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W niedziele 24.09. 2017r. w Podleszanach odbył się Festyn Piłkarski pod patronatem Wójta Gminy Mielec. Niemal już tradycją stają się rozgrywki
piłkarskie organizowane przez LKS Podleszany przy wsparciu SOKiS Chorzelów oraz rodziców Zespołu Szkół w Podleszanach.

W tym roku zgłosiły swe uczestnictwo  szkoły  z: Chorzelowa, Książnic Rzędzianowic Rydzowa, Woli Mieleckiej i Podleszan. W spotkaniu wzięli udział
nie tylko uczniowie szkół z terenu Gminy ale też rodzice, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup. Rozegrane zostały  mecze każdy z każdym
i w ten sposób wyłoniono zwycięzcó. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Rzędzianowiacach,  drugie uczniowie z ZS w
Chorzelowie , pierwsze miejsce tym razem uczniowie  Zespołu Szkół w Podleszanach. Dekoracji medalami i wręczenia pucharów  dokonali: Wójt Gminy
Mielec Józef Piątek, Radny Gminy Mielec, Jacek Koceniak oraz dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanch, Bogusław Czarny.

Oprócz rozgrywek piłkarskich organiazatorzy przygotowali liczne konkursy i zabawy dla wszystkich uczestników. Można było pomalować twarz,
poszaleć na zjeżdżalni  jaką był statek piracki czy poskakać w worku wraz ze swoją drużyną. Wszystkie konkurencje były nagradzane  upominkami
które ufundowali min: Starostwo Powiatowe w Mielcu, Gmina Mielec, księgarnia Atena – p.Maria Sroka, Czesław i Janina Gwizdak ,OSP – Podleszany,
AFS Program Wymiany Międzykulturowej Młodzieży oraz kilku anonimowych darczyńców. Oczywiście niezbrakło też czegoś na ząb: przepyszne ciasta
które upiekły na to spotkanie mamy uczniów dzieci ze szkoły w Podleszanach, kiełbaska z grilla podarowana przez firmę Zająca, bigos, lody, popcorn,
wata cukrowa, kawa, herbata i napoje. Doskonałej zabawie dopisały humory oraz pogoda jak na koniec lata przystało – słońce przez chmury się
przebijało. Wstęp i udział w Festynie był całkowicie bezpłatny oraz darmowe były wszelkie atrakcje dla dzieci które ufundowali organizatorzy
spotkania którzy również czuwali nad bezpieczeństwem i logistyką imprezy:  LKS – Podleszany, rodzice ZS w Podleszancha, OSP – Podleszany  i
wolontariusze AFS –Polska programu wymiany miedzykulturowej młodzieży w którym od kilku lat biorą udział mieszkańcy z terenu gminy Mielec ale
też i Mielca przy poparciu Władz Powiatowych.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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