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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA AKCJĘ POLICJI STANOWEJ I LOKALNEJ 
WYMIERZONĄ PRZECIW NIETRZEŹWYM I ŁAMIĄCYM PRZEPISY KIEROWCOM W 

WEEKEND DNIA KOLUMBA  
  

Od 7 do 12 października organy ścigania będą tępić niebezpieczne zachowania na 
drogach w związku z weekendem świątecznym  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że policja stanu Nowy Jork połączy siły z 
lokalnymi organami ścigania w ramach specjalnej akcji egzekwowania przepisów ruchu 
drogowego w nadchodzący weekend Dnia Kolumba. Akcja jest wymierzona przeciw 
nietrzeźwym i jeżdżącym z nadmierną prędkością kierowcom. Działania rozpoczną się 
w czwartek 7 października i potrwają do wtorku 12 października. Policjanci spodziewają 
się zwiększonego natężenia ruchu w związku ze świątecznym weekendem i jesiennymi 
podróżami w celach turystycznych, które stwarzają dodatkowe zagrożenie na drogach. 
Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym podziałem: Western New York 
(grupa A), North Country (grupa B), Syracuse (grupa D), Catskills (grupa F) i Capital 
Region (grupa G).  
  
„Jeśli wszyscy potraktujemy priorytetowo bezpieczne zachowania za kierownicą, 
będziemy mogli uniknąć tragicznych skutków jazdy pod wpływem alkoholu i 
lekkomyślności” – powiedziała gubernator Hochul. „Działając wspólnie z organami 
ścigania, chcę przypomnieć wszystkim kierowcom, aby przestrzegali ograniczeń 
prędkości, bezpiecznie omijali pojazdy uprzywilejowane i serwisowe oraz nie prowadzili 
pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Odpowiedzialne zachowanie pomaga 
zapobiegać bezsensownym tragediom na naszych drogach”.  
  
Kierowcy podróżujący w ten weekend mogą spodziewać się punktów kontroli trzeźwości 
i dodatkowych patroli sprawdzających trzeźwość. Przedstawiciele organów ścigania 
będą również zwracać uwagę na kierowców korzystających z telefonu i innych urządzeń 
elektronicznych podczas prowadzenia pojazdu. Kierowcy powinni także pamiętać o 
bezpiecznym omijaniu pojazdów służb ratunkowych i pojazdów stwarzających 
zagrożenie stojących na poboczu drogi.  
  
Podczas tej akcji funkcjonariusze będą poruszać się zarówno oznakowanymi 
radiowozami, jak i nieoznakowanymi pojazdami służbowymi, aby łatwiej identyfikować 
kierowców łamiących prawo. Nieoznakowane pojazdy pozwalają skuteczniej 
obserwować naruszenia przepisów. Pojazdy te wtapiają się w zwykły ruch uliczny, a po 



włączeniu świateł sygnalizacyjno-ostrzegawczych są widoczne dla wszystkich 
kierowców.  
  
Nadkomisarz Kevin P. Bruen powiedział: „Podczas tej akcji policjanci stanowi i 
lokalni będą bardzo aktywnie szukać kierowców stwarzających niebezpieczeństwo na 
drodze. Jak zawsze, będziemy wykazywać zerową tolerancję dla tych, którzy narażają 
innych na niebezpieczeństwo przez lekkomyślną jazdę”.  
  
Komisarz Wydziału Pojazdów Samochodowych i Przewodniczący Komisji 
Gubernatora ds. Bezpieczeństwa Drogowego (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC), Mark J.F. Schroeder, powiedział: „Przekraczanie prędkości i 
jazda pod wpływem substancji odurzających to zachowania, które narażają na 
niebezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i których można w 100 
procentach uniknąć. Dziękuję naszym partnerom z organów ścigania za 
zaangażowanie w pilnowanie bezpieczeństwa na naszych drogach”.  
  
Podczas zeszłorocznej akcji w związku z Dniem Kolumba policja stanowa i lokalne 
organy ścigania wystawiły łącznie 44 016 mandatów, w tym 11 618 za przekroczenie 
prędkości i 941 za jazdę pod wpływem substancji odurzających.  
  
Policja stanowa przypomina wszystkim kierowcom o zachowaniu bezpieczeństwa, 
nieprowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu, niekorzystaniu z telefonów 
komórkowych podczas jazdy, przestrzeganiu ograniczeń prędkości i zapinaniu pasów 
bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów. Głównym celem tej inicjatywy jest 
napiętnowanie niebezpiecznych zachowań na drodze i zwiększenie świadomości 
znaczenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
  
Inicjatywa jest częściowo finansowana ze środków GTSC. GTSC i fundacja STOP-DWI 
stanu Nowy Jork przypominają kierowcom, że dostępna jest specjalna aplikacja mobilna 
„Have a Plan” na smartfony Apple, Android i Windows. Umożliwia ona znalezienie i 
wezwanie taksówki lub podanie listy „trzeźwych kierowców”, którzy w razie potrzeby 
pomogą bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. Aplikacja zawiera także informacje na 
temat przepisów i kar dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem środków 
odurzających oraz pozwala zgłaszać kierowców, którzy mogą prowadzić pod wpływem 
takich środków.  
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