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WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z DNIEM WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, znacznie zwiększy się liczba policjantów
ruchu drogowego i prewencji . Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób odwiedzających
groby bliskich.
Od środy (31.10.18) do niedzieli (4.11.18) policjanci rozpoczynają wzmożone działania w ramach ogólnopolskiej akcji „ZNICZ
2018”. Kierowcy mogą spodziewać się zwiększonej liczby patroli na drogach. Policjanci oprócz kierowania ruchem przy
cmentarzach, będą prowadzili wzmożone kontrole drogowe. Funkcjonariusze będą także zwracać uwagę na zachowanie
pieszych i rowerzystów czy stosują się do przepisów i zasad ruchu drogowego, a w szczególności czy są dobrze widoczni dla
kierujących pojazdami. W okolicach nekropolii będzie także więcej patroli prewencyjnych mających zapobiec przestępstwom
i aktom wandalizmu jakie mogą mieć miejsce podczas tych świąt.
Zmiana organizacji ruchu w obrębie Cmentarza Komunalnego będzie obowiązywała :
- od 31.10.2017r. (środa) od godz.14ºº do 02.11.2017r. (piątek) do godz. od 15ºº

W obrębie Cmentarza Parafialnego w Lipnie :
- od 31.10.2018r. (środa) od godz.12ºº do 02.11.2017r. (piątek) do godz. od 18ºº
- ulica Szkolna na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego będzie drogą jednokierunkową
z wjazdem od ulicy Kościuszki,
- ulica Cmentarna będzie zamknięta dla ruchu pojazdów, zakaz wjazdu nie będzie dotyczył
mieszkańców tejże ulicy,
- ulica Kilińskiego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Księżycowej będzie jednokierunkowa z wjazdem
od ul. Szkolnej, na pozostałym odcinku ruch będzie odbywał się w obu kierunkach,
- na ulicach: Szkolnej i Kilińskiego będzie obowiązywał częściowy zakaz zatrzymywania i postoju,
parkować będzie można tylko po lewej stronie ulic, zgodnie z kierunkiem jazdy oraz na terenie
zielonym między ulicami Szkolna i Cmentarna.

Policjantów na drogach będzie znacznie więcej, ale to od nas samych będzie zależało nasze
bezpieczeństwo. Apelujemy o ostrożną i rozważną jazdę, z uwzględnieniem tolerancji i życzliwości na
drodze.
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