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Nowe sportowe możliwości
- otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
Gmina Chmielnik posiada na swoim terenie już trzy profesjonalne boiska sportowe.
3 września 2012 r. wraz z inauguracją roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku. Tym samym obiekt ten dołączył do zaplecza sportowego na terenie
gminy, który tworzyły dotychczas boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej oraz przy Zespole Szkół w Chmielniku.
Miłośnicy sportowych zmagań mogą więc pielęgnować sportowego ducha rozgrywając mecze piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki
czy tenisa ziemnego. Dane więc zostały nam możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wykorzystajmy je, bo przecież sport
daje nam tyle korzyści. Są to nie tylko zdrowie, jak w najbardziej znanym przysłowiu, ale także integracja, nawiązywanie
kontaktów, przyjaźni, uczenie się bycia ze sobą, pracy w zespole, zasad fair play, a „dobry sport świadczy także o duchowej sile
narodu”, zgodnie z twierdzeniem Jana Pawła II, które stało się mottem uroczystości otwarcia miejsca do uprawiania sportu.
Uroczystego przecięcia wstęgi na znak otwarcia obiektu sportowego dokonali zaproszeni goście: P. Anna Kowalska –
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, P. Marek Kondziołka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krzysztof
Grad – Wójt Gminy Chmielnik, P. Antoni Dzierżak – Przewodniczący Rady Gminy, Ks. Proboszcz - Mariusz Cymbała, P. Dyrektor
Szkoły – Bożena Gwizdała, przedstawiciele grona nauczycielskiego, Rady Rodziców, sołtysi wsi oraz uczniowie. W trakcie otwarcia
dokonano poświęcenia obiektu, zapłonął symboliczny znicz olimpijski, uczniowie przedstawili program artystyczny oraz dyscypliny
sportowe, które można uprawiać na boisku, goście mogli wykazać się umiejętnościami strzelania goli, a wszystko przy sprzyjającej
aurze.
Na inwestycję budowy boiska Gmina Chmielnik wydała środki w wysokości 705 939,13 zł, z których 434 824,13 pochodziło z
budżetu gminy, natomiast kwotę w wysokości 271 115 zł pozyskano z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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