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           W dniu dzisiejszym na stadionie ,,Jutrzenki” w Dębnie odbył się piknik rekreacyjno- 
sportowy z okazji Dnia Dziecka. Zgodnie z planem rozpoczął się o godz 1300 meczem piłki 
nożnej pomiędzy reprezentacją chłopców ze Szkoły Podstawowej w Dębnie a reprezentacją 
dziewcząt wsi Dębno. Udział w meczu wzięło około 40 zawodników. Mecz odbył się w 
wybitnie sportowej i towarzyskiej atmosferze a zwycięzcami zostali chłopcy
(wynik meczu 5-3) 
W przerwie i po zakończeniu meczu odbył się pokaz ratownictwa medycznego prowadzony 
przez ratowników z PCK w Leżajsku. Pokaz spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 
młodzieży, która pilnie obserwowała wszystkie czynności jakie wykonywali ratownicy i brała 
udział w praktycznych ćwiczeniach na manekinach. Był to bardzo pożyteczny i pouczający 
pokaz, który uzmysłowił nam o konieczności i potrzebie organizowania takich szkoleń. 
Kolejnym punktem naszego pikniku był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Gimnazjum 
w Gorzycach i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie. W meczu wzięło udział około 40 
gimnazjalistów. Mecze piłkarskie prowadzili sędziowie w osobach: Jacek Młynarski, Piotr 
Rapałow, Czesław Hanus. Nasi gimnazjaliści okazali się niezbyt gościnni pokonując swoich 
rówieśników 4-2. W przerwie meczu i po jego zakończeniu przeprowadziliśmy pierwsze dwie 
konkurencje zręcznościowo-sportowe do uczestnictwa w których prosiliśmy wszystkich 
chętnych obecnych na stadionie a w szczególności dzieci. W trakcie trwania całego pikniku 
przeprowadziliśmy 12 konkursów w których brało udział około 120 osób oraz 80 piłkarzy. 
Zwycięzców wszystkich konkurencji honorowaliśmy nagrodami rzeczowymi a uczestników 
upominkami. Sponsorami nagród byli: Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, Firma MAANTE, 
Gmina Leżajsk oraz Stowarzyszenie. Chciałbym tu nadmienić, że koleżanka Ela Stelmarczyk 



zgodnie z deklaracją złożoną wcześniej zakupiła 120 lodów za kwotę 110zł. Lody zostały 
rozdane wśród dzieci obecnych na pikniku.
W trakcie trwania całej imprezy czynny był grill obsługiwany przez kolegę Murdzię Romana 
i Andrzeja Wilka, którzy zdołali upiec 35kg kiełbasy i poczęstować nią uczestników pikniku. 
Część kiełbasy zakupiło Stowarzyszenie, a pozostałą otrzymaliśmy od firmy SMAK-EKO z 
Górna.  
Cała imprezę w formie konferansjerki prowadził kolega Antoni Charko, który miał 
wielokrotnie kłopoty z wytypowaniem chętnych do udziału w poszczególnych konkursach 
(zbyt duża liczba chętnych do udziału). Kolega Antoni bardzo często informował obecnych , 
że spotykamy się na imprezie, która jest częścią programu ,,Zróbmy to razem dla Dębna” 
współfinansowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i LSR w Leżajsku. 
Zwracał uwagę na ustawione na stadionie tablice reklamowe ,,Działaj lokalnie” i podkreślał, 
że niemożliwe byłoby przeprowadzenie tego pikniku bez wsparcia finansowego z 
programu ,,Działaj lokalnie V”
Zabezpieczeniem konkurencji zajmowali się: Podlach Leszek, Kazimierz Miś, Kazimierz 
Krawiec, Styczyński Janusz. Około godziny 1930 odbył się pokaz ratownictwa drogowego 
przeprowadzony przez PSP w Leżajsku. Zgromadzeni na stadionie mieli okazję przekonać się 
jakim sprzętem dysponuje Zawodowa Straż w Leżajsku oraz zapoznać się z metodami i 
sposobami ratowania ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych. Pokaz cieszył się 
olbrzymim zainteresowaniem. 
Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko i dyskoteka pod ,,grzybkiem” a kolega Charko 
zaprosił wszystkich na festyn sportowo-rekreacyjny ,,Powitanie lata” w dniu 24.06.2007.
            Podsumowując piknik stwierdzam, że była to bardzo udana impreza, która 
uzmysłowiła nam jak duże jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności na imprezy 
rekreacyjno-sportowe w naszej miejscowości. Mile zaskoczyło nas bardzo duże 
zaangażowanie dzieci i młodzieży, która pragnęła startować we wszystkich ogłaszanych 
konkursach
Jednocześnie dostaliśmy wskazówki jak przygotować się do festynu ,,Powitanie lata”  aby 
sprostać wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców.                                                      
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