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          W dniu 22.09.2007 w Remizie Strażackiej w Dębnie odbyła się impreza 
podsumowująca program pod nazwą ,,Zróbmy to razem dla Dębna” Składała się ona z 2 
części: 
Pierwszej trwającej od 16 do 19 która adresowana była do dzieci szkoły podstawowej i 
młodszych. Odbyły się konkursy: ,,Co wiem o naszej wiosce”?,  ,,Talent muzyczny”, konkurs 
recytacji wiersza, które prowadzili Antoni Charko i Irena Wilk. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
a uczestnicy drobne upominki ufundowane przez radnego p. Charkę. Odbyło się też kilka 
zabaw grupowych a na koniec dzieci bawiły się w mini-dyskotece. 
Stowarzyszenie przygotowało galerię zdjęć obrazującą chronologiczny przebieg programu od 
01.04.07 do 22.09.07r.
 Zdjęcia przedstawiały prace przy pomniku przyrody, wycieczkę do rezerwatu 
przyrody ,,Kołacznia”, piknik z okazji Dnia Dziecka, festyn powitanie lata, turniej wsi oraz 
galerię zdjęć pokazującą pracę społeczności Dębna przy remoncie pomieszczeń 
Niepublicznego Gimnazjum, które powstało 01.09.2007r. Wystawa zdjęć cieszyła się 
olbrzymim zainteresowaniem wszystkich obecnych na imprezie. O godz. 19 odbyła się druga 
część imprezy na którą przybyli zaproszeni goście, młodzież i starsi mieszkańcy Dębna. 
Zebranych powitał kolega Charko który w kilku słowach opisał efekty osiągnięte podczas 
programu. Zarząd Stowarzyszenia wręczył podziękowania za pomoc i współpracę w realizacji 
programu następującym organizacjom- OSP i KGW w Dębnie, LKS w Dębnie, 
firmie ,,TROJPOL” i ,,REMAL” Kolejnym punktem był występ zespołu tańca 



nowoczesnego ,,FOOTPRINT” złożonego z gimnazjalistów i młodzieży szkolnej. Jest to 
zespół który rozpoczyna swoją działalność na niwie artystycznej a oparty jest na chłopcach 
którzy poprzez program zetknęli się z klubem ,,KOLPING” Jarosław i księdzem Stanisławem 
Dyndałem dzięki któremu uczestniczyli w obozie wojskowo-sportowym gdzie zaszczepili 
się ,,bakcylem tanecznym”. Występ cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, a młodzi 
tancerze otrzymali olbrzymi zastrzyk motywacji do dalszych treningów. Po pokazie odbyły 
się 2 konkursy wiedzy o dębnie i o dębie, których zwycięzcami zostali Adam Cebulak i 
Magda Krzaczkowska, Zwycięzcy otrzymali nagrody z uczestnicy upominki. Konkursy 
prowadziła Regina Krzaczkowska. Następnie odbyło się kilka zabaw które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem młodzieży, które były prowadzone przez Kazimierza Krawca. Impreza 
zakończyła się degustacją swojskich wypieków i domowych przysmaków przygotowanych 
przez panie ze Stowarzyszenia. Impreza zakończyła się dyskoteką trwającą do późnych 
godzin nocnych podczas której bawiło się około 100 osób.
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