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STOWARZYSZENIE

„PRZECŁAWSKI 
KRąG”

Figura św. Jana Nepomucena 
na Przecławskim Rynku

PRZECŁAW – początki osadnictwa w II wieku. 
Już w XII w. potwierdzone jest istnienie kościoła 
parafialnego. Prawa miejskie otrzymał Przecław 
staraniem Stanisława Ligęzy na mocy przywileju 
w 1471 roku wydanego przez króla Kazimierza 
Jagiellończyka. Kolejni właściciele Przecławia to: 
Ligęzowie, Przecławscy, Koniecpolscy, Tarnowscy 
i od 1668 roku Reyowie, którzy mieszkali tu aż do 
wypędzenia przez Rosjan w 1944 roku. 

Od Nowego Roku 2010, staraniem Burmistrza 
Ryszarda Wolanina, zostały przywrócone prawa 
miejskie, które miasto utraciło w 1919 roku z 
powodu działań wojennych I wojny światowej.

Dzisiaj Przecław to miasteczko nowoczesne, 
swą architekturą i przyjazną atmosferą zachęca 
do zatrzymania się na chwilę, aby poznać bogatą 
historię i tradycje regionu.

Stowarzyszenie  działa od 30 stycznia  
2014 roku. Celem jest prowadzenie działal-
ności wspomagającej rozwój wspólnoty i spo-
łeczności lokalnej w zakresie kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury, tradycji i zwyczajów, 
renowacji obiektów sakralnych. Podejmuje  
i inicjuje działania w zakresie edukacji, oświaty  
i wychowania, sportu, krajoznawstwa oraz wypo-
czynku dzieci, młodzieży i seniorów. 

Prowadzi działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej, 
integrując członków poprzez aktywność kultural-
ną i rekreacyjną.

Warsztaty kulinarne - pieczenia broziaków z uczniami 
w 2019 roku



Warsztaty artystyczne z uczniami  

„Szlakiem Niepodległości” - uroczystość patriotyczna 
na cmentarzu wojennym w Białym Borze 2018 roku

Odrestaurowany kościółek z 1858 roku 
 pw. św. Bernardyna ze Sieny – Patrona Przecławia

dZIAŁAlNOść STOWARZYSZENIA: 

Organizujemy spotkania integrujące środowi-
sko, wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze dla mło-
dzieży szkolnej i seniorów, warsztaty artystyczne  
i kulinarne dla dzieci i seniorów z Przecławia, kier-
masze. zbieramy i spisujemy tradycje oraz zwycza-
je Ziemi Przecławskiej. 

Realizujemy projekty:
z zadań publicznych Gminy Przecław:
„Festiwal smaków i kultury Ziemi Przecław-

skiej”, „Twoje zdrowie w Twoich rękach”, „Pogra-
nicze Lasowiacko-Rzeszowskie”, „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie - nasze Podkarpacie”, „Prze-
cławska Majówka”, „Przecław tonie w kwiatach”, 
„Zioła w kuchni i lecznictwie”, „Poznajemy, dbamy, 
chronimy - seniorzy przyjaźni środowisku przyrod-
niczemu”, „Szlakiem Niepodległości”, „Szlakiem 
ogrodów i domów historycznych”, 

w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich - Akademia Aktywnych Obywateli: „Za-
trzymać smaki z przeszłości tradycyjnego chleba”, 
„Poezja Stanisława Harli”, „Przecławskie podków-
ki” oraz „Na ludową nutę” z funduszu FIO - Pod-
karpackie Inicjatywy Lokalne, 

z dotacji Powiatu mieleckiego: „Wakacyjne 
wspomnienia”, „Wędrówka szlakiem Bitwy Gorlic-
kiej”, „Pieśń Wolności”,

z urzędu marszałkowskiego „Warsztaty do-
mowego masarstwa”,

We współpracy z lGd PROWENT mielec zo-
stały zrealizowane inicjatywy: „Z tradycją w przy-
szłość” i „Aktywnie na Zielonej”. 

Współpracujemy ze stowarzyszeniami Gminy 
Przecław oraz z innych miejscowości województwa 
podkarpackiego.

dAROWIZNY 
na remont kościółka św. Bernardyna 

w Przecławiu można przekazywać na konto:
96 9184 0004 2001 0005 7017 0002  

z dopiskiem „KOśCIÓŁEK”
Bank Spółdzielczy w Przecławiu

NAGROdY: 

2014 „VI Mistrzostwa Pierogowe Powiatu Mie-
leckiego” – I miejsce „Lepienie pierogów na czas”  
i „Najsmaczniejsze pierogi”.

„Najaktywniejsze Stowarzyszenie Kobiece” 
Gminy Przecław za 2014 i 2017 – Statuetka Bur-
mistrza Przecławia.

Nagroda Główna za: „Najlepszą kontynuację 
programu Działaj Lokalnie i FIO–AAO” za konty-
nuację inicjatywy „Zatrzymać smaki z przeszłości 
tradycyjnego chleba” od Fundacji Fundusz Lokalny 
SMK Koćmierzów w 2016.

KOśCIÓŁEK śW. BERNARdYNA ZE SIENY
W PRZECŁAWIu, ul. KRZYWA 2 

Członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” 
opiekują się kościółkiem św. Bernardyna ze Sie-
ny troszcząc się o czystość i estetyczny wygląd. 
Obiekt jest remontowany od 2014 roku. Dziękuje-
my tym z Państwa, którzy przyczynili się do przy-
wrócenia świetności zabytkowej kaplicy.


