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17 sierpnia 2014r. w Chorzelowie odbyły się Dożynki Gminy Mielec. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu wieńcowego do Kościoła Parafialnego
w Chorzelowie. O godz. 14.30 odprawiona została Msza św. Dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony z intencji rolników Gminy Mielec. Główne
uroczystości dożynkowe na stadionie sportowym w Chorzelowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Magdalena Bania witając zaproszonych
gości w osobach parlamentarzów , przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli powiatu, władz Samorządowych Gminy Mielec, grupy
wieńcowe, rolników Gminy Mielec ,przedstawicieli zakładów pracy i organizacji społecznych. Następnie zebrana publiczność mogła zobaczyć
widowisko obrzędowe w wykonaniu ZPiT „Chorzelowiacy” oraz kapeli ludowej nawiązujące do dawnych tradycji dożynkowych. Podczas widowiska
starostowie dożynek Bogumiła Jaworska z Woli Mieleckiej oraz Bronisław Występek z Chorzelowa przekazali chleb dożynkowy Gospodarzowi Dożynek
Wójtowi Gminy Mielec Kazimierzowi Gackowi. Przekazany został także symbolicznie wieniec dożynkowy również na ręce Wójta Gminy Mielca. Po
części obrzędowej okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek, Posłanka na Sejm Krystyna Skowrońska, Radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zdzisław Nowakowski a w godzinach wieczornych życzenia rolnikom składał starosta powiatu Andrzej
Chrabąszcz. Po części oficjalnej odbył się Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego w którym udział wzięły wieńce i grupy wieńcowe z wszystkich 13
miejscowości Gminy Mielec. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczane przez Wójta Gminy Mielec , dyrektor SOKiS
Dorotę Kieras –Jędrychowska oraz komisję artystyczną w osobach Mirosława Górskiego z Kolbuszowej i Edwarda Kociańskiego z Mielca.

Po Przeglądzie Wieńca na estradzie zapanowała muzyka rozrywkowa.

Grupa wokalna z Woli Mieleckiej pod kierunkiem Michała Witka zaśpiewała polskie piosenki rozrywkowe , ZPiT ”Chorzelowiacy” zatańczył tańce
warszawskie a Rewia Viva Miraż ze Lwowa przestawiła koncert przepełniony muzyka lwowską, cygańska i biesiadną, który swoimi tańcami w
barwnych strojach przyciągnął szerokie grono publiczności. Na zabawie dożynkowej grał zespół „Retro”.

Podczas dożynek miejscowości Gminy Mielec prezentowały stoiska wystawiennicze , na których było swojskie jadło, rękodzieło ludowe oraz płody
rolne z pól Gminy Mielec. Dodatkowo były również stoiska Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego z Chorzelowa, bibułkarstwa , kowalstwa ,
garncarstwa, biżuterii, wikliny papierowej, koronek i wyrobów z filcu. Swoja galerię plenerowa mieli również zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem Kultury
twórcy ludowi. Było także wesołe miasteczko, zabawki odpustowe, wata i popcorn i nieodłączna mała gastronomia. Tegoroczne Dożynki Gminy Mielec
to jedna z największych imprez skupiająca tak liczne grono publiczności. To dowód na to że we współczesnym świecie nadal żywa jest tradycja
naszych przodków. Tym bardziej cieszy fakt, że Dożynki Gminy Mielec miały tak wspaniały i szeroki odbiór w roku Oskara Kolberga.
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