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„TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO” W POWIECIE
PSZCZYŃSKIM
Data publikacji 14.11.2019

W związku z występującymi w okresie jesienno-zimowym zjawiskami, które niekorzystnie
wpływają na widoczność uczestników ruchu drogowego, policja w całym kraju zorganizowała
kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii pn. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.
Przewidziano działania informacyjno-edukacyjne oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł
pojazdów na wyznaczonych stacjach diagnostycznych. W powiecie pszczyńskim będzie można
bezpłatnie ustawić światła na wszystkich 11 stacjach diagnostycznych jeszcze do 16 listopada.
21 października ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo".
Potrwa do 15 grudnia 2019 r. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu na prawidłowe oświetlenie pojazdów,
które niewątpliwie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Udział w tym projekcie zadeklarowały stacje
kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje zrzeszone w Polskiej
Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Sprawdzanie świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji, będą wykonywane w dniach:
26 października, 16 i 23 listopada br. bądź w innych terminach wskazanych w wykazie. Ponadto, kierowcy używający
aplikacji Yanosik, będą mieć w niej dostęp do informacji na temat kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji mogą
dojechać do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w akcji.
Wzorem lat ubiegłych, do akcji dołączyli również diagności z powiatu pszczyńskiego. Do połowy listopada,
będą oni bezpłatnie sprawdzać stan i ustawienie świateł w pojazdach. Wszystkich, którzy mają wątpliwości
co do prawidłowości ustawienia świateł w swoich samochodach zachęcamy do udziału w akcji. Bezpłatnie
ustawić światła w pojeździe będzie można na wszystkich 11 stacjach diagnostycznych w powiecie
pszczyńskim w okresie od 4 do 16 listopada w godzinach otwarcia stacji.
Inicjatywa Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji doskonale wpisuje się także w prowadzoną na terenie
powiatu kampanię „Powiat Pszczyński – Bezpieczne Miejsce”.
- Właściciele wszystkich 11 stacji kontroli pojazdów z dużym zaangażowaniem podeszli do kolejnej edycji akcji, chcąc
zwrócić uwagę na znaczenie świateł samochodowych w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, szczególnie w okresie
jesienno-zimowym. Prawidłowe działanie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego, zarówno kierujących jak i pieszych - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.(źródło:powiat)
Pamiętajmy...
Właściwy stan techniczny pojazdu ma znaczący wpływ na bezpieczne dotarcie do celu, podobnie zresztą
jak stan kierowcy. Jadąc na przegląd z autem, warto więc również zadbać o swoje samopoczucie.

