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"ZNICZ 2018" – ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
W najbliższych dniach większość z nas odwiedzi groby najbliższych. Tradycyjnie - w tych dniach
policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo organizując akcję „Znicz 2018”, która w tym roku
rozpocznie się w piątek – 31 października i potrwa do 4 listopada.
W związku ze zbliżającymi się świętami, spodziewamy się wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych. Zmianie ulegną zasady
organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy w Mońkach, Krypnie, Knyszynie, Goniądzu i Downarach. Nowe
zasady będą obowiązywały w dniach 31.10.2018 r. – 04. 11. 2018 r. Monieccy policjanci informują o zmianie organizacji
ruchu przy cmentarzach:
●

w Mońkach na ulicy Małynicza - po obu stronach ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów;

●

w Goniądzu w rejonie cmentarza – po obu stronach drogi obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów;

●

w Krypnie w rejonie cmentarza i Kościoła obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów po obu stronach ulicy;

●

w Knyszynie na ulicy Obozowej obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;

●

w Downarach na drodze krajowej 65 obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach.

Pamiętajmy, że ruch drogowy najbardziej odczuwalny i uciążliwy będzie w rejonach cmentarzy i dworców kolejowych oraz
trasach wjazdowych i wyjazdowych. Funkcjonariusze jeszcze raz przypominają podstawowe zasady, o których każdy
kierowca powinien pamiętać, zanim wybierze się w podróż.
Przede wszystkim w tym czasie należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe!!! W wielu miejscach
pojawią się nowe oznaczenia. Dotyczy to szczególnie rejonów wokół cmentarzy. W newralgicznych miejscach
ruchem kierować będą policjanci ruchu drogowego i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się
stosować. Należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze.
Szczególnie w tych dniach, kiedy ruch jest znacznie większy, istotne jest, aby utrzymywać niezbędny odstęp miedzy
pojazdami. Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę po alkoholu. To wszystko ma niebagatelny wpływ na
bezpieczeństwo jazdy.
Apelujemy też do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed
wejściem na jezdnię powinni zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Przebieganie lub wychodzenie spoza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się
tragicznie. Przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, które znacznie poprawiają widoczność na drodze,
a co za tym idzie bezpieczeństwo. Podczas działań „Znicz 2018” monieccy funkcjonariusze osobom szczególnie narażonym
na potrącenia będą rozdawać odblaski.
Niestety nie każdy, wybiera się na cmentarze z myślą o odwiedzinach grobów najbliższych. Najprawdopodobniej będą tam
także kieszonkowcy. Złodzieje z reguły wykorzystują tłok, aranżują sytuacje, które odwracają uwagę osoby okradanej.
Bądźmy czujni i ostrożni. Apelujemy do wszystkich, aby wybierając się na cmentarze nie zabierali ze sobą większych kwot
pieniędzy, biżuterii czy wartościowych dokumentów. Jeśli już ktoś zdecyduje się jednak na zabranie ze sobą takich
przedmiotów czy pieniędzy, zalecamy, aby nie trzymać ich w łatwo dostępnej torebce, czy saszetce. Bądźmy czujni i

przezorni.
Jeśli mimo wszystko padniemy ofiarą przestępstwa lub wykroczenia, poinformujmy natychmiast Policję dzwoniąc pod numer 112. Nie zacierajmy śladów i starajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów
dotyczących zdarzenia i mogących pomóc policjantom w ujęciu sprawcy.
Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wybiorą się w tych dniach na cmentarze.
Liczymy na Państwa pomoc i zrozumienie. Policjanci zrobią wszystko, aby mogli Państwo bezpiecznie powrócić
do domu.
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