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Pod DOK-iem zebrałyśmy
się o godzinie 16:30. Kiedy
weszłyśmy do środka,
przebrałyśmy się w
kostiumy, po czym dwie  z
nas poszły uzgodnić z
operatorem świateł, kiedy,
jak i gdzie powinien
oświetlać scenę...str.2

Dnia 19.11.2016 roku
uczennice z Gimnazjum
Publicznego im. Arkadego
Fiedlera wystąpiły na
uroczystości z okazji 25-
lecia Klubu Abstynenta ,,
Życie” w Dębnowskim
Ośrodku Kultury. 

... ...

Z okazji  Świąt  Bożego
Narodzenia życzymy 
wszystkim nauczycielom,
uczniom i pracownikom
szkoły  radosnego,
spokojnego, zgodnego i
pełnego miłości
świętowania  narodzin Syna
Bożego!

"Cicha noc...jak przed
wiekami,
Ciągły cud na nowo: Bóg się
rodzi! Będzie z nami!
Spełniło się słowo!
Myślą swoją się cofamy do
Tamtej godziny,
Gdy w stajence
Betlejemskiej
Zabrzmiał pierwszy płacz
Dzieciny
Jak pasterze z bydlątkami
Chcieli pierwsi złożyć w
darze
Jezusowi Maleńkiemu
Serca swoje jak ołtarze..."

  Świąteczne 
Życzenia

!

Nie daj się pokusom!

W.R. W.R.

W.R. W.R.

W.R. W.R.
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O 17:00 zaczęłyśmy próbę generalną. Pod okiem
pani Wioletty Rafałowicz odegrałyśmy swoje role i
wprowadziłyśmy nieliczne zmiany.
Przedstawienie nasze dotyczyło uzależnień. Rolę
dziecka, które padło ofiarą używek, odegrała
uczennica klasy III G – Izabela Cisek. W jej
rodziców wcieliły się również uczennice klasy III
G : Nikola Sztogryn – matka , Kinga Jakóbczyk –
ojciec. Pokusy, które namawiały dziewczynę do
używek, odegrały : uczennica klasy I C – Oliwia
Janczura, uczennica klasy III F – Aleksandra
Binkiewicz oraz Kinga Jakóbczyk. W rolę lekarza
wcieliłam się ja – uczennica klasy III G – Karolina
R e j n i a k . Pragnęłyśmy tym spektaklem
uświadomić ludziom dorosłym, iż powinni kochać
dzieci, lecz nie zapominać o wyznaczaniu granic,
ponieważ w dzisiejszych czasach używki są na
wyciągnięcie ręki.
Chwilę po godzinie 18 weszłyśmy  na sceną.
Dałyśmy z siebie wszytko. Chciałyśmy, aby ten
spektakl zapadł w pamięci wszystkich
zaproszonych gości.
Po odegraniu przedstawienia zeszłyśmy na
scenę, gdzie pani dyrektor Dębnowskiego
Ośrodka Kultury w Dębnie oraz przewodnicząca
Klubu Abstynenta podziękowały nam a pani
Rafałowicz, wręczyła  upominki.
Mam nadzieję, że zaproszonym gościom
spodobał się spektakl.

Karolina Rejniak

...

...

...

...

Problem zaczął się, gdy wilki zjawiły się na teren
naszego lasu, ponieważ dziki bały się ich i weszły
na teren zabudowany. Szukając jedzenia,
rozkopują ziemię  przy naszych domach
tam,gdzie są posadzone rośliny.
Spytałem się fotografa, Marcina Zgrzywę, co
sądzi o tym problemie, a on argumentował to
tak:,,Dziki nie są takim wielkim problemem, gdyż
one to tacy zwierzęcy imigranci, którzy ze strachu
uciekają z lasu.”

Zabijanie dzików
Dowiedziałem się od Marcina Zgrzywy, że
myśliwi w czasie, gdy rodzą się warchlaki,
nielegalnie zabijają lochy. Nie jest to w porządku.

Koło Łowieckie ,,Dzik”
Łowcy z Koła Łowieckiego ,,Dzik” nie tylko je
(dziki) zabijają, lecz też je podkarmiają, czego
dowodzi ten komunikat ze strony internetowej
www.dzik-debno.pl, a brzmi on tak: ,,Karmę
należy pobrać z magazynu w Dargomyślu.”

Gdy polują,to tylko w sesonie łowieckim i tylko i
wyłącznie na ambonach łowieckich, lecz nie
polują jedynie na dziki, ale  też i na jelenie
szlachetne oraz na daniele. Polują na nie w
różnych okresach wiekowych od byka do cielęcia.

Utracone plony
Przez dziki zniszczone są pola ziemiaków, zryte
łąki. Rolnicy liczą straty i boją się o powrót tych
zwierząt, które niszczą i uprawy...str.3

Nie daj się pokusom!

Problem przy lesie
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Bezpańskie psy

                   

          Problem przy lesie

(...) Na przykład Wiesław Cebula którejś nacy
stracił okoła 15 arów upraw. Rolnik z Woli
Dębnowskiej wypowiada się: ,,Kto by się tego
spodziewał? Nigdy nas dziki nie atakowały!
Czekam teraz, aż myśliwi wycenią mi szkody.”
Rolnicy twierdzą, że to myśliwych wina i powinni
odstrzelić więcej sztuk. Myśliwi zauważyli, że
sprawcami tych szkód są lochy z młodymi
warchlakami. Średnio w jednym miocie jest około
pięć warchlaków, ale zdarza się ich być aż tuzin.
                  Ochrona przed dzikami
Jak się więc ustrzec przed dzikami? Pierzga
radzi, aby ogrodzić swoje pola i mówi: ,,Warto też
zamontować tam jakieś przedmioty, które będą
robić hałas i odstraszać zwierzęta. To mogą być
kawałki blachy, stare butelki.” Zdzisław Komiński
jednak nas pociesza słowami: Monitorujemy
sprawę na bieżąco i jeśli będzie trzeba, to
zwiększymy limit.
                                           Maciej Jaszczyszyn

Raport poświęcony jest wynikom badań
zanieczyszczenia jeziora Lipowo. Problemem jest
spora ilość śmieci w wodzie oraz okolicy.
Nieszanowane środowisko staje się zagrożeniem
dla ludzi oraz zwierząt. Gospodarstwa, które nie
są podłączone do kanalizacji, wprowadzają ścieki
bezpośrednio do wód. Wyrzucanie odpadów
sprzyja rozwojowi bakterii. W sezonie letnim nad
jeziorem pojawia się najwięcej osób, lecz
większość rezygnuje z kąpieli z powodu niezbyt
czystej wody.
PLAN DZIAŁANIA
Głównym celem badania było uzyskanie
informacji dotyczących zanieczyszczenia. Istotne
było zidentyfikowanie mikroorganizmów
znajdujących się w wodzie: były to różnego
rodzaju grzyby, pierwotniaki, wirusy.
Ważne jest określenie głównych problemów, z
jakimi napotykają się plażowicze.

Między innymi są to choroby skóry. W celu
zmniejszenia zanieczyszczeń postawiono
następujące pytania:
Jakie bakterie zanieczyszczają jezioro?
Jaki jest stopień skażenia wody?
Jak pozbyć się mikroorganizmów?
Czy jest to poważnym problemem?
  WYNIKI BADANIA
Z badań wynika, że woda zanieczyszczona jest w
I stopniu (jest zdatna do hodowli ryb, a po
procesie uzdatnienia nawet do picia). Nie jest to
duże zagrożenie, ale należy się go pozbyć.
Wprowadzane przez ludzi ścieki, w których skład
wchodzi brudna woda, przyczyniają się do
rozwoju bakterii oraz innych mikroorganizmów.
Ochrona wód polega na działalności technicznej.
Najbardziej efektywnym sposobem ochrony wody
przed zanieczyszczeniami jest wykorzystanie
oczyszczalni ścieków.

                                                           Emilia Dec

Była godzina 14-ta, gdy rowerem dotarłem do
oddalonej zaledwie o 5 km wsi, w której sfora
bezpańskich psów atakuje mieszkańców.
Problem dotyczy tych mieszkańców, którzy po
swojej wsi poruszają się pieszo, względnie
rowerem, a także oczekują na przystankach
komunikacji publicznej.
Budynek, do którego wszedłem, jest świetlicą
wiejską. W środku zgromadziło się już ok. 50
mieszkańców. 
Od jak dawna macie problem z wałęsającymi,
bezpańskimi psami? – zwracam się do pani
sołtys.To trwa już około pół roku, a wałęsające się
psy nie pochodzą z naszej wsi, tylko z całej
okolicy. Czy zgłaszaliście ten problem
odpowiednim służbom w gminie?
Tak, ale jak do tej pory, to nic się nie zmieniło i nikt
z tym nic nie robi – odpowiedziała pani sołtys.
Psy  rzucają się na ludzi, obszczekują
samochody, a także okupują niektóre miejsca –
opowiadają mieszkańcy.

 W ubiegły czwartek kilka psów rzuciło się na
dzieci oczekujące na autobus szkolny – mówi
pani mieszkająca obok przystanku. Gdyby nie
interwencja dorosłych, mogłoby dojść do tragedii.
Czy wyłapanie psów i oddanie ich do schroniska
jest takie trudne? -zwracam się do wójta Gminy. 
W tej sprawie podjęliśmy już odpowiednie
działania. Zostały podpisane umowy z firmą
wyłapującą psy oraz ze Schroniskiem dla psów. 
Podjęte działania pociągną za sobą odpowiednie
koszty, które gmina będzie musiała ponieść, ale
bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie
dzieci, jest najważniejsze – kończy swoją
wypowiedź wójt, zadawalając mieszkańców wsi.
Gdy wychodziłem z tego zebrania, naszła mnie
refleksja. Przecież te bezpańskie, wałęsające się
psy, miały kiedyś swoich właścicieli, byłi ich
przyjaciółmi.Co zrobił im człowiek i z jakiego
powodu zmuszone są wałęsać się, aby zdobyć
kęs pożywienia?
                                             Michał Jaworski

Nie tylko obrzeża miasta, ale także centrum,
odwiedzają dziki. Zwierzęta te stanowią problem
już nie tylko wiosną i jesienią, ale grasują też
latem.  Dziki stają się bardziej śmiałe i podchodzą
do domów. Zwierzęta śmiało podchodzą pod
osiedla. Na ulicy Waryńskiego w poszukiwaniu
jedzenia dziki zryły teren łąk przy Szkole
Podstawowej Nr3-poinformował nas mieszkaniec
osiedla. Kłopot z nadmierną populacją tych
zwierząt mają miasta, gdzie terenów leśnych nie
brakuje. Problem nie zostanie rozwiązany, dopóki
ludzie nie przestaną ich dokarmiać. Jeśli gdzieś
raz znalazły pożywienie, to będą wracały. Dzikom
w mieście świetnie się żyje- mają co jeść i nic im
nie zagraża. Jeśli spotkacie na swojej drodze
dzika, nie zbliżajcie się do niego i od razu
dzwońcie po straż miejską lub pod numer 600 020
746 (Lasy Miejskie interwencja ,numer czynny
całodobowo)

                                               Jakub Wróbel

Zanieczyszczone jezioro Lipowo

        
         ZUCHWAŁE DZIKI
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      Moja ulubiona książka

    REDAKCJA    
GIMNAZJAKA

W ostatnim czasie w Dębnie i okolicach została
wykryta Bakteria Escherichia coli.
Wystąpiła ona w rurach kanalizacyjnych.
Bakterie Escherichia pochodzą od zwierząt, są
nieszkodliwe w jelicie, lecz mogą powodować
schorzenia kładu moczowego lub pokarmowego.
Są jednym z czynników  powodujących zapalenie
opon mózgowych u noworodków.
Niekiedy szczepy tej bakterii produkują
egzotoksynę (toksyny białkowe wydzielane do
środowiska przez bakterie. Po spożyciu
zakażone pokarmu, bakteria wywołuje zatrucie o
większym lub mniejszym nasileniu. Występuje
wtedy biegunka, najczęściej trwająca dwa dni.
Innymi objawami mogą być: nudności, wymioty,
bóle brzucha. Może wywołać ogólnoustrojowe
zakażenie organizmu, w najgorszym przypadku
może doprowadzić do śmierci. Daty informacji
1. Pw i K. Sp. z.o.o w Dębnie 4 października 2016
r. powiadomił o warunkowej przydatności wody do
spożycia z wodociągu w Dębnie.

2. Pw. i K. Sp. z.o.o w Dębnie 18 października
2016 r. wydała oświadczenie o braku
przydatności wody do spożycia na ul.
Baczewskiego, Droga Zielona, Chrobrego,
Mickiewicza, Zielona i w Oborzanach.
3. Pw i K. Sp z.o.o w Dębnie 19 października 2016
r. poinformował,iż Sanepid w Myśliborzu wydał
komunikat o przydatności wody do spożycia z
wodociągu w Dębnie.
Mieszkańcy Oborzan zostali zaopatrzeni w wodę
butelkową. Inną możliwością było pobranie wody
w  SUW w Dębnie przez cały dzień. Podkreślona
została myśl, iż mieszkańcy pozostałych ulic
Dębna i Dargomyśla powinni spożywać wodę z
wodociągu tylko po zagotowaniu.
„Nie było to zbyt ciężkie, ponieważ bez kłopotu
można było się wykąpać, lecz aby coś ugotować,
potrzebna była woda butelkowana"- wypowiadali
się mieszkańcy Dębna i okolic.
                                            Natalia Jastrzębska

Moją ulubiona serią książek z dzieciństwa była
„Zuźka D. Zołzik” autorstwa Barbary Park. Każdą
część serii zdobywałam innym sposobem.
Niektóre dostałam na urodziny, inna kupiłam
sama za swoje pierwsze uzbierane pieniążki. Już
od najmłodszych lat uwielbiałam czytać sama,
więc sama przeczytałam większość z nich. Seria
książek opowiadala o tytułowej Zuzi, jej wielu
pomysłach (często kończących się nie po jej
myśli ), przyjaciołach, rodzinie, dziecięcych
zabawach. Pamiętam jedno. W jednej części
Zuzia zdecydowała, że mleko jest zbyt nudne i
postanowiła zjeść płatki z sokiem owocowym. Co
tu dużo mówić – do odważnych świat należy! –
spróbowałam i ja. Seria książek o Zuzi D Zołzik
jest zabawna i „lekka”. Choć nie przyczyniła się
zbytnio do kształtowania mojego charakteru, nie
wywarła wielkiego wpływu na moje życie, na
pewno rozbudziła we mnie wyobraźnię, dziecięcą
ciekawość świata.
                                            Aleksandra Jelińska

„Wyspa” to film akcji, a także thriller, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku.
Reżyserem tego filmu jest, słynący z wysokobudżetowych projektów Michael Bay. „Wyspa” była
nominowana do nagrody Saturna w kategorii najlepszy film science-fiction. Główne role odgrywają:
Ewan McGregor i Scarlett Johansson. Za produkcję filmu odpowiedzialne jest studio Warner Bros, które
przeznaczyło na ten cel 126 milionów dolarów.Główni bohaterowie to kobieta i mężczyzna, mieszkają w
zamkniętym ośrodku, w którym znajduje się również wiele innych osób. Ich pobyt tam jest tłumaczony
skażeniem środowiska na zewnątrz i niemożnością życia poza kompleksem. Tylko raz na jakiś czas
jedna osoba może wyjechać na wolną od skażenia wyspę. Wszyscy mieszkańcy żyją według
restrykcyjnych zasad. Są oni zobowiązani do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ich plan dnia jest
zgodny ze z góry określonym harmonogramem. Znajdują się oni pod stałą obserwacją i są pilnowani
przez strażników. W końcu okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wszyscy ci ludzie żyją w
kłamstwie. Pierwsi orientują się o tym właśnie główni bohaterowie. Postanawiają oni opuścić kompleks.
Przy okazji dowiadują się, o co tak naprawdę chodzi w ich życiu. Film od samego początku trzyma w
napięciu. Widz zastanawia się nad budową przedstawionego świata. Jesteśmy ciekawi, jak rozwinie się
akcja, gdyż meandry fabuły nie są zaprezentowane w prosty sposób. Mamy tutaj do czynienia ze
zwrotami akcji, które nas zaskakują. Świat nie jest przedstawiony w sposób jednoznaczny. Możemy
tutaj znaleźć podobieństwa do takich filmów jak: „Matrix”, „13 piętro”, „Gra”. Podobieństwa te polegają
na tym, że w trakcie filmu dowiadujemy się, iż dotyczy on czego innego niż nam się na początku
wydawał. Wspaniałe uzupełnienie dla tego obrazu stanowi bardzo dobra muzyka, która idealnie oddaje
uczucia, emocje i przebieg akcji. 
                                                                                                                                    Weronika Wolska

CZYTAJ, OGLĄDAJ, POLECAJ !
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