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Stan oświetlenia pojazdów poruszających się po polskich drogach nie jest dobry.
Od jutra, przez trzy kolejne soboty, w całym kraju odbędzie się bezpłatna akcja
sprawdzania świateł. W Radomiu również.
Zły stan oświetlenia pojazdów poruszających się po naszych drogach powoduje
wiele zagrożeń. Do tego, warunki pogodowe jesienią i zimą są bardziej
wymagające dla kierowców, a teraz jeszcze dochodzi wzmożony ruch
przedświąteczny.
‐ Mając na względzie bezpieczeństwo, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów oraz Instytut Transportu
Samochodowego rozpoczynają wspólną akcję badania prawidłowości ustawienia i
stanu świateł w pojazdach. Ze strony ITS akcja odbywa się w ramach "Inicjatywy
na rzecz dobrych świateł samochodowych", a biorą w niej udział Stacje Kontroli
Pojazdów pod patronatem ITS ‐ poinformował Mikołaj Krupiński, rzecznik ITS. ‐
Akcja nosi nazwę „Sprawdź światła przed Świętami”. Jej celem jest zwrócenie
uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w ich pojazdach, który
bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Akcja będzie prowadzona przez trzy kolejne soboty grudnia: 3., 10. i 17. Wybrane Stacje Kontroli Pojazdów będą bezpłatnie
weryﬁkowały stan oświetlenia pojazdów. Jeżeli podczas kontroli drogowej policjanci będą mieli wątpliwości do jakości świateł,
pojazdy będą kierowane na stacje.
Wśród 80 stacji kontroli pojazdów, dwie są w Radomiu: Michalczewski przy ul. Ks. Łukasika 5 i "Auto ‐ Kals" przy ul. Giserskiej 20. W
pierwszej, stan oświetlenia można sprawdzić w godz. 7‐14, a w drugiej w godz. 8‐14.
Jako ciekawostkę podajemy, że w akcji bierze udział Stacja Kontroli Pojazdów ITS przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie (od 03 do 17
grudnia w dni robocze w godz. 8‐14 i w soboty w godz. 7‐15), w której badania będą wykonywane nowatorskim, komputerowym
„Analizatorem świateł”. Szczegółowo mierzy i ocenia całą wiązkę świateł.
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