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Wrzesień 2007 r. to czas, kiedy rozpoczęto prace przy budowie ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Wykonanie prac przygotowawczych - podbudowy pod nawierzchnię – powierzono
Podkarpackiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "DROGBUD" Sp. z o.o. w Rudnej Małej, natomiast wykonanie nawierzchni z
trawy syntetycznej firmie „PANORAMA II Sp. z o.o. z Gdyni.
Boisko o sztucznej nawierzchni i wymiarach 32 m na 62 m inwestor – Gmina Chmielnik zrealizowała w ramach rządowego
programu „Blisko boisko” za łączną kwotę 580 808 zł. Inwestycja została sfinansowana z dotacji PZU S.A w kwocie 100 000 zł,
dotacji PZU Życie S.A w kwocie 100 000 zł, dotacji Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 100 000 zł oraz środków budżetu Gminy
Chmielnik w kwocie 280 808 zł.
14 czerwca 2008 r. nastąpiło oddanie przyszkolnego boiska sportowego do użytku, jako jednego z nielicznych tego typu na
Podkarpaciu. Uroczyste otwarcie uświetnili swoją obecnością Jan Bury Poseł RP, Jerzy Wiśniewski – doradca Wojewody
Podkarpackiego, przedstawiciele PZU Życie S.A. oraz PZU S.A., a także Grzegorz Kraus – Prezes firmy „DROGBUD”, która była
głównym wykonawcą inwestycji.
Po wygłoszeniu przemówień przez Wójta Gminy oraz innych zaproszonych gości ks. Proboszcz Parafii Wola Rafałowska
dokonał uroczystego poświęcenia obiektu, który został następnie otwarty symbolicznym przecięciem wstęgi.
Po części oficjalnej młodzież szkolna rozegrała mecz, podczas którego w rolę sędziego wcielił się P. Jerzy Wiśniewski.
Mecz uświetnił barwny pokaz cheerleaderek - dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Uczestnicy rozgrywek
sportowych otrzymali symboliczne nagrody w postaci koszulek z logo Gminy Chmielnik.
Obiekt sportowy powstały dzięki życzliwości oraz wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób posłuży młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Woli Rafałowskiej, ale także pozostałym mieszkańcom Gminy Chmielnik. Miejmy nadzieję, że będzie on miejscem
sportowej rywalizacji wielu pokoleń naszych mieszkańców. Wierzymy, że swoją nowoczesnością przyciągnie także wielu turystów,
którzy przy okazji poznają piękną okolicę jaką jest gmina Chmielnik.
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