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AKCJA ,,ZNICZ” 2019 W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM
W czwartek rozpoczyna się policyjna akcja „Znicz 2019 która potrwa do 4 listopada. Najbliższe dni to
okres wzmożonego ruchu pieszych i pojazdów, dlatego już teraz sępoleńscy policjanci apelują do
wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie w tych dniach szczególnej ostrożności i
stosowanie się do znaków oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Pieszym przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem
zabudowanym.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim w okresie od 31 października do 4 listopada br. przeprowadzą
działania w ramach akcji „Znicz” 2019. Ich celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby swoich
bliskich. W okolice nekropoli zostanie skierowana większa liczba funkcjonariuszy. Policjanci zwracać będą uwagę na
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, trzeźwość kierujących, właściwe używanie świateł zewnętrznych w pojazdach
oraz obowiązek używania przez pieszych odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Będą także pomocni w
trakcie dojazdów i wyjazdów z parkingów przy cmentarzach. Jednak prowadzone działania prewencyjne nie zwalniają nikogo
z zachowania czujności. Nasze roztargnienie lub nieuwaga, może zostać wykorzystana przez złodzieja lub włamywacza.

Aby temu zapobiec mamy dla Państwa kilka rad, które mogą uchronić samych Państwa jak też Wasze mienie:
- pamiętajmy, aby przed wyjazdem właściwie zabezpieczyć swoje mieszkanie, dom (pozamykać drzwi i okna, włączyć
instalację alarmową, powierzyć pieczę nad swoją nieruchomością sąsiadowi),
- w trakcie podróży na cmentarz pozostawmy swój pojazd na parkingach, które są nadzorowane, w miarę możliwości
korzystajmy z komunikacji publicznej,
- w trakcie wizyty na cmentarzu pamiętajmy, aby nie zbierać dużej ilości pieniędzy, niepotrzebnych w tym momencie
dokumentów, które mogą stać się łupem kieszonkowców,
- pamiętajmy też o tym, aby w samochodach, które pozostawimy bez właściwego nadzory w rejonie cmentarza nie zostawiać
cennych przedmiotów, torebek, telefonów komórkowych, które to przedmioty są łakomym kąskiem dla złodziei.

W tym szczególnym okresie, nie zapominajmy również o rozważnym i rozsądnym korzystaniu z dróg:
- pamiętajmy o tym, aby wybierając się w podróż być wypoczętym, a trasę pokonywać etapami,
- zapinajmy pasy bezpieczeństwa, dopilnujmy, aby pasy zapieli wszyscy pasażerowie,
- zachowajmy szczególną ostrożność w rejonie cmentarzy i wszędzie tam gdzie występuje zwiększone natężenie ruchu
pieszych,
- nie jeźdźmy na pamięć szczególnie w rejonie nekropolii, stosujmy się do obowiązującego oznakowania,
- zastosujmy się do poleceń policjanta kierującego ruchem, pamiętajmy, że jego polecenia są ważniejsze od sygnałów i
znaków drogowych.,

- pozostawiajmy pojazdy na wyznaczonych parkingach

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach zatłoczonych czyli przy stoiskach z kwiatami i zniczami oraz na
samym cmentarzu. W dniu Wszystkich Świętych zwiększa się liczba drobnych kradzieży dokonywanych przez
kieszonkowców.
Na cmentarzu i jego okolicach:
- w miarę możliwości unikaj tłoku,
- nie pozostawiaj choćby na chwilę na grobie lub obok – torebki lub saszetki – może to przyczynić się do szybkiej ich
kradzieży,
- dokumenty oraz klucze włóż do wewnętrznej kieszeni płaszcza
- kupując kwiaty lub znicze nie pokazuj ile masz pieniędzy w portfelu i gdzie trzymasz karty płatnicze.

W związku z dniem ,,Wszystkich Świętych” w dniach 31 października - 3 listopada w Sępólnie Krajeńskim w okolicach
cmentarza paraﬁalnego przy ulicy Chojnickiej i komunalnego przy ulicy Niechorskiej, będzie zmieniona organizacja ruchu.
Przy cmentarzach zorganizowany będzie ruch jednokierunkowy i zostaną tradycyjnie wyznaczone miejsca parkingowe. Ze
względu na coraz większą liczbę pojazdów oraz osób przyjeżdżających do Sępólna Krajeńskiego prosi się mieszkańców, aby
w odwiedziny zmarłych, pochowanych na naszych cmentarzach wybrali się pieszo. Dla osób przyjeżdżających odwiedzić
zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ulicy Chojnickiej będzie wyznaczony dodatkowy parking na ulicy Kolejowej.
Wszystkich kierowców uprasza się o uważną jazdę i dostosowanie się do poleceń kierujących ruchem.

W dniu 1 listopada br. zostanie zapewniony bezpłatny przewóz osób na cmentarz paraﬁalny oraz cmentarz komunalny i z
powrotem według następującego wykazu:

I Trasa:
Wyjazd o godz. 12:00 oraz o godz. 12:50, wg trasy:
ul. Koronowska (przystanek PKS przy parkingu MDD),
ul. Koronowska (przystanek Stacja Paliw),
ul. Targowa (przystanek przy byłym targowisku),
ul. Wyspiańskiego (przystanek przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego),
ul. Wojska Polskiego (przystanek przy Szkole Podstawowej nr 1),
ul. Nowy Rynek (przystanek PKS),
ul. K. Baczyńskiego - wysiadają osoby na cmentarz paraﬁalny,
przejazd ul. bł. ks. J. Popiełuszki,
ul. Komierowska – koniec trasy przy skrzyżowaniu ul. Komierowskiej z ul. Wysoką.
II Trasa:

Wyjazd o godz. 12:20 oraz o godz. 13:10, wg trasy:
ul. Chojnicka (przystanek przy zakładzie kamieniarskim),
ul. Chojnicka (przystanek parking dworzec PKS),
ul. K. Baczyńskiego – wysiadają osoby na cmentarz paraﬁalny, przejazd ul. bł. ks. J. Popiełuszki,
ul. Komierowska – koniec trasy przy skrzyżowaniu ul. Komierowskiej z ul. Wysoką.

Odwożenie nastąpi po uroczystościach - na cmentarzu komunalnym (skrzyżowanie ul. Komierowskiej z ul. Wysoką) o godz.
14:45, na cmentarzu paraﬁalnym (parking ul. K. Baczyńskiego) o godz. 16:15 tymi samymi trasami. Na przedniej szybie
autobusu będzie widniał napis „CMENTARZ
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