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 My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy

"My Polacy - przedsiębiorczy, niepodlegli"
jest to projekt w ramach konkursu
grantowego skierowany do szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Głównym celem
konkursu jest zapoznanie uczniów z
największymi przedsięwzięciami
ekonomicznymi i gospodarczymi terenu
gminy Przecław, powiatu mieleckiego
podjętymi na tych terenach po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Uczniowie
zapoznają się także z sylwetkami lokalnych
budowniczych II Rzeczypospolitej, których
innowacyjne rozwiązania, przedsiębiorczość,
wynalazki i kluczowe inwestycje, przyczyniły
się do rozwoju gospodarczego naszego
regionu, a tym samym poprawiły
warunki bytowe i społeczne lokalnej ludności
w czasach odzyskania niepodległości.

Działania podjęte w ramach projektu:
1. Udział uczniów w warsztatach filmowych
2. Udział uczniów w warsztatach

dotyczących przygotowania ścieżki
questingowej,

3. Opracowanie trasy biegu.
Przygotowanie trasy związanej z
lokalnymi bohaterami i ich osiągnięciami
gospodarczymi.

4. Prezentacja osiągnięć w formie:
fotorelacji na stronach internetowych
szkoły i instytucji z nią związanych
prezentacja filmu przygotowanego przez
uczniów
stworzenie ulotek questingowych
wydanie gazetek szkolnych „Gimpress” i
"Goniec Przecławski" prezentujących
efekty biegu

Formą konkursu będzie bieg questingowy, w
którym uczniowie kierując się informacjami
zawartymi w wierszowanych wskazówkach w
oparciu o życiorysy: A.Kędziora, Wł.
Żątowskiego, E.Kozaka, ks. J.Mleczki
odbędą podróż, żeby na jej końcu odkryć
ukryty skarb.
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Inwestycje Andrzeja Kędziora

poprawa funkcjonowania gospodarki
rolnej oraz bezpieczeństwa poprzez
meliorację nieużytków i bagien
odwodnienie 16 tyś. hekatrów gruntów
bagiennych na terenie powiatu
mieleckiego
osuszenie bagna rzemieńskiego o
powierzchni 2300 hektarów
założenie pierwszego pola
doświadczalnego

most na Wisłoce

A.K.

Urodził się 7 listopada 1851 r. w Toporowie
pod Mielcem. Nauki odbierał w Ostrowach
Tuszowskich oraz w Tarnowie. Studiował na
politechnice w Wiedniu, prawo na
uniwersytecie oraz melioracje na Akademii
Rolniczej. Był również politykiem, a mandat
posła wykorzystał po to, aby być bardziej
użytecznym i w pełni wdrażać prace i
pomysły melioracyjne. Jako poseł Sejmu
Galicyjskiego pracował w wielu komisjach.
Dzięki temu przyczynił się do wybudowania
wielu szkół podstawowych oraz rozbudowy
kolei. Jest autorem czterotomowego dzieła
pt. "Roboty wodne i melioracyjne w
południowej Małopolsce". Otrzymał wiele
odznaczeń państwowych, ale najbardziej
szczycił się podziękowaniami od wójtów,
tych wsie, które zostały uratowane od głodu i
powodzi. Zmarł w 1938 roku w Krakowie.
Spoczywa na cmentarzu w Mielcu.
Opracowała Eliza Siembab

w latach 30

autor nieznany
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Pomysły i realizacje Władysława Żątowskiego

współzałożyciel i pierwszy prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dobryninie
podarowanie drewnianego baraku na pierwszą remizę w
Dobryninie
organizacja drewna na budowę szkoły w Dobryninie
funkcja wiceprezesa OSP w Przecławiu dzięki aktywnym
działaniom w tej jednostce
gminny opiekun społeczny
członek ruchu oporu - pracował nad rozszyfrowaniem
broni V1 i V2

Władysław Marian Żątowski urodził się 4 listopada 1889 r. w Przecławiu, a
zmarł 31 sierpnia 1959 roku. Studia gimnazjalne ukończył w 1909 roku w
Tarnowie. Dzięki pomocy materialnej hr. Reyów studiował leśnictwo na
Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w
Wiedniu. W czasie I wojny światowej przerwał studia i zgłosił się ochotniczo
do Legionów Piłsudskiego. Walczył w rejonie Karpat. Od 1917 roku pracował
jako leśniczy u hr. Reya w przecławskich lasach. Był częstym gościem u hr.
Stanisława Reya uczestnicząc w życiu towarzyskim ówczesnej elity. Od 1927
roku pełnił funkcję nadleśniczego. W okresie międzywojennym pracował i
mieszkał w leśnictwie Sokole. We wrześniu 1939 r. brał udział w walkach
obronnych w rejonie Lwowa. Szczęśliwie uniknął sowieckiej i niemieckiej
niewoli. W czasie II wojny światowej był zmuszony pracować pod nadzorem
niemieckim jako leśniczy na terenie poligonu Blizna. Dzięki temu miał dostęp
do najpilniej strzeżonego miejsca na Podkarpaciu. Potajemnie wspierał
więźniów obozu koncentracyjnego w Pustkowie, dostarczając im żywność.
Trudne przeżycia wojenne i powojenne nadszarpnęły jego zdrowie.
Pochowany został na I cmentarzu w Przecławiu. Wspominany przez
znających go mieszkańców jako dobry, uczciwy człowiek. Za swojego życia
nie doczekał się wdzięczności za walkę o wolność Ojczyzny i budowę II
Rzeczypospolitej. Na miejscu pochówku Władysława Żątowskiego i jego
żony stoi pomnik nagrobny wystawiony staraniem Nadleśnictwa Tuszyma i
Stowarzyszania Społeczno- Kulturalnego „Rędziny”.   
Opracował Jan Marszałek

WŻ autor nieznany
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 Most żelazny na Wisłoce Edwarda Kozaka

Edward Kozak

wójt gminy Przecław przed
wojną

oficer wojska polskiego

budowniczy żelaznego mostu
łączącego Tuszymę z
Przecławiem

Biblioteka Publiczna w Przecławiu

Biblioteka Publiczna w Przecławiu

autor nieznany

autor nieznany
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Idea spółdzielczości księdza Jana Mleczki

Ksiądz Jan Melczko, proboszcz parafii Przecław, był założycielem "Spółki Oszczędności i
Pożyczek" w Przecławiu. Pierwsze dokumenty pochodzą z 1904 roku, a spółka została
zarejestrowana 7 stycznia 1905 roku.

W Przecławiu mieściła się główna siedziba, a okręg stanowiły wsie należące do parafii, tj.:
Przecław, Podole, Błonie, Korzeniów, Wola Pobrawska, Łączki, Ruda, Wylów-Kądziołki,
Biały Bór, Tuszyma-Dębie i Męciszów.

Ksiądz Jan Mleczko pełnił funkcję przewodniczącego zarządu.

Dzisiaj spółka znana jest pod nazwą Bank Spółdzielczy w Przecławiu.

JB JannBog
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Cmentarz w Przecławiu

KR KR

Odwiedzając cmentarz w Przecławiu, możemy chwilę się zatrzymać
przy grobie Władysława Żątowskiego oraz przy pomniku
upamiętniającym Edwarda Kozaka.

Klaudia Rataj Klaudia Rataj
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