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                                   W dniu dzisiejszym na stadionie ,,Jutrzenki” w Dębnie odbył się festyn 
rekreacyjno sportowy pn. ,,Powitanie lata” Festyn rozpoczął się o godz. 1430 meczem piłki 
nożnej pomiędzy reprezentacją dziewcząt z Dębna a żeńską drużyną LKSu ,,Grodziszczanka” 
Grodzisko Dolne. W składzie reprezentacji Dębna wystąpiły dziewczyny ze Szkoły 
Podstawowej, szkół średnich oraz panie ze Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Mecz 
toczył się w sportowej atmosferze i zakończył się wynikiem 5-1 dla drużyny gości. Widać 
było zdecydowaną różnicę pomiędzy poziomem amatorskiej drużyny z Dębna a regularnie 
ćwiczącą drużyną z Grodziska. W meczu udział wzięło 19 dziewcząt z Dębna i 16 z 
Grodziska. Każda zawodniczka drużyny z Grodziska otrzymała upominek a po zakończonym 
meczu poczęstunek.
Po zakończonym meczu około godz. 16 odbył się na płycie stadionu pokaz judo. Wzięło w 
nim udział 12 zawodników w tym jedna zawodniczka z klubu sportowego ,,KOLPING” 
Jarosław. Pokaz prowadził i czynnie w nim uczestniczył ks. Stanisław Dyndał, który jest 
jednocześnie trenerem judo w tym klubie. Zawodnicy pokazali wiele technik stosowanych w 
walkach judo a na koniec zaprezentowali kilka pojedynków w których stosowali wszelki 
możliwe i znane techniki walki. Pokaz cieszył się olbrzymim zainteresowaniem a publiczność 
po jego zakończeniu nagrodziła zawodników wielkimi brawami.
Każdy z zawodników otrzymał od Stowarzyszenia upominki..   
Kolejnym punktem festynu był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Gimnazjum w 
Gorzycach i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie. W meczu wzięło udział około 35 
gimnazjalistów.  Był to rewanż za mecz z 3.06.2007r. Nasi gimnazjaliści okazali się niezbyt 



gościnni pokonując powtórnie swoich rówieśników 2-1. O godzinie 18 odbył się kolejny 
mecz pomiędzy reprezentacjami oldbojów ,,San” Gorzyce i ,,Jutrzenka” Dębno. W 
reprezentacjach obu drużyn grali zawodnicy którzy kiedyś reprezentowali obydwa kluby, a 
najstarszym z grających był Boroń Mieczysław rocznik 1951. Po bardzo interesującym meczu 
który zakończył się sprawiedliwym remisem  2-2 zakończyliśmy część sportową festynu.     
W trakcie całego festynu w przerwach między meczami i pokazami odbyło się 8 konkurencji i 
zabaw sportowo rekreacyjnych których wzięło udział 96 osób. Były to zabawy do których 
celowo zapraszaliśmy zespoły dwuosobowe rodzic + dziecko aby w ten sposób zachęcić do 
czynnego udziału nie tylko dzieci ale i rodziców będących na stadionie. Udawało nam się to 
dzięki dzieciom które swoich rodziców niejednokrotnie zmuszały do udziału w zabawach. W 
każdej z przeprowadzonych zabaw mieliśmy więcej chętnych niż przewidywaliśmy 
uczestników. Wszystkich zwycięzców honorowaliśmy nagrodami rzeczowymi a uczestników 
upominkami( napoje, gumy do żucia, kiełbasę). 
Sponsorami nagród byli: Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, Firma MAANTE, Gmina 
Leżajsk oraz Stowarzyszenie Wszystkie mecze piłkarskie i konkurencje sportowe prowadzili 
sędziowie w osobach: Jacek Młynarski. Piotr Rapałow, Stanisław Maciura
Stało się już tradycją , że w   trakcie trwania całej imprezy czynny był grill obsługiwany przez 
kolegę Murdzie Romana i Adama Kojdra, którzy zdołali upiec około 40kg kiełbasy i 
poczęstować nią czynnych uczestników pikniku w liczbie około 300osób.. 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) dlatego prowadziliśmy ewidencję startujących w 
zabawach by wykluczyć powtórne uczestnictwo.. 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 festynu bez wsparcia finansowego z 
programu ,,Działaj lokalnie V”
Zabezpieczeniem konkurencji zajmowali się: Podlach Leszek, Kazimierz Miś, Kazimierz 
Krawiec, Styczyński Janusz.
Festyn zakończył się zabawą taneczną przy akompaniamencie zespołu DIVERTIMENTO z 
Przeworska, który do godz.2200 wspaniale bawił dzieci, a do 200 wszystkich chętnych , którzy 
przybyli na festyn.
            Podsumowując festyn muszę napisać , że była to kolejna bardzo udana impreza, która 
udowodniła fakt bezsporny ,  jak duże jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności na imprezy 
rekreacyjno-sportowe w naszej miejscowości. Po raz kolejny zaskoczyło nas bardzo duże 
zaangażowanie dzieci i młodzieży, która pragnęła startować we wszystkich ogłaszanych 
konkursach , jak również duża liczba osób ,które przybyły do nas z ościennych miejscowości.
    Stowarzyszenie cieszy się sukcesem jakim była organizacja festynu ,,Powitanie lata”
Sztuką jest w dzisiejszych czasach zainteresować ponad 500osób i przyciągnąć je na stadion 
gdzie mogli pożytecznie i  mile spędzić czas.
Nam się to udało !!!!!!!!!!!!!   
W organizacji i zabezpieczeniu pikniku brało udział  16 osób ze Stowarzyszenia :



Monika i Adam Kojder , Irena i Andrzej Wilk, Irena Jaworowska, Regina Krzaczkowska, 
Teresa Nowak, Ela Stelmarczyk, Danuta Jaworowska, Ela Jaworowska, Barbara i Kazimierz 
Krawiec , Roman Murdzia , Janusz Styczyński, Jarosiewicz Kazimiera, Wiesław Perykasza.
Wszyscy wymienieni w sprawozdaniu pracowali społecznie .

Koordynator projektu:
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