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Pomnik MarszaÅ‚ka JÃłzefa PiÅ‚sudskiego znajduje siÄ™ na ul. CzÄ™stochowskiej. Sama ul.
CzÄ™stochowska skÅ‚ada siÄ™ z dwÃłch osobnych jezdni w kaÅźdÄ… stronÄ™ oraz pasaÅźu miÄ™dzy
nimi, na ktÃłrym 11.11.1931 r. postawiono pomnik MarszaÅ‚kowi PiÅ‚sudskiemu.
ZieleÅ„ wokÃłÅ‚ pomnika zaprojektowana zostaÅ‚a w stylu Schönbrunn w Wiedniu. DecyzjÄ™ o
budowie pomnika J. PiÅ‚sudskiego podjÄ™to 18 paÅºdziernika 1930 r., a 11.11.1930 r. wmurowano
kamieÅ„ wÄ™gielny pod pomnik. Pomnik wykonaÅ‚a wytwÃłrnia rzeÅºbiarsko-kamieniarska
WÅ‚adysÅ‚awa NiedziaÅ‚ka. 11.11.1931 r. w koÅ›ciele odprawiono uroczyste naboÅźeÅ„stwo, z
udziaÅ‚em miejscowego duchowieÅ„stwa z ks. PraÅ‚atem Antonim RÄ™czajskim na czele.
JednoczeÅ›nie odbyÅ‚y siÄ™ uroczyste naboÅźeÅ„stwa w synagodze i boÅźnicy na przedmieÅ›ciu
Widoma. Po naboÅźeÅ„stwie nastÄ…piÅ‚ odmarsz delegacji, organizacji i publicznoÅ›ci do pomnika,
gdzie o godz. 12.30 Wicestarosta MÅ‚oszewski dokonaÅ‚ odsÅ‚oniÄ™cia pomnika, wÅ›rÃłd
tÅ‚umÃłw, przy biciu dzwonÃłw koÅ›cielnych, dÅºwiÄ™ku orkiestr i Å›piewie Hymnu Narodowego.
UkazaÅ‚ siÄ™ pomnik MarszaÅ‚ka JÃłzefa PiÅ‚sudskiego z marmurowÄ… tablicÄ… polegÅ‚ych w
obronie Ojczyzny Jego ÅźoÅ‚nierzy: WÅ‚adysÅ‚awa Gorzelewskiego i JÃłzefa ZiÃłÅ‚kowskiego (z
Przedborza) oraz WÅ‚adysÅ‚awa Dziuby (ze wsi Zuzowy) i Piotra Kuzdaka (ze wsi Nosalewice).
Delegacje zÅ‚oÅźyÅ‚y wieÅ„ce i kwiaty, a ks. wikary Lorand dokonaÅ‚ poÅ›wiÄ™cenia pomnika. Po
tej czÄ™Å›ci uroczystoÅ›ci z trybuny wygÅ‚osili przemÃłwienia okolicznoÅ›ciowe: ks. Leonard,
wicestarosta MÅ‚oszewski, StanisÅ‚aw Bielecki (od ludnoÅ›ci miasta i gminy PrzedbÃłrz) i Zysman
Tyberg (od ludnoÅ›ci Åźydowskiej). W czasie II wojny Å›wiatowej pomnik zostaÅ‚ zniszczony przez
NiemcÃłw, natomiast w 1994 roku pomnik zostaÅ‚ odtworzony [z inicjatywy burmistrza Lucjana
Cerkaskiego - przyp.], z wyjÄ…tkiem orÅ‚a i zieleni. (opis oraz zdjÄ™cie archiwalne - Z. Wnuk
"ÅšcieÅźka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu", 1998 r., zdj. wspÃłÅ‚czesne P. Grabalski).
W 2009 roku podjÄ™to prace nad odnowieniem pomnika i dobudowaniem do niego orÅ‚a. Uroczystego
odsÅ‚oniÄ™cia i poÅ›wiÄ™cenia odnowionego pomnika dokonano 12 maja 2009 roku w 74. rocznicÄ™
urodzin JÃłzefa PiÅ‚sudskiego. ZdjÄ™cie z uroczystoÅ›ci moÅźna obejrzeÄ‡ TUTAJ, a zdjÄ™cia z
kolejnych etapÃłw renowacji TUTAJ.
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