
Uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego w Zespole Publicznego

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.

W dniu  22  czerwca  2016  roku  uczniowie  chwaszczyńskiej  szkoły  mogła  cieszyć  się

z  kolejnej  inwestycji  na  terenie  placówki.  Powstanie  Miasteczka  Ruchu  Drogowego  to

wyjście  wobec  oczekiwaniom społeczności  szkolnej  i  lokalnej.  Ma ono  na  celu  poprawę

bezpieczeństwa naszych uczniów w ruchu drogowym, wnikliwe poznanie przepisów ruchu

drogowego oraz  kształtowanie  umiejętności  jazdy na  rowerze.  Uczestnicy  otwarcia  mogli

podziwiać  efekt  zamierzonych  działań  –  plac  przystosowany  do  doskonalenia  wiedzy

i umiejętności w zakresie poruszania się w ruchu drogowym, jazdę na rowerze zaproszonych

gości  oraz  uczniów  szkoły.  Radość  na  twarzach  dzieci  to  dowód  na  trafność  inwestycji.

Dyrektor  szkoły  Robert  Zochniak  powitał  wszystkich  zebranych i  podziękował za  pomoc

i wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz

pobłogosławienie przez proboszcza parafii  Chwaszczyno Piotra Grubę.  Następnie dyrektor

szkoły przekazał informację, iż ogromny udział w stworzeniu Miasteczka Ruchu Drogowego

ma  Burmistrz  Gminy  Żukowo  Wojciech  Kankowski  wspólnie  z  Radą  Miejską.  Dzięki

przychylności  Gmina  Żukowo  w  połowie  sfinansowała  inwestycję.  Pozostałe  środki

pozyskano od rodzimych firm oraz inwestorów, dla których tego typu działania stanowią dużą

wartość.  Tym wszystkim darczyńcom w imieniu Burmistrza Gminy Żukowo podziękował

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke, podkreślając, iż zawsze możemy liczyć na

wsparcie  z  ich  strony,  co  w  dużym stopniu  przyczynia  się  do  rozwoju  Gminy.  Wszyscy

sponsorzy zostali obdarzeni przez dyrektora szkoły podziękowaniami oraz Nagrodami Adama

za  wsparcie  i  pomoc  w  rozwoju  ZPG  i  SP  w  Chwaszczynie.  Składamy  serdecznie

podziękowania następującym osobom i firmom:

1. BURMISTRZ  GMINY ŻUKOWO WOJCIECH  KANKOWSKI

2. PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ WITOLD SZMIDTKE

3. RADNY POWIATOWY PIOTR FIKUS

4. FRANCISZEK BERGAŃSKI „FB -JELCZ”

5. SŁAWOMIR BERGAŃSKI „FB -JELCZ”

6. ANNA I JERZY BRZEZIŃSCY „MARCOPOL”

7. TERESA I MARIAN MIELEWCZYK „ELGRUNT”

8. ROMAN JAŻDŻEWSKI „KOSTBET”



9. DOROTA I PIOTR PUNDZIS „ALEXANDER”

10. WIESŁAWA KASPRZEWSKA-CHARKIN „PORD W GDAŃSKU”

11. KRYSTYNA ANTONINA PODŁUSKA „POLGRAVEL”

12. ANNA I SŁAWOMIR BERGAŃSCY „EKO-KRUSZ”

13.MARCIN PUDLIK NAUCZYCIEL ZPG i SP W CHWASZCZYNIE
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