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Warszawa, dnia 31.08.2018 r. 

 
 

Szanowni Rodzice  
Uczniów SP 81 

przy ul. Puszczyka 6 
 

 
Szanowni Państwo,  

 

Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że z początkiem września 2018 roku wdrożona zostaje 

nowa organizacja ruchu w osiedlu Pięciolinii-Puszczyka-Wiolinowa, czyli również na terenie przy Szkole 

Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6.  

Cały teren osiedla jest uznany za strefę zamieszkania, co oznacza: 

 ograniczenie prędkości do 20 km/h na całym terenie 

 możliwość postoju jedynie w miejscach wyznaczonych 

 bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed pojazdami na całej szerokości drogi. 

Prosimy o przestrzeganie tych zasad. 

W ramach projektu wprowadzono jeden kierunek ruchu od szkoły do ulicy Melodyjnej – bez 

możliwości wyjazdu na ulicę Surowieckiego. 

Dlatego też, rodziców dowożących dzieci zapraszamy do korzystania z miejsc postojowych przy 

ulicy Surowieckiego i krótkiego - dwuminutowego spaceru do szkoły. Można też korzystać ze stanowisk 

K&R przy ulicy Wiolinowej - Melodyjnej. Ciągi piesze są bezpieczne, a tak naprawdę - największe 

zagrożenie dla dzieciaków stanowią zestresowani czasem rodzice-kierowcy tuż przy budynku szkoły.  

Szczegóły znajdziecie Państwo na załączonym planie okolic szkoły. Bezpieczne dojścia oznaczone 

są czerwonymi kropkami. Widać też wprowadzone ciągi jednokierunkowe. 

Drodzy Rodzice, oczywistym jest, że im mniej samochodów pod szkołą tym bezpieczniejszy dostęp 

dla wszystkich dzieci. Dowożenie dzieci tylko do parkingu na skraju osiedla spowoduje zmniejszenie ruchu 

samochodów pod samym budynkiem szkoły - a zatem, to w Państwa rękach jest bezpieczeństwo Waszych 

pociech. Dodając, podjazd pod szkołę autem zajmie więcej czasu niż przejście dziecka do szkoły 100 

metrowym ciągiem wyłącznie pieszym.  

Z nadzieją na zrozumienie wspólnego celu - bezpieczeństwa, życzymy Państwa dzieciom jak 

najlepszych wyników w nadchodzącym roku szkolnym. 

 

/-/ Zarząd SMB JARY 
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Niebiesko oznaczone uliczki osiedlowe jednokierunkowe 

Czerwono oznaczone bezpieczne dojścia do szkoły 


