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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DZIAŁANIA POLICJI STANOWEJ I 
LOKALNYCH ORGANÓW ŚCIGANIA PRZECIWKO NIETRZEŹWYM I 

LEKKOMYŚLNYM KIEROWCOM W WEEKEND POPRZEDZAJĄCY ŚWIĘTO 
MEMORIAL DAY  

  
Kampania na rzecz egzekwowania prawa potrwa do 31 maja  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Policja Stanu Nowy Jork i lokalne organy 
ścigania w całym stanie zwiększą liczbę patroli w celu przeciwdziałania kierowaniu 
pojazdami pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków odurzających i w sposób 
lekkomyślny przez cały weekend poprzedzający obchody święta Memorial Day. Akcja 
STOP-DWI rozpocznie się o 18:00 w piątek 27 maja 2022 r. i potrwa do 3:00 rano we 
wtorek 31 maja 2022 r. W związku z tym, że w czasie obchodów Memorial Day 
odnotowuje się największą liczbę przejazdów w roku, policja będzie w pełni gotowa do 
interwencji, aby uniemożliwić poruszanie się po drogach nietrzeźwym i lekkomyślnym 
kierowcom.  
  
„Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to lekkomyślny i niebezpieczny wybór, 
który zbyt wiele osób naraża na kosztowne i potencjalnie śmiertelne konsekwencje”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Przygotowując się do podróży i spotkań z 
przyjaciółmi i rodziną w weekend poprzedzający święto Memorial Day, apeluję do 
wszystkich kierowców o odpowiedzialną jazdę i zaplanowanie bezpiecznego powrotu do 
domu. Nie wsiadajcie za kierownicę, jeśli spożywaliście alkohol, abyście mogli cieszyć 
się weekendem bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo”.  
  
Kierowcy mogą spodziewać się punktów kontroli trzeźwości oraz wzmożonych patroli 
prowadzonych przez policję stanową i lokalne organy ścigania podczas tego 
świątecznego weekendu. Podczas tej akcji funkcjonariusze będą poruszać się zarówno 
oznakowanymi radiowozami, jak i nieoznakowanymi pojazdami służbowymi, aby łatwiej 
identyfikować kierowców łamiących prawo. Nieoznakowane pojazdy umożliwiają policji 
lepszą kontrolę naruszeń przepisów ruchu drogowego. Pojazdy te wtapiają się w ruch 
uliczny, a po włączeniu świateł sygnalizacyjno-ostrzegawczych są widoczne dla 
wszystkich kierowców.  
  
Nadinspektor policji stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Dla wielu mieszkańców 
stanu Nowy Jork obchody święta Memorial Day oznaczają początek letniego sezonu 



turystycznego, co wiąże się ze wzmożonym ruchem i zwiększonym ryzykiem wypadków 
na drogach. Przygotowując się do tego świątecznego weekendu, pamiętajcie, aby 
bezpieczeństwo było waszym głównym priorytetem. Zapinajcie pasy bezpieczeństwa, 
zachowajcie czujność, a przede wszystkim jedźcie trzeźwi. Jeśli pijecie alkohol lub 
zażywacie narkotyki, nie wsiadajcie za kierownicę żadnego pojazdu – zamiast tego 
zaplanujcie bezpieczną podróż do domu. Funkcjonariusze policji będą czuwać nad 
bezpieczeństwem na drogach przez cały świąteczny weekend i będą namierzać 
lekkomyślnych i nietrzeźwych kierowców”.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych, Mark J.F. Schroeder, powiedział: 
„W ten weekend poprzedzający świeżo Memorial Day na drogach będzie znacznie 
więcej kierowców, ponieważ rozpoczyna się sezon letnich podróży. Chcemy, aby 
wszyscy bezpiecznie dotarli do celu, dlatego apelujemy do kierowców o podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji, aby uniknąć niepotrzebnych tragedii. Nie prowadźcie pojazdu 
pod wypływem alkoholu lub narkotyków. Przestrzegajcie też zasad ruchu drogowego i 
bezpiecznie korzystajcie z dróg razem z innymi uczestnikami ruchu”.  
  
Według Instytutu Organizacji i Badań nad Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego 
(Institute for Traffic Safety Management and Research) na Uniwersytecie w Albany, w 
2020 roku w stanie Nowy Jork w wypadkach z udziałem nietrzeźwych kierowców 
zginęło 516 osób, a 5067 zostało rannych.  
  
Inicjatywa ta jest częściowo finansowana ze środków Gubernatorskiej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Drogowego (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC). GTSC i 
Fundacja STOP-DWI w stanie Nowy Jork przypominają kierowcom, że ich aplikacja 
mobilna „Have a Plan” może ułatwić mieszkańcom stanu Nowy Jork znalezienie 
bezpiecznej drogi do domu po uroczystości, na której mogą być pod wpływem alkoholu. 
Bezpłatna aplikacja pozwala użytkownikom wyznaczyć kierowcę, wezwać taksówkę lub 
skorzystać ze wspólnego przejazdu, a także zapoznać się z konsekwencjami 
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Użytkownik może nawet skorzystać z tej 
aplikacji, aby zgłosić prowadzenie pojazdu przez kierowcę nietrzeźwego bądź 
będącego pod wpływem narkotyków. Aplikacja jest dostępna na smartfony Apple, 
Android i Windows.  
  
W weekend poprzedzający święto Memorial Day w 2021 r. funkcjonariusze policji 
zatrzymali 185 osób za jazdę pod wpływem alkoholu, wystawili 9 214 mandatów i 
wszczęli dochodzenia w sprawie 163 wypadków z udziałem osób poszkodowanych, w 
których zginęły dwie osoby. Oprócz Policji Stanu Nowy Jork w ubiegłorocznej akcji na 
rzecz walki z wykroczeniami w dniu święta Memorial Day (Memorial Day Crackdown) 
wzięły udział liczne hrabstwa i agencje z całego stanu.  
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