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W sobotę w Woli Mieleckiej, a w niedzielę w Chorzelowie gościł i bawił się z dziećmi Święty Mikołaj. Przybył on na specjale zaproszenie Józefa Piątka,
Wójta Gminy Mielec.

Spotkanie z Świętym poprzedzone było wspólną zabawą prowadzona przez Elfy oraz Mikołajki. Na przybyłych czekało wiele atrakcji w tym między
innymi „Komnata piękności” w której utalentowane Elfy malowały na buziach fascynujące rysunki bajkowych postaci a najodważniejszym
uczestnikom wykonały tatuaż. Każdy mógł również zostać pomocnikiem Mikołaja i wesprzeć go w ozdabianiu pierników, pakowaniu prezentów,
przygotowaniu świątecznych kartek i ozdób choinkowych. Na parkiecie cały czas trwało „Mikołajowe Party” połączone z ciekawymi animacjami.
Deszcz baniek mydlanych, wystrzałowe konfetti, zabawy ze śnieżkami oraz bitwa na kulki cieszyły się dużą popularnością. Tuż przed godziną 17 do
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu przybył długo wyczekiwany gość. Każdy mógł przybić z Mikołajem piątkę, zatańczyć lub wykonać
pamiątkową fotografie. Niektóre dzieci przygotowały dla Mikołaja specjalne wiersze i świąteczne piosenki, które zaprezentowały na scenie. Nikt też
nie opuścił budynku bez prezentu i słodkiej niespodzianki. – Bardzo się cieszę, że pan Wójt zaprosił mnie tutaj do Gminy Mielec. Zapewniał mnie, że
wszystkie dzieci z tego terenu są bardzo grzeczne, mądre i uczynne. I wiecie co? Miał racje. Widzę tu same uśmiechnięte buzie i na pewno nikt z was
nie dostanie ode mnie rózgi – powiedział Święty Mikołaj.
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