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5 października 2014 odbył się w Książnicach Integracyjny Turniej Wsi Gminy Mielec. Zawody kończyły Europejski Tydzień Ruchu w naszej gminie.
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie do ruchu wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od wieku i sprawności. Społeczności lokalne zostały
zmobilizowane przez sołtysów wsi .Do rywalizacji i wspólnej zabawy przystąpiło siedem wiosek . Zróżnicowane wiekowo szesnastoosobowe drużyny
zmagały się w dziesięciu konkurencjach. Pierwsze zadania przeznaczone były dla dzieci ,kolejno rywalizowała młodzież, strażacy, panie z KGW,
sołtysi, radni i seniorzy. Konkurencje to min. slalom z piłką bieg z przyjacielem na plecach , bieg w workach wyścigi taczek, kilka rodzajów rzutów do
oznaczonego celu, przelewanie wody. Turniejowe zadania przebiegały sprawnie. Dopisał humor a także wspaniała pogoda. Zwycięzcy poszczególnych
konkurencji otrzymywali z rąk wójta gminy pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Ponadto drużyny zwycięskie nagrodzono pucharami. Turniej
wygrało sołectwo Złotnik , drugie miejsce zajęły dwie wsie Chrząstów i Goleszów. Kolejno uplasowały się Książnice, Podleszany , Wola Mielecka ,
Rzędzianowice. Dla wszystkich uczestników na zakończenie przygotowano kiełbaski z grilla

Końcowym wydarzeniem turnieju był mecz piłki nożnej oldboyów. Podsumowując imprezę wójt gminy Kazimierz Gacek powiedział „ iż żadne
lekarstwo nie zastąpi ruchu. Gmina oddała w tym roku do użytku dla mieszkańców cztery place do ćwiczeń z boiskami . Jest między nimi to boisko w
Książnicach na którym rozegrało się ostatnie wydarzenie Europejskiego Tygodnia Ruchu w gminie. To znakomita okazja ,aby ruch towarzyszył
mieszkańcom na co dzień”.

 

http://poland.moveweek.eu/news/show/306/integracyjny_tydzien_ruchu_w_prasie

http://poland.moveweek.eu/news/show/289/integracyjny_turniej_wsi_

http://poland.moveweek.eu/news/show/127/pilka_nozna

http://poland.moveweek.eu/news/show/213/powiatowy__turniej_pilki_siatkowej_o_puchar_wojta
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