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Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego z kosza-
lińskiej komendy wraz z
funkcjonariuszami Straży
Miejskiej już od jutra będą
czuwać nad zapewnieniem
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie miasta i
powiatu. – Od czwartku aż do
niedzieli policjanci będą mo-
nitorowali w Koszalinie skrzy-
żowania ulic Gnieźnieńskiej
i 4 Marca oraz Gnieźnie-
ńskiej, Paderewskiego i Ka-
mieniarskiej, a także pozo-
stałe drogi w mieście i
powiecie, w tym krajowe
drogi „6” i „11”. W razie po-
trzeby na skrzyżowaniach w
pobliżu cmentarza wy-
łączona zostanie sygnalizacja
świetlna i wprowadzone zo-
stanie ręczne kierowanie ru-
chem – mówi Monika Kosiec,
rzecznik koszalińskiej ko-
mendy policji. 

W okolicach kosza-
lińskiego cmentarza od jutra
zostanie zmieniona organi-
zacja ruchu (o szczegółach
przeczytacie w jutrzejszym
informatorze, który znaj-
dziecie w tygodniku lo-
kalnym „Głos Koszalina"). –
Dlatego policjanci apelują
do kierowców, aby nie je-
ździli „na pamięć” oraz, by
stosowali się do oznako-
wania pionowego i pozio-
mego – mówi Monika Ko-
siec. – Kiedy ruchem na
skrzyżowaniu kieruje poli-
cjant, należy bezwzględnie
stosować się do wydawa-
nych przez niego poleceń.
Przypominamy, że podczas
wzmożonego ruchu na dro-
gach należy zachować
szczególną ostrożność i do-
stosować prędkość do pa-
nujących warunków. Na
drodze nie ma miejsca na
brawurę i nieodpowiedzial-
ność, dlatego policjanci z
całą stanowczością będą

karać piratów drogowych.
Można spodziewać się rów-
nież wzmożonych kontroli
trzeźwości. Apelujemy do
wszystkich kierowców, aby
pod żadnym pozorem nie
wsiadali za kierownicę
będąc pod wpływem alko-
holu, a do pasażerów, by nie

pozwolili, by wiózł ich nie-
trzeźwy kierujący! 

Policja zapowiada, że
jeśli kierowcy nie będą sto-
sowali się do obowiązu-
jących znaków drogowych
i będą parkowali auta w
miejscach niedozwolonych,
policjanci i strażnicy będą

bezwzględnie egzekwowali
przestrzeganie przepisów. –
A w przypadku rażących
naruszeń, kierowcy po-
winni liczyć się z tym, że sa-
mochód może zostać odho-
lowany – dodaje rzecznika
policji.

d

Długi weekend. Akcja „Znicz” 
BEZPIECZEŃSTWO Zachodniopomorska policja rozpoczyna akcję „Znicz”. Będą częste kontrole drogowe. Mundurowi
pojawią się zwłaszcza na najbardziej ruchliwych trasach i w okolicy cmentarza. 

d Żeby nie stać się ofiarą zło-
dzieja: nie zostawiaj samochodu
w miejscach nieoświetlonych,
rzadko uczęszczanych. Parkuj sa-
mochód na parkingach strzeżo-
nych, dozorowanych. Przed
opuszczeniem samochodu
sprawdź, czy nie pozostawiłeś w
nim w widocznym miejscu to-
rebki, bagażu, portfela, telefonu
komórkowego czy dokumentów.
Sprawdź, czy samochód został za-
mknięty, czy szyby zostały do-
mknięte. Jeżeli posiadasz alarm –
włącz go. 
d Kradzież kieszonkowa: nie noś

przy sobie większej ilości go-
tówki; jeżeli musisz mieć przy
sobie więcej pieniędzy, to nie
trzymaj ich w jednej kieszeni lub
portfelu. Porozkładaj je w kilku
miejscach np. w wewnętrznych
zamykanych kieszeniach. Nie noś
przy kartach bankomatowych nu-
merów PIN. Zwracaj uwagę na
tzw. sztuczny tłok, unikaj go przy
wsiadaniu do autobusów. Jeżeli
masz torebkę przy sobie, trzymaj
ją blisko ciała i w zasięgu wzroku.
Nie zabieraj ze sobą rzeczy niepo-
trzebnych. 
d Na cmentarzu: nie zostawiaj

torebki, saszetki na ławce, przy
nagrobku, nawet na krótką
chwilę. Jeśli nie ma takiej ko-
nieczności, nie pokazuj, że masz
telefon komórkowy. Trzymaj
dziecko za rękę i nie pozwól, by
zanadto się oddaliło, gdyż w
tłumie może się bardzo łatwo
zgubić. Włóż dziecku do kieszeni
kartkę z numerem telefonu do
siebie, z danymi umożliwia-
jącymi szybkie odszukanie ro-
dziców.
d Na trasie: nie jedź „na pamięć”,
na większości skrzyżowań w po-
bliżu cmentarzy zostanie zmie-

niona organizacja ruchu – stosuj
się do poleceń policjanta kieru-
jącego ruchem. Przygotuj się do
podróży, sprawdź stan techniczny
samochodu, niezbędne doku-
menty i wyposażenie. Jeśli to mo-
żliwe, wybierz trasę mniej
uczęszczaną, by uniknąć korków.
Zawsze stosuj zasadę ograniczo-
nego zaufania wobec innych
uczestników ruchu. Dostosuj
prędkość do warunków atmosfe-
rycznych oraz natężenia ruchu na
drodze. Nie parkuj w miejscach
niedozwolonych, nie tamuj
ruchu. 

Ku przestrodze  

POGODA 

Powiało 
i połamało 

W poniedziałkowy wieczór
oraz w nocy mocno wiało. Stra-
żacy mieli sporo zgłoszeń i wy-
jazdów. Jaka aura czeka nas w
najbliższe dni? 

Silny wiatr łamał drzewa i ga-
łęzie. W Koszalinie konieczna
była interwencja strażaków przy
ul. Słowiańskiej, Zwycięstwa oraz
na Lubiatowie. Konieczne też
były wyjazdy w teren – stra-
żaków, także z drużyn ochotni-
czych, wzywano do gminy Po-
lanów. Tu w miejscowości Knieja
drzewo zagrażało budynkowi,
pochyliło się bowiem niebez-
piecznie nad domem. Drzewa
poprzewracały się też na drogi
na trasie Kłanino – Przydargiń,
Nacław – Kościernica, Drzewiany
– Mostowo. 

A jak wygląda prognoza na
kolejne dni? Czy też będzie tak
mocno wiało? – Nie, będzie już
spokojniej – mówi Krzysztof
Ścibor z biura prognoz Calvus. –
Wichury, które szalały w Europie
Zachodniej, już przeszły bokiem.
W tej chwili napływa do nas wil-
gotne powietrze. Wiatr będzie
nieprzyjemny, ale słabszy, połu-
dniowo-zachodni. Nad morzem
o prędkości do 30 – 40 km/h, nad
lądem – 20 – 25. 

W dzień będzie po 10 – 11
stopni, noce będą już chłod-
niejsze, z temperaturami po 4 – 5
stopni. Mogą pojawić się opady
deszczu, zwłaszcza nad samym
morzem. W piątek, 1 listopada,
przed południem też może prze-
lotnie popadać. – A powieje, i to
porządnie, dopiero w przyszłym
tygodniu – dodaje Krzysztof
Ścibor. – Można powiedzieć, że
to, co było teraz, to był dopiero
początek. Wiatry, które nadejdą,
będą o wiele silniejsze. 

(MAS) 

W CZWARTEK 
W TYGODNIKACH LOKALNYCH
ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
KOMUNIKACJI ORAZ 
ORGANIZACJI RUCHU 
WOKÓŁ CMENTARZY 
W REGIONIE. 

Na spotkaniu w Wilnie
planowane jest podpisanie
umowy stowarzyszeniowej
wraz z umową o wolnym
handlu między Unią Euro-
pejską i Ukrainą oraz para-
fowanie takich porozumień
z Mołdawią i Gruzją. – De-
klarowana przez Ukrainę,
Mołdawię i Gruzję wola ści-
słej kooperacji z UE w reali-
zacji europejskiego wyboru

dla swej polityki zagra-
nicznej potrzebuje moc-
nego wsparcia różnych śro-
dowisk w państwach
członkowskich UE, szcze-
gólnie tych środowisk, które
od lat są zaangażowane we
wprowadzanie standardów
europejskich w sferze życia
politycznego, gospodar-
czego i społecznego tych 
państw – mówi Roman

Biłas, przewodniczący ko-
szalińskiego zarządu od-
działu Związku Ukraińców
w Polsce. – Dlatego za-
chęcamy mieszkańców Ko-
szalina i regionu do
wsparcia akcesji Ukrainy do
Unii, wsparcia współpracy
Mołdawii i Gruzji z UE po-
przez złożenie podpisu pod
memorandum. Podpisy
będą zbierane do końca pa-

ździernika, a następnie wy-
słane pocztą do polityków
Parlamentu Europejskiego. 

Podpisy pod treścią me-
morandum można złożyć w
siedzibie Zarządu Oddziału
Związku Ukraińców w Ko-
szalinie, codziennie – a więc
w tym tygodniu jeszcze w
środę i czwartek w godz.10 –
–17, przy ul. Piłsudskiego
6/1. Do tej pory pod memo-

randum podpisało się w Ko-
szalinie około 200 osób, a w
dawnym województwie ko-
szalińskim około 500. Pod-
pisy zbierane są również
przez struktury Związku
Ukraińców m.in. w Koło-
brzegu, Szczecinku, Białym
Borze, Wałczu, Przećminie,
Charzynie, Świdwinie, Bie-
licy. 

(MAS) 

Ty też możesz podpisać i poprzeć Ukrainę
POLITYKA W listopadzie w Wilnie odbędzie się trzeci Szczyt Partnerstwa Wschodniego. To okazja, by wcześniej swoje poparcie dla współpracy Ukrainy z UE wyrazili
mieszkańcy regionu. Mają czas do czwartku. 

To druga edycja Konkursu
Wiedzy o Konstytucji, którą
koszalińska kancelaria Le-
galpartner oraz władze
gminy Będzino przygotowały
dla szóstoklasistów. W ostat-
nich dwóch tygodniach
prawnicy pojawili się w szko-
łach podstawowych w Do-
brzycy, Łeknie, Mścicach i Ty-
mieniu. – W programie
nauczania nie zwraca się
zbyt wielkiej uwagi na naj-
ważniejszy dla naszego kraju
akt prawny. Chcemy, by
uczniowie przede wszystkim
poznali, jakie wartości niesie
ze sobą konstytucja i dla-
czego są one takie ważne -
mówi aplikant radcowski Ju-
styna Koleśnik. Termin akcji
wybrany został nieprzypad-
kowo, wszak wkrótce obcho-
dzić będziemy Święto Nie-
podległości. 

W każdej ze szkół lekcja
przebiegała w identyczny
sposób. Uczniowie pozna-

wali historię konstytucji na
świecie i w Polsce, potem
najważniejsze postano-
wienia tej obowiązującej u
nas aktualnie. Nie zabrakło
odniesień do bezpośrednich
praw i obowiązków naj-
młodszych obywateli. - Takie
zajęcia są potrzebne, to cie-
kawe uzupełnienie pro-
gramu. Zresztą widać, że
uczniowie byli bardzo zain-
teresowani - komentowała
Jolanta Szuba, wicedyrektor
Zespołu Szkół im. Kardynała
Ignacego Jeża w Tymieniu.
Ogółem w programie wzięło
udział 78 dzieci, każde z nich
otrzymało egzemplarz kon-
stytucji RP oraz słodki poda-
runek. 

Wykłady to jedno, drugie
to wczorajszy test konkur-
sowy, podczas którego
uczniowie sprawdzali swoją
wiedzę. Na zwycięzców cze-
kają nagrody rzeczowe. 

(GLAD) 

O konstytucji po raz drugi 
GMINA BĘDZINO Koszalińscy prawnicy odwiedzili szkoły w gminie Będzino, opowiadając uczniom o roli i wartościach konstytucji. 

O tym, jak ważne są wartości konstytucyjne, przekonali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymieniu.
We wtorek napiszą test konkursowy. Fot. Organizatorzy 


