
NIEPODLEGŁOŚĆ, SUWERENNOŚĆ I WOLNOŚĆ NIE JEST DANA RAZ NA ZAWSZE
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Gminne uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada rozpoczęły się od Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie
odprawionej w intencji ojczyzny. Następnie w samo południe uroczysta kolumna prowadzona przez Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5 Pułku
Strzelców Konnych z Dobrynina przemaszerowała pod Miejsce Pamięci Poległych w obronie Ojczyzny.

Jako gospodarz uroczystości do wszystkich zebranych swoje słowa skierował Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec. Przybliżył uczestnikom niemal stu
letnią historię walki o tożsamość narodową. – W 1918 roku słabe i obrócone w zgliszcza państwo polskie odzyskało wartości szczególne:
niepodległość, wolność i suwerenność. Rozpoczął się proces odbudowy całego kraju. Polska wstała z kolan, rozwijała się i umacniała swoją pozycje w
Europie. Z tego miejsca chciałbym wspomnieć wizjonera, ministra Kwiatkowskiego. To on zobaczył w naszym regionie potencjał i utworzył tu
Centralny Okręg Przemysłowy, którego 80 rocznica przypadła właśnie na rok bieżący. Nasza ojczyzna rosła w siłę, pokonała wiele przeszkód i 
wydawało się, że nic nie może nam już zagrozić. Rok 1939 i Wybuch II Wojny Światowej udowodnił nam jednak, że Polska była jeszcze za słaba aby
odeprzeć agresorów. Życie ponownie pokazało, że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze – powiedział Wójt. Zwrócił
również uwagę na to co czeka nas w najbliższej przyszłości - Wielkimi krokami zbliżamy się do roku wyjątkowego. Dane nam będzie towarzyszyć w
100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczyńmy wszystko aby ten rok, tak jak prawie wiek temu połączył wszystkich Polaków, tak i
zjednał nas obecnie. Uczyńmy wszystko co w naszej mocy, wznieśmy się ponad pewne podziały dla dobra Polski oraz naszej małej Gminnej Ojczyzny –
dodał.

Po przemówieniu swój program artystyczny pn. „Jedna jest Polska” zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Chorzelowiacy. Artyści w strojach
szlacheckich i mundurach Księstwa Warszawskiego zaprezentowali patriotyczne utwory muzyczne oraz poezję o tematyce narodowej. Następnie
zebrane delegacje złożyły wieńce i wiązanki okolicznościowe. Kolejnym punktem przygotowanym przez organizatorów była defilada Stowarzyszenia
Kawalerii Konnej oraz pocztów sztandarowych. Uroczystość zakończyła się wiązanką utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dobrynin, która
zadbała również o oprawę muzyczna całej uroczystości.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz powiatu mieleckiego, przedstawiciele Władz Samorządowych Gminy Mielec, radni Gminy
Mielec, przedstawiciele Samorządów Wiejskich, przedstawiciele Organizacji Społecznych i Politycznych, dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Gminy Mielec wraz  z młodzieżą,  pracownicy Urzędu Gminy Mielec, mieszkańcy Chorzelowa i  Gminy Mielec.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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