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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 

Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.   

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy  

 

 

SPÓŁDZIELCZY FESTYN RODZINNY – JUŻ W SOBOTĘ 10 WRZEŚNIA W AMFITEATRZE 

NAD STAWAMI – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW 

SPÓŁDZIELCZYCH WRAZ Z RODZINAMI! 

ROZPOCZECIE O GODZ. 14 
00

 – SZCZEGÓŁY WEWNĄTRZ BIULETYNU. 

 

 

1. INFORMACJE O WALNYM ZGROMADZENIU. 

 

23 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”  

w Oleśnicy podjęła uchwałę Nr 10/2016 w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków Spółdzielni do 

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i powierzyła Zarządowi wykonanie tej uchwały.  

Dnia 24 marca 2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy podjął uchwałę Nr 11/2016 

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni podzielonego na pięć części i trwającego od dnia 

30.05.2016 r. do dnia 3.06.2016 r. z  następującym porządkiem obrad: 

  
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r. oraz zamierzeń na rok 2016  

i lata dalsze oraz informacji o realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  Regionalnego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej (dalej RZRSM) w Opolu z dnia 27 maja 2014 r. 

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015 r. obejmujące ocenę sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2015 r. 
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6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

7. Wybór dwóch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem  

VI Kongresu Spółdzielczości. 

8. Wybór czterech przedstawicieli na VIII Zjazd Przedstawicieli RZRSM w Opolu.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r., 

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,  

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r., 

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.,  

e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2016 i lata dalsze, 

f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 r., 

h) zmiany systemu podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych w Oleśnicy, 

i) rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działki nr 34/15 AM 22 o pow. 272 m
2
 położonej przy 

ulicy Wodnej w Bierutowie. 

10. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 

11. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kolegium w składzie: Przewodniczący i Sekretarze obrad 

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, którzy zliczyli wszystkie głosy nad uchwałami I – V części 

Walnego Zgromadzenia i stwierdzili, że uchwały od nr 1 do nr 11 zostały podjęte. 

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:  

 

 Uchwała Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r., 

 Uchwała Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2015 r.,  

 Uchwała Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r., 

 Uchwały Nr 4/2016, 5/2016 i 6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.,  

 Uchwała Nr 7/2016 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności  gospodarczej SM „Zacisze” w Oleśnicy  

na rok 2016 i lata dalsze, 

 Uchwała Nr 8/2016 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

 Uchwała Nr 9/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 r., 

 Uchwała Nr 10/2016 w sprawie zmiany systemu podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych w Oleśnicy, 

 Uchwała Nr 11/2016 w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działki nr 34/15 AM 22 o pow. 

272 m
2
 położonej przy ulicy Wodnej w Bierutowie. 

 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 116 członków spółdzielni na ogólną liczbę 4263 

członków, co stanowi 2,72 %. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 32 wnioski skierowane 

do rozpatrzenia przez organy spółdzielni. 

 

 

2. CIEPPŁA WODA UŻYTKOWA 

 

Na odbytym na przełomie maja i czerwca Walnym Zgromadzeniu członkowie spółdzielni podjęli Uchwałę 

Nr 10/2016 w sprawie zmiany systemu podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych w Oleśnicy. 

Zgodnie z treścią tej uchwały w latach 2017 – 2021 w naszych zasobach będzie realizowany program 

wykonywania w budynkach instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacja ta będzie finansowana w ramach 

funduszu remontowego nieruchomości, czyli nie będzie dodatkowych opłat na wykonanie tej instalacji. Do 
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końca września br. Zarząd Spółdzielni przygotuje harmonogram realizacji instalacji ciepłej wody użytkowej 

w poszczególnych budynkach. Podstawowym kryterium będą środki gromadzona na funduszu remontowym 

danej nieruchomości oraz zalecenia wynikające z przeglądów kominiarskich.  Przygotowany harmonogram 

zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółdzielni. W następnym Biuletynie informacyjnym ( w 

grudniu br.) przedstawimy Państwu ten harmonogram. Cieszymy się, że w czasie Walnego Zgromadzenia 

większość członków poparła ten pomysł i była bardzo zainteresowana jak najszybszym wykonaniem takiej 

instalacji.  

W Biuletynie z grudnia 2015 roku przedstawiliśmy zalety wynikające z korzystania z takiej instalacji oraz 

jak jej wykonanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. W czerwcu br. wykonana została pierwsza w 

naszych zasobach instalacja ciepłej wody użytkowej.  Wykonano ją w budynku przy ul. Kilińskiego 17 – 

17d. Prace przy wykonywaniu instalacji a w szczególności przy podłączaniu mieszkań przeprowadzono 

bardzo sprawnie i bez konieczności prowadzenia dużego zakresu robót w mieszkaniach. Po zakończeniu 3 

kwartału nastąpi pierwsze rozliczenie kosztów eksploatacji tej instalacji czyli mówiąc prościej określenie ile 

kosztuje podgrzanie 1 m
3
 wody. Dotychczasowe odczyty pozwalają z optymizmem spojrzeć na ponoszone 

koszty w stosunku do tych zakładanych przez projektantów. Czekamy jednak na ostateczne rozliczenie. 

Cieszymy się, że w tym budynku na 100 mieszkań 94 mieszkania zostały podłączone, 4 osoby nie wyraziły 

zgody na podłączenie natomiast w dwóch mieszkaniach była wykonana instalacja elektrycznego 

podgrzewania wody i lokatorzy też nie zdecydowali się na podłączenie do instalacji centralnej.  W 

grudniowym Biuletynie przedstawimy informację nt. rzeczywistych koszów podgrzania ciepłej wody w tym 

budynku.  

 

 

3. SPÓŁDZIELCZY FESTYN RODZINNY 

 

W najbliższa sobotę – 10 września w Amfiteatrze nad Stawami na terenie Stawów miejskich w 

Oleśnicy odbędzie się Spółdzielczy Festyn Rodzinny.  Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich 

mieszkańców zasobów spółdzielczych zarówno z terenu Oleśnicy ale także i z Bierutowa. Na uczestników, 

szczególnie dzieci, czekać będzie wiele atrakcji w postaci występów i różnego rodzaju konkursów z 

nagrodami. Oprócz tego na dzieci będą czekały „dmuchańce”, punkt z malowaniem twarzy, punkt 

wykonywania figurek z baloników, punkt z bańkami mydlanymi czy fotobudka w której będzie można 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W czasie festynu będzie możliwość oznakowania roweru przez 

Policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy. Odbędzie się również pokaz ratownictwa 

przedmedycznego oraz animacje dla najmłodszych.  

Na scenie amfiteatru zaprezentują się zespoły i soliści z oleśnickich szkół podstawowych SP 6 i SP 7 

oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury ( grupa wokalna oraz grupa taneczna pod kierownictwem p. 

Kalcowskich ). Szkoła Nr 6 zaprezentuje występy dzieci z grupy świetlicowej, zespołu muzycznego 

„Żaczki” oraz solistów, którzy zaprezentują swoje umiejętności taneczne ( hip-hop oraz modern jazz) oraz 

instrumentalne ( flet poprzeczny, klarnet).  

Festyn, o godzinie 14 rozpocznie występ zespołu „Poloneziaki” z Bielawy. Jest to bardzo utytułowany 

zespół dziecięco – młodzieżowy działający przy Spółdzielczym Centrum Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Bielawie. Zespół działa od 2001 roku. Bogaty repertuar i wysoki poziom prezentacji 

przyczyniły się do licznych koncertów zespołu w kraju i za granicą. Corocznie zespół koncertuje około 20 

razy. Poza występami na terenie kraju, występował również w wielu krajach europejskich takich jak : 

Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Holandia, Hiszpania, Francja, Włochy, 

Monako, San Marino, Belgia i Watykan. 
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Na co dzień zespół prowadzony jest przez panią Iwonę Władzińską i panią Bogumiłę Derenowską. Dla 

zachowania kanonu przy tworzeniu programów folklorystycznych Poloneziaki korzystają z pomocy 

ekspertów, którymi są pan Jan Łosakiewicz i pan Przemysław Marcyniak. 

Na zakończenie festynu zaplanowaliśmy występ doskonale znanej kapeli „Smyki”. Kapela powstała w 1983 

r  w swej ponad 30 letniej historii uczestniczyła wielu międzynarodowych festiwalach oraz była laureatem 

wielu nagród zarówno w Polsce jak i zagranicą. Muzycy kapeli koncertowali m.in. w Niemczech, na 

Słowacji, w Czechach, w Danii, na Węgrzech, we Francji, we Włoszech i w Szwecji.  

 Całość imprezy poprowadzi dobrze znany oleśniczanom, Aleksander Chrzanowski, który na pewno 

zadba o doskonałą zabawę i świetny nastrój uczestników festynu.  

Spółdzielnia po raz pierwszy organizuje tego typu imprezę. Ze względów technicznych 

zdecydowaliśmy się na lokalizację Festynu w parku nad stawami ponieważ znajduje się tu duża, zadaszona 

scena oraz widownia która pomieści wiele osób.  

 

Rozpoczęcie Festynu w sobotę, 10 września o godz. 14 w Amfiteatrze nad Stawami.  

Serdecznie zapraszamy ! 

 

W trakcie trwania festynu Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Oleśnicy przeprowadzi zbiórkę 

pieniężną na leczenie i rehabilitację Michałka. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu rodziców Michałka 

serdecznie dziękujemy! 

 

4. KONKURS MODELARSKI I WYSTAWA FILATELISTYCZNA. 

Pragniemy również poinformować i zachęcić Państwa do udziału w dwóch wystawach, które są 

współorganizowane przez Spółdzielnię.  

Pierwsza wystawa połączona z giełdą modelarską odbędzie się w dniu 11 września 2016 r. w godzinach od 

9
00

 do 13
00

 w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69. 

Wystawa ta stanowić będzie finał:  36 Międzynarodowego Konkursu Modeli Redukcyjnych, Mistrzostw 

Polski Modeli Redukcyjnych oraz Grand Prix „Małego Modelarza” zorganizowanych przez Oleśnicki Klub 

Modelarski. Ta coroczna już impreza zawsze ściąga do Oleśnicy wielu modelarzy z Polski i sąsiednich 

krajów europejskich, a prezentowane modele charakteryzują się wysokim kunsztem wykonania oraz 

dbałością o szczegóły.  Przypominamy również, że w Oleśnicki Klub Modelarski wraz ze Spółdzielnią 

prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w pawilonie przy ul. mjr. H. Sucharskiego 2. Wszystkich 

zainteresowanych w uczestniczeniu w takich zajęciach zapraszamy.  

Drugą wystawą, na którą pragniemy Państwa zaprosić, jest Wystawa organizowana przez Miejskie Koło 

Filatelistyczne Nr 36 w Oleśnicy. Wystawa będzie się odbywała w dniach od 10 do 13 września br. i czynna 

będzie od 10
00

 do 18
00

. Swoje zbiory oleśniccy filateliści będą prezentować w sali widowiskowej 

Spółdzielczego Domu Kultury ‘Korelat-2” przy ul. Kochanowskiego 5 ( I piętro ). Mamy nadzieję, że 

również ta wystaw spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, wśród których zapewne nie brak 

miłośników i kolekcjonerów znaczków.  
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5. WINDYKACJA I ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH . 

Tak jak w ubiegłym roku, pragniemy przedstawić Państwu informacje dotyczące windykacji i zalęgłości w 

opłatach za pierwsze półrocze tego roku. Wskaźnik zaległości w opłatach za lokale w stosunku do naliczeń 

rocznych wyniósł 4,98% (5,26% na 30.06.2015 roku). Wskaźnik zaległości  jest niższy w porównaniu ze 

wskaźnikiem za I półrocze 2015 roku.            

Osoby zalegające z opłatami za lokale i kredyt wzywane są do niezwłocznego uregulowania zaległości, a w 

przypadku nie wywiązywania się z płatności sprawa kierowana jest do Radcy Prawnego, celem oddania 

sprawy do sądu, a następnie do komornika. 

Liczba osób zalegających (zarówno mieszkańców jak i najemców) maleje, Zarząd Spółdzielni dyscyplinuje 

członków do systematycznego regulowania należności.  

 

 

 I półrocze 2015 r. I półrocze 2016 r. 

 kwota Wsk. % kwota Wsk. % 

Ogółem 982.315,55 5,26 937.673,94 4,98 

Lokale mieszk. 861.269,56 5,71 817.832,75 5,11 

Lokale użytk. 99.383,74 2,79 104.262,59 3,70 

kredyt 21.662,25 51,54 15.578,60 93,80 

     

Lokale mieszkalne  

 

Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych wyniósł 5,11% i jest mniejszy niż w roku ubiegłym, gdy 

wynosił 5,71%.  W miesiącu czerwcu nastąpiło rozliczenie  wody a wpłaty z tego tytułu będą wpływały na 

konto Spółdzielni w lipcu 2016 roku. 

Kredyty mieszkaniowe spłaca obecnie tylko 8 osób. Zalega z opłatami 7 osób, z czego 4 osoby zalegają z 

opłatami powyżej 4 kwartałów. Osoby te również mają problemy z opłatami za mieszkanie. 

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął następujące 

działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych : 

- wysłano 272 wezwania na mniejsze kwoty, 

- wysłano 101 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 189,4 tys. zł, 

- rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 

stosownych podań. Złożono  84 podania na kwotę 193,8 tys. zł, 

- przekazano 78 spraw Radcom Prawnym w celu skierowania do sądu, 

- wysłano 805 wezwań informacyjnych, 

- wysłano 398 not odsetkowych. 

Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymały (przeciętnie w miesiącu) 

86 rodzin zamieszkałych w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 68.573,05 zł  i 5 rodzin zamieszkałych w 

Bierutowie na łączną kwotę 3.483,33 zł. 

 

Lokale użytkowe 
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Wskaźnik zaległości na lokalach użytkowych wynosi 3,70%, biorąc pod uwagę faktury wystawione przez 

Spółdzielnię z terminem płatności przypadającym po dniu 30.06.2016 r. wskaźnik zaległości wynosi 3,50 

%. Jest niestety wyższy niż w poprzednim roku za analogiczny okres, wskaźnik kształtował się  wówczas na 

poziomie  2,79%.  

W zakresie lokali użytkowych podjęto następujące działania: 

- wysłano 109 wezwań na mniejsze kwoty na sumę 210,7 tys. zł., 

- wysłano 17 wezwań ostatecznych na łączną kwotę 38,6 tys. zł., 

- rozłożono na raty zaległości w opłatach za lokale lub prolongowano terminy płatności po 

złożeniu stosownych podań. Złożono 1 podanie na kwotę 7,9 tys. zł, 

- dokonano korekty rozliczenia na lokalu użytkowym na kwotę 16 986,04 zł przez co zwiększyły 

się obroty a tym samym saldo winien. Najemca zobowiązał się do uregulowania korekty.  

 

       Radca Prawny podjął następujące działania: 

- sporządzono 70 pozwów na łączną  kwotę 219,4 tys. zł, 

- wstrzymano przygotowanie 4 spraw do sądu na kwotę 12,5 tys. zł, ze względu na spłatę 

zaległości, 

- skierowano do sądu 15 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności sądowym nakazom zapłaty. 

Wszelkie działania związane z egzekwowaniem należności są zgodne z  Uchwałą Nr 3/2015 Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z dnia 20 stycznia 2015 roku dotyczącą postępowania w sprawach 

windykacji zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale przyjmującą nową Instrukcję 

postępowania w w/w przypadkach.  

Windykacja zlecona 

 Za okres od stycznia do czerwca 2016 roku kieleckie Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. uzyskało od 

dłużników kwotę 29.982,41 zł. Od momentu podpisania umowy przekazano do firmy zaległości na kwotę 

539.681,42 zł. Firma odzyskała od największych dłużników 501.329,59 zł co stanowi ok.  92,9 % zleconej 

kwoty. 

 

6. PLANY NA 2016 ROK 

 

W dniu 30 sierpnia 2016r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego spółdzielni na rok 2017 oraz stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.01.2017 

roku w zasobach spółdzielczych w Oleśnicy i Bierutowie.  

W 2017 roku planowane wydatki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości zostaną zwiększone o 

wskaźnik inflacji na poziomie 1,3% zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budżetu Rządu na 2017 

rok. Co roku sporządzana jest kalkulacja kosztów jakie każda nieruchomość poniesie na eksploatację   i 

utrzymanie części wspólnych przypadających na lokale oraz eksploatację  i utrzymanie nieruchomości 

stanowiących mienie spółdzielni. Niektóre nieruchomości w trakcie roku uzyskują dodatkowe pożytki i inne 

przychody z nieruchomości wspólnej tj, reklamy, wynajem dodatkowych pomieszczeń na cele 

mieszkaniowe. Kwoty te zmniejszają koszty danej nieruchomości. Ustalone koszty korygowane są o 

przewidywany wynik za 2016 rok na każdej nieruchomości oddzielnie. I dopiero w tym momencie, po 

uwzględnieniu dodatkowych przychodów, rozliczeniu wyniku (dodatniego lub ujemnego) ustalamy stawkę 
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opłaty za lokal mieszkalny na 2017 rok. Tak więc obliczenie stawki opłat dla danej nieruchomości wygląda 

następująco:  

Koszty - dodatkowe pożytki +/- wyniki na nieruchomościach = stawki opłat w 2017 r. 

 

       Jak co roku część pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia 

zamierza przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 

zakresie obciążającym członków spółdzielni. W 2017 roku będzie to wielkość 0,22 zł, która pomniejszy 

stawkę opłat  na każdy m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Tak więc obliczenie ostatecznej 

stawki opłat ( dla członków Spółdzielni ) dla danej nieruchomości wygląda następująco:  

 

Ustalone na 2017 r. stawki opłat – 0,22zł  = stawki opłat dla członów spółdzielni w 2017 r. 

 

Pozostałe opłaty takie jak: podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie, domofon, działalność 

społeczna kulturalna i oświatowa, woda i kanalizacja w Oleśnicy i w Bierutowie  od 1 stycznia 2017 roku 

pozostają bez zmian. Jak Państwo pamiętacie, stawki opłat eksploatacyjnych ustalane są indywidualnie dla 

każdej nieruchomości, co powoduje, że niekiedy opłaty w sąsiednich budynkach różnią się miedzy sobą oraz 

są inne niż w roku ubiegłym.  

Nowe stawki, jak już wspominaliśmy będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Jednak zgodnie z 

wymaganiami jakie nakładają  na Spółdzielnie przepisy , zawiadomienia o wysokości opłat muszą być 

dostarczone z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. W związku z tym już, we wrześniu będą roznoszone lub 

przesyłane pocztą zawiadomienia o wysokości opłat.   

 

 

( materiał dostarczony przez KPP) 

 

POLICJA APELUJE 

 

1 września zawsze związany jest z nostalgią. Wspominamy tragedię, która zapoczątkowała wiele lat 

temu II Wojnę Światową, ze smutkiem zdajemy sobie sprawę z upływającego czasu, kolejnych wakacji, 

które są za nami. Gdy w perspektywie najbliższych tygodni kryje się jesień – dzieci powracają do szkół. 

To od dziś droga z domu do szkoły stanie się nieodłącznym elementem codzienności każdego 

dziecka, tak samo jak popołudniowe powroty. Ulice będą jeszcze bardziej zakorkowane, bo przecież 

niektórzy z nas odwożą swoje pociechy samochodem. Na drogach pojawi się też więcej rowerzystów. 

Apelujemy, zatem o rozwagę i ostrożność. Dzieci najczęściej ulegają wypadkom na terenie obszarów 

zabudowanych. Nie zawsze są wyczulone na czyhające na nie zagrożenia – idąc do szkoły, rozmawiają z 

przyjaciółmi, używają telefonów komórkowych, słuchają muzyki, czytają komiksy – często nie widzą 

nadjeżdżającego auta. Uczniowie, którzy do szkół dojeżdżają rowerami, nie zawsze używają kasków, 

przejeżdżają na drugą stronę ulicy w niedozwolonych miejscach, rano często bywają roztargnieni, nie patrzą 

na znaki drogowe, sygnalizację świetlną i innych uczestników ruchu drogowego. 

Szczególną ostrożność należy zachować przede wszystkim, gdy w pobliżu jest przejście dla pieszych 

lub placówka edukacyjna (szkoła, biblioteka, dom kultury), ale kierowca ZAWSZE musi mieć „oczy 

szeroko otwarte”. Obrazek dziecka, które, spóźnione do szkoły, przebiega przez środek drogi, nie zważając 

kompletnie na nic, chyba nikomu nie jest już obcy. Tym bardziej, że dziecko nie zawsze jest w stanie 

prawidłowo ocenić odległość, jaka dzieli je od pojazdu oraz źródła dźwięku. 
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Rodzice, starsze rodzeństwo, rodzina, przyjaciele zawsze mogą pomóc – uczulajmy podopiecznych 

na niebezpieczeństwo, które może je spotkać w drodze do szkoły, biblioteki czy domu. Uczmy, jak 

odczytywać znaki drogowe, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. 

I choć to uczniowie najczęściej nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, o zachowanie ostrożności, 

wolniejszą jazdę w obszarze zabudowanym i koncentrację, apelujemy właśnie do kierowców. Dziecko, ze 

względu na swój wiek i brak doświadczenia, nie jest w stanie przewidzieć wielu zagrożeń – prowadzący 

pojazd zaś, poprzez odpowiedzialną, spokojną jazdę, może chronić najmłodszych. To my, dorośli, 

odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci. 

Wszystkim uczniom, którzy rozpoczęli rok szkolny życzymy wielu sukcesów w nauce. Pamiętajcie- 

szkoła to nie tylko lekcje i sprawdziany – szkoła to także zabawa, nowe znajomości i wiele radosnych chwil 

w gronie przyjaciół! Do kierowców zaś, jeszcze raz kierujemy prośbę – bądźcie ostrożni, pomóżcie 

dzieciom bezpiecznie dojść do szkół. 

asp. sztab. Sławomir Gierlach 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


