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KIEDY ZROZUMIECIE? PIJECIE – NIE JEDZIECIE!
Data publikacji 16.02.2022

Wypadków drogowych i ich oﬁar z roku na rok jest coraz mniej. Policyjne dane z ostatnich lat,
pokazują, że jedna liczna wzrasta - jest nią niestety liczba nietrzeźwych kierujących. Kiedy w
Polsce zmieni się mentalności dotycząca jazdy samochodem pod wpływem alkoholu? Przecież
każdy kierowca na tak zwanym „podwójnym gazie” to potencjalny zabójca na drodze. Mówimy
stanowcze i zdecydowane NIE skrajnej nieodpowiedzialności na drodze. Wprowadzone i
planowane zmiany prawne to znak, że przystępujemy do jeszcze większej ofensywy w tym
temacie.
No właśnie kiedy? Kiedy w Polsce zmieni się mentalności dotycząca jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?
Oczywiście, na przestrzeni lat zauważalna jest duża poprawa w tym temacie, ale nadal jest spora grupa osób, która
uważa, że może, że to nic takiego, że nic się nie stanie. Problem, w tym, że może się stać! Każdy kierujący pod
wpływem alkoholu jest potencjalnym zabójcą na drodze. Pijąc, znacznie spowalniamy czas reakcji, zaburzone zostaje
wyczucie odległości i prędkości. Tych prostych praw biologii ludzkiego organizmu, nie zrozumiała kolejna osoba. We
wtorek (15 lutego), tuż po godzinie 19.00 na jednej z ulic Sulęcina patrol Policji był świadkiem wykroczenia. Kierujący
osobowym oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu oznakowanemu radiowozowi. W tym miejscu mała dygresja – jak
mocno zaburzona musiała być percepcja kierowcy, który nie widzi policyjnego auta? Mundurowi ruszyli za nim. Nadali
sygnały świetle i dźwiękowe do zatrzymania. Już po pierwszych słowach, funkcjonariusze wiedzieli, że mają do
czynienia z osobą nietrzeźwą, co potwierdził wynik badania – ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podczas sprawdzenia 49-latka w systemie okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sulęcińskiej Komendy, gdzie wykonano z nim dalsze
czynność. Jednym „wypadem” popełnił on dwa poważane przestępstwa, nie wspominając już o wykroczeniu. Kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku 49-latek
odpowie także za niezastosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Ten czyn zagrożony
jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Przygotowywane przez ustawodawcę zmiany prawne dotyczące nietrzeźwych kierujących dają jasny sygnał, że
przystępujemy do jeszcze większej ofensywy w tym zakresie. Mowa tutaj o konﬁskacie pojazdu oraz zwiększeniu
długości kary ograniczenia wolności. To, co już wprowadzone zostało w życie, to na przykład zwiększenie wysokości
grzywny. Kierowcy po użyciu alkoholu, mogą spodziewać się mandatu nie mniejszego niż 2500 złotych. Jednak sąd
może nałożyć na nich grzywnę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Policjanci w całej Polsce, dokładają wszelkich
starań aby eliminować z drogi potencjalnych zabójców, a świadomość jeszcze bardziej dotkliwych konsekwencji bez
wątpienia bardziej przemówi do tych „nieprzekonanych”.
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