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ZNICZ 2018 - PODSUMOWANIE
9 kolizji drogowych, dwa prawo jazdy zatrzymane za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie
zabudowanym, trzech kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu i ani
jednego wypadku drogowego. To podsumowanie tegorocznej akcji ZNICZ przez augustowskich
policjantów.
Wczoraj zakończyła się ogólnopolska akcja ZNICZ 2018. Jak co roku był to okres wytężonej pracy dla policjantów. Podczas
tegorocznych działań, na terenie powiatu augustowskiego szczęśliwie nie odnotowano żadnego wypadku, natomiast
zaistniało 9 kolizji drogowych. Podczas akcji mundurowi zatrzymali trzech kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za
kierownicę po alkoholu. W minioną sobotę, w trakcie pomiaru prędkości na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie, policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego, poddali kontroli drogowej dwóch mieszkańców powiatu augustowskiego, którzy w terenie
zabudowanym, przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Jadący volkswagenem 32 – latek jechał z prędkością
105km/h, natomiast 21 – letni kierujący audi, rozwinął w mieście prędkość 112 km/h. W obydwu przypadkach, policjanci
zatrzymali kierowcom prawo jazdy. Dodatkowo zostali oni ukarani 400 złotowymi mandatami karnymi, a na ich konto
przybyło 10 punktów karnych.

Nad bezpieczeństwem osób w rejonach nekropolii czuwali policjanci w patrolach pieszych, którzy dodatkowo
przekazywali zainteresowanym bieżące informacje o utrudnieniach w ruchu, objazdach oraz możliwościach
zaparkowania pojazdu.
W trakcie trwania akcji ZNICZ, augustowscy policjanci włączyli się w ogólnopolską akcję informacyjno –
edukacyjną, pod nazwą „Świeć przykładem – podaj dalej”, realizowanej przez Policję we współpracy z Konferencją
Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Mundurowi, wspólnie z kapelanem augustowskiej Policji, ks.
kan. Stanisławem Wrońskim, po mszy, która tradycyjnie w pierwszą niedzielę listopada była odprawiona za
zmarłych i poległych Policjantów, rozdawali elementy odblaskowe najmłodszym uczestnikom. Funkcjonariusze
przypominali także o obowiązku używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu
oraz apelowali o używanie ich również w terenie zabudowanym.
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub ﬁlmy proszę powoływać się na źródło informacji –
http://www.augustow.policja.gov.pl
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