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Strona znajduje się w archiwum.

„TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” TAKŻE NA
TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
Komenda Główna Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji
Kontroli Pojazdów i Operatorem komunikatora Yanosik rozpoczęła kampanię pn. „Twoje światła –
Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w
pojazdach, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego.
Łomżyńscy policjanci promując założenia akcji już dziś przypominają kierowcom jak
ważne jest oświetlenie zewnętrzne pojazdu, w szczególności w okresie jesienno –
zimowym, przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do
zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po
zapadnięciu zmroku, dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również
oświetlanie drogi i wszelkich nieoświetlonych przeszkód, które się na niej znajdują.
Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy jednocześnie, że zasięg pola oświetlanego
przez reﬂektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest zależny od właściwego
ustawienia wysokości świateł, prawidłowego rozkładu granicy światła i cienia oraz
natężeniem emitowanego światła. Wszelkie usterki oświetlenia mogą skutkować
między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do „oślepiania”
innych uczestników ruchu drogowego.
Panujące zimą trudne warunki drogowe, pogorszenie widoczności związane z opadami
atmosferycznymi i szybko zapadający zmrok są czynnikami determinującymi
podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Części ze zdarzeń, zwłaszcza tych z
udziałem pieszych, można zapobiegać poprzez sprawne, prawidłowo wyregulowane
światła, dzięki którym poprawia się widoczność na drodze, przy jednoczesnym
niedoprowadzaniu do oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.
Łomżyńscy policjanci już w najbliższych dniach rozpoczną intensywne działania kontrolno-prewencyjne w związku z
zainaugurowaną dziś kampanią. Przy kontrolach drogowych zwrócą szczególną uwagę na oświetlenie samochodów, a
kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości podczas kontroli będą kierowani przez funkcjonariuszy na
stacje diagnostyczne. Jednym z celów akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasady „widzieć i być
widocznym” w relacjach pieszy – pojazd. Mundurowi zwracają przy tym uwagę, że za bezpieczeństwo na drogach
odpowiedzialni są zarówno piesi, dla których noszenie odblasków, jest podstawowym elementem podnoszącym ich
widoczność na drodze, a także kierowcy, którzy powinni zadbać o właściwy stan techniczny oraz prawidłowe oświetlenie
swojego pojazdu.
W dniach 10 i 17 grudnia odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych posiadających patronat

Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie kierowcy będą mogli bezpłatnie
sprawdzić i wyregulować oświetlenie (jeśli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrzadowania) w swoich
pojazdach, a aplikacja Yanosik doprowadzi ich do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii. Badania odbędą się w ponad
200 punktach na terenie całej Polski.
Do akcji przystapiła w naszym regionie Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Szerokiej 20 w Śniadowie. W dniach 10 i 17 grudnia
otwarta będzie od godziny 8.00 – do 14.00.
Dbając o oświetlenie swojego pojazdu, pamiętajmy, aby nie tylko wymieniać przepalone żarówki, ale i sprawdzić oraz
ustawić reﬂektory. Do obowiązków użytkowników pojazdu, należy również dbanie o czystość kloszy świateł!.
Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/
Akcja będzie prowadzona do 21 grudnia 2016 r.
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