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Ratusz w Przedborzu, wybudowany zostaÅ‚ w latach 1838-1840. Budynek murowany, z kamienia, w
stylu pÃłÅºnoklasycystycznym architektury belwederskiej. Dwukondygnacyjny, na planie prostokÄ…ta,
podpiwniczony, piwnice o sklepieniu kolebkowym.
Od frontu nad wejÅ›ciem gÅ‚Ãłwnym znajduje siÄ™ trzyosiowy ryzalit z pilastrami, zwieÅ„czony
trÃłjkÄ…tnym szczytem. Na Å›cianie ratusza od strony zachodniej widnieje tablica pamiÄ…tkowa,
marmurowa, upamiÄ™tniajÄ…ca nadanie praw miejskich Ãłwczesnej wsi Lodzia (dziÅ› Å•ÃłdÅº) przez
WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚Ä™ (1423 rok), ufundowana przez KoÅ‚o PrzewodnikÃłw PTTK w Å•odzi i
wmurowana w 550. rocznicÄ™ wydarzenia, w 1973 roku. W budynku mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ m. in. szkoÅ‚a
podstawowa, siedziba MRN, obecnie mieÅ›ci siÄ™ siedziba burmistrza miasta Przedborza, sekretariat i
UrzÄ…d Stanu Cywilnego - na parterze, na piÄ™trze zaÅ› znajduje siÄ™ Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marii Konopnickiej wraz z czytelniÄ… oraz sala obrad rady miejskiej.
O poprzednim ratuszu wiemy niewiele, jedynie lustracja z 1789 roku wspomina, Åźe spÅ‚onÄ…Å‚:
&bdquo;przez ogieÅ„ od Å»ydÃłw wszczÄ™ty spaliÅ‚o siÄ™ domÃłw i z ratuszem 22&rdquo;. Siedziba
wÅ‚adz oraz areszt mieÅ›ciÅ‚y siÄ™ w wynajmowanych pomieszczeniach, m. in. w budynku
austriackiej komory celnej (znajdowaÅ‚a siÄ™ ona w miejscu obecnego sklepu Lewiatan), za ktÃłre
trzeba byÅ‚o pÅ‚aciÄ‡ czynsz, stÄ…d budowa ratusza staÅ‚a siÄ™ koniecznoÅ›ciÄ…. DecyzjÄ™ o
tym podjÄ™Å‚a rada miejska w 1833 roku. Burmistrzem Przedborza byÅ‚ wÃłwczas Franciszek Leski.
PrzedbÃłrz znajdowaÅ‚ siÄ™ w powiecie opoczyÅ„skim, w woj. sandomierskim. UrzÄ…d Municypalny
miasta Przedborza zwrÃłciÅ‚ siÄ™ do Komisji WojewÃłdzkiej z proÅ›bÄ… o pozwolenie na budowÄ™
ratusza miejskiego pismem z dnia 26 wrzeÅ›nia 1833 roku. Budowniczy Obwodu OpoczyÅ„skiego od
Komisarza Obwodu OpoczyÅ„skiego w dniu 6 marca 1834 roku wydaje polecenie sporzÄ…dzenia rysu i
anszlagu (anszlag &ndash; z niem. kosztorys) na wystawienie ratusza w mieÅ›cie PrzedbÃłrz. PoniewaÅź
miasto nie posiadaÅ‚o placu pod budowÄ™, zakupiono wiÄ™c &bdquo;plac rogowy&rdquo; przy ul.
KoÅ„skie Targowisko, o powierzchni 2425,5 Å‚okcia kwadratowego (Å‚okieÄ‡ nowopolski &ndash; w
KrÃłlestwie Polskim w l. 1819-1849 wynosiÅ‚ 57,6 cm.) od Konstancji z Czapalskich Leskiej (Åźony
burmistrza). Akt notarialny sporzÄ…dzony zostaÅ‚ w listopadzie 1837 roku w Opocznie, przed
Sylwestrem CzermiÅ„skim, Regentem Powiatu OpoczyÅ„skiego. Na placu znajdowaÅ‚ siÄ™ drewniany
dom, ktÃłry potem zostaÅ‚ rozebrany.
Budynek ratusza zaprojektowali: Jakub Molke (1804-1857), architekt, urodzony w okolicach Sycowa, a
mieszkajÄ…cy wÃłwczas na Widomie (przy dzisiejszej ul. LeÅ›nej) i Augustyn Kurella (1800-1858),
urodzony w MÅ‚awie, budowniczy powiatu opoczyÅ„skiego (zaprojektowaÅ‚ takÅźe jatki przedborskie).
23 kwietnia 1838 r. Komisarz Obwodu OpoczyÅ„skiego zawarÅ‚ kontrakt z budowniczym MojÅźeszem
Binenthalem (wÅ‚oÅ›cianinem, posesorem zastawnym wsi GÃłry Mokre) na budowÄ™ ratusza w
Przedborzu. JuÅź 3 maja Binenthal rozpoczÄ…Å‚ pracÄ™ z wykorzystaniem miejscowego kamienia. W
roku 1840 budynek byÅ‚ gotowy i zostaÅ‚ przejÄ™ty przez miasto. Na parterze ulokowano biura
miejskie, a lokale na piÄ™trze postanowiono wydzierÅźawiÄ‡ w drodze licytacji. Do licytacji stanÄ…Å‚
rÃłwnieÅź burmistrz Leski, ktÃłry wygraÅ‚ jÄ… i wydzierÅźawiÅ‚ mieszkanie za sumÄ™ 282 zÅ‚otych
rocznie.
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