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4 Maja 2014 – Obchody Dnia Strażaka w Rydzowie

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. W tym dniu świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Tego dnia o godzinie 14:00 w Kaplicy w Rydzowie odbyła się uroczysta msza św. z okazji Dnia Strażaka w intencji żyjących i zmarłych strażaków
Gminy Mielec, którą koncelebrowali ks. prof. Bolesław Klaus i ks. Józef Baczyński – proboszcz parafii w Książnicach. Po mszy św. poczty sztandarowe z
wszystkich jednostek Gminy Mielec pod komendą dh Włodzimierza Rządzkiego uroczyście przedefilowały wraz z zaproszonymi gośćmi na plac przy
OSP Rydzów. Gospodarz uroczystości – prezes Zarządu Gminnego OSP dh Władysław Wyzga przywitał zebranych, a następnie z udziałem gości
honorowych odznaczył zasłużonych druhów strażaków. W swoim wystąpieniu Wójt Kazimierz Gacek podziękował strażakom za sprawność, gotowość
do służby, stałe doskonalenie oraz za pomoc przy przeprowadzce Urzędu Gminy Mielec do nowego budynku przy ul. Głowackiego 5 w Mielcu i życzył
udanej zabawy ponieważ „po dobrze spełnionym obowiązku i rzetelnie wykonanej pracy zawsze musi znaleźć się czas na wspólną, dobrą zabawę”.

Na koniec części oficjalnej nastąpiło odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Po poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW w Rydzowie oraz miejscowych strażaków o godz. 15:45 rozpoczęła się część artystyczna
obchodów Dnia Strażaka: koncert zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” z Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie, montaż słowno
– muzyczny w wykonaniu najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzowie, występ Klubu Tańca Towarzyskiego „Takt” z Ośrodka Kultury w
Chorzelowie, występ grupy wokalnej „Rozśpiewany Chorzelów” z Ośrodka Kultury w Chorzelowie. Były też liczne konkursy z nagrodami.

Od godz. 18:00 zebranych gości bawił zespół „Kalifornia”. Pomimo chłodnego wieczoru goście licznie dopisali i do późnych godzin nocnych trwała
udana zabawa taneczna.

– Autorem poniższych zdjęć jest Pan Jerzy Klementowski.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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