÄ™Å›Ä‡ miasta - stanowi publicznÄ… przestrzeÅ„
posiadajÄ…cÄ… walory dziedzictwa kulturowego. Dla wÅ‚aÅ›ciciela dziaÅ‚ki budowlanej w Rynku, nie
jest ona tylko wÅ‚asnoÅ›ciÄ… prywatnÄ…. Jest ona dodatkowo wartoÅ›ciÄ… kulturowÄ…
przynaleÅźnÄ… wszystkim mieszkaÅ„com Przedborza, a jej wÅ‚aÅ›ciciel musi liczy siÄ™ z wymogami,
jakie stawia mu Åźycie wspÃłÅ‚czesne. W Rynku ma prawo kaÅźdy mieszkaniec i turysta cieszyÄ‡ siÄ™
piÄ™knym widokiem budowli i detali architektonicznych, toczÄ…cego siÄ™ Åźycia kulturalnego,
spoÅ‚ecznego, prywatnego, religijnego. Tu moÅźna odpoczywaÄ‡ i mile spÄ™dzaÄ‡ wolny czas, jak
zresztÄ… dowodzÄ… tego tÅ‚umy mieszkaÅ„cÃłw i goÅ›ci podczas festynÃłw, piknikÃłw, koncertÃłw
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artystycznych i odpustÃłw. Jest to najpeÅ‚niejszy wyraz spoÅ‚ecznej dÄ…ÅźnoÅ›ci do reanimacji
przedborskiego Rynku.
Jako autorzy publikacji przedborskich zrzeszeni w Klubie Przedborskim w trosce o to, by naszemu Miastu
przywrÃłciÄ‡ peÅ‚en blask, apelujemy do Szanownych Radnych i Szanownego Pana Burmistrza
KrÃłlewskiego Miasta Przedborza:
Wierzymy gÅ‚Ä™boko, Åźe celem Waszego dziaÅ‚ania jest dobro naszego Miasta. Spraw do
zaÅ‚atwienia macie bardzo wiele. Jednak przynajmniej jednÄ… zrealizujcie podczas Waszej kadencji w
peÅ‚ni. Reanimujcie serce miasta &ndash; odbudujcie w peÅ‚nym ksztaÅ‚cie przedborski Rynek!
BÄ™dzie praca dla wielu, bÄ™dÄ… dochody, bÄ™dziemy dumni wszyscy!
Apelujemy do Szanownych WÅ‚aÅ›cicieli kamienic i posesji na przedborskim Rynku: zrÃłbcie, co w
Waszej mocy, byÅ›my mogli cieszyÄ‡ siÄ™ razem z Wami z piÄ™kna Waszych kamienic i posesji, Åźeby
to piÄ™kno staÅ‚o siÄ™ takÅźe radoÅ›ciÄ… GoÅ›ci. JuÅź dziÅ›.
Do wszystkich Przedborzan: pomÃłÅźcie, w swÃłj sposÃłb i na miarÄ™ moÅźliwoÅ›ci!
Co trzeba zrobiÄ‡ od zaraz: wÅ‚adze samorzÄ…dowe miasta powinny wykonaÄ‡ fragmentaryczny
plan zagospodarowania dla Rynku, w ktÃłrym byÅ‚aby wytyczona nowa zabudowa i jej docelowy
ksztaÅ‚t. Na tej podstawie niechaj architekci zaprojektujÄ… brakujÄ…cÄ… zabudowÄ™. Nikt w tej
sprawie nie zastÄ…pi Rady Miasta ani Burmistrza. To PaÅ„stwo dysponujecie prawem, ekonomicznymi
Å›rodkami przymusu wobec zÅ‚ych gospodarzy i moÅźliwoÅ›ciami pozyskiwania celowych dotacji
unijnych i krajowych oraz Å›rodkami zachÄ™ty wobec bogatych inwestorÃłw, ktÃłrzy zechcÄ…
budowaÄ‡ nowe, piÄ™kne kamienice w Rynku. Zacznijcie od przebudowy Domu Kultury. To jest do
zrobienia juÅź!
To najdroÅźsze i najpiÄ™kniejsze miejsce miasta winno przynosiÄ‡ dochÃłd, sÅ‚awÄ™ i satysfakcjÄ™ jak najszybciej.
Andrzej Stolecki Wojciech Zawadzki

PrzedbÃłrz, czerwiec 2007 r.
PoniÅźej kilka zdjÄ™Ä‡ dawnego i wspÃłÅ‚czesnego Rynku (zdjÄ™cie 2 - ze zbiorÃłw OSP PrzedbÃłrz,
zdjÄ™cie 3 - ze zbiorÃłw Wojciecha Zawadzkiego, zdjÄ™cia wspÃłÅ‚czesne - P. Grabalski)
{jgxgal folder:=[images/stories/o_przedborzu/odbudowa_rynku] title:=[(1) Rynek i Sukiennice w
okresie miÄ™dzywojennym|(2) Rynek po zniszczeniach wojennych, wiosnÄ… 1940 roku|(3) Lata 60-te,
budowa Domu Kultury|(4) Rynek dzisiejszy z odbudowanÄ… studniÄ…|(5) Odnowione kamienice|(6)
Dom Kultury|(7) Widok na Rynek od strony kocioÅ‚a|(8) Widok na ul. WarszawskÄ… i pozostaÅ‚oci po
Sukiennicach|(9) Studnia i "budki" GS-owskie|(10) OcalaÅ‚y fragment Sukiennic] cols:=[6]}
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