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Od 31 października do 2 listopada jak co roku policjanci w całej Polsce realizować będą
zadania w ramach akcji „znicz&quot;. Ponieważ najważniejsze dla nas jest zapewnienie
Państwu bezpieczeństwa, w tym czasie skierujemy do służby możliwie jak największa
liczbę patroli. Szczególnie dotyczyć to będzie dróg gdzie spodziewamy się zwiększonego
natężenia ruchu.  
  
  Policyjne statystyki pokazują, że w tym okresie najczęstszymi przyczynami zdarzeń
drogowych są: 
        
    -    - zbyt szybka jazda,        
    -  - wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych,        
    -  - piesi, którzy poruszają się nie zgodnie z przepisami.  

  
  Na te wykroczenia w sposób szczególny będziemy zwracali uwagę. Niestety ci, którzy nie
przestrzegają przepisów muszą się liczyć z konsekwencjami.  Na terenie powiatu kolskiego
policjanci będą w okolicach wszystkich nekropolii. Tych, którzy na groby bliskich jadą
samochodami prosimy o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności, a także odpowiednie
reagowanie na uwagi i polecenia policjantów i strażników miejskich kierujących ruchem.
Apelujemy do tych z Państwa, którzy na cmentarz nie mają daleko, aby iść tam pieszo,
zmniejszy to ruch i pozwoli na znalezienie miejsca parkingowego przyjezdnym. Osobą
udającym się w dalszą podróż radzimy jazdę w dzień, lepiej wyjechać godzinę lub dwie
wcześniej to zapobiegnie nadmiernemu pośpiechowi. Pamiętajmy o uprzejmości na drodze.
Idąc na cmentarze nie dajmy okazji złodziejom, których w te dni nie brakuje. Bardzo prosimy o
nie zostawianie w samochodach w miejscach widocznych wartościowych przedmiotów,
saszetek , torebek, aparatów czy telefonów. Dla własnego bezpieczeństwa radzimy również nie
zabierać nadmiernej ilości pieniędzy. Na te dni wszystkim Państwu życzymy spokoju i
bezpieczeństwa a podróżującym szerokiej drogi.
  
  K O M U N I K A T
    
  Informujemy, że w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych w nastąpi zmiana organizacji
ruchu w rejonie cmentarza w Kłodawie celem usprawnienia dojazdu i odjazdu oraz stworzenia
większej ilości miejsc parkingowych jak najbliżej cmentarza .  
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