GMINA SECEMIN

Cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
- tym razem żołnierz i leśnik
W piątek 28 września przedszkolaki gościły u siebie na zajęciach żołnierza żandarmerii wojskowej Pana Mariusza
Adamczyka.

W trakcie spotkania dowiedziały się że Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej , której działalność polega na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej
oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych
oraz w miejscach publicznych. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą brać czynny udział w zwalczaniu klęsk
żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidować ich skutki oraz czynnie uczestniczyć w akcjach
poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia, a ponadto
wykonywać inne zadania określone w odrębnych przepisach. Gość spotkania opowiadał czym się różni żołnierz,
policjant i żandarm. Pokazywał sprzęt jakim się posługują podczas wykonywania przeróżnych zadań, takich jak:
radiotelefon, broń ćwiczebna, kajdanki, kamizelka i lizak. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy tych
służb. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami dzieci za co w zamian otrzymały słodycze. Serdecznie
dziękujemy Panu sierżantowi Mariuszowi Adamczykowi za umożliwienie zrealizowania takiego ciekawego spotkania.

Na Kolejne spotkanie do przedszkolaków przybył Pan Marcin Turski, który z zawodu jest Leśnikiem. Dobry leśnik musi
mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin - powinien być dobrym biologiem i znawcą wszystkich gatunków zwierząt i roślin,
owadów i grzybów. Musi też znać się na ochronie przyrody, meteorologii, geodezji, geografii i budownictwie. Podczas
spotkania maluchy usłyszały wiele ciekawostek na temat lasów i ich roli w naszym życiu. Dzieci mogły posłuchać o
zwierzętach, które występują w lasach na terenie naszej Gminy a są to m.in. sarny, dziki, lisy, zające. Szczególną
uwagę Leśnik zwrócił na wciąż popularne wyrzucanie śmieci do lasów pomimo, że grożą za to wysokie kary. Zbliża się
zima, a więc pamiętajmy o dokarmianiu zwierząt w okresie zimowym. Zachęcił dzieci aby wraz z dorosłymi wykonały
karmniki, które będą stołówką dla ptaków. Przedszkolaki pochwaliły się, że zbierały kasztany dla zwierząt. Na
zakończenie spotkania miłym akcentem było zasadzenie drzewka, podarowanego przez Pana Marcina. Drzewko
wspólnymi siłami zostało posadzone na terenie przedszkola. Będzie ono pamiątką na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych co można było usłyszeć w
głośnym słowie „dziękujemy”.
Obie te wizyty z pewnością na długo zostaną w pamięci przedszkolaków.
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