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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rudzie Śląskiej w ramach współpracy
zaproponowała Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej
realizację wspólnego projektu profilaktycznego
– akcji lokalnej skierowanej do użytkowników ruchu drogowego.
Niemal codziennie są zatrzymywani pijani kierowcy. Pomimo
licznych kampanii społecznych
podejmujących tę problematykę
ciągle wiele osób decyduje się na
jazdę pod wpływem alkoholu lub
na tak zwanym „kacu”.
W ramach szeroko pojętej proﬁlaktyki pragniemy rozszerzyć
działania realizując własny lokalny projekt proﬁlaktyczny bezpośrednio skierowany dla kierowców, a mający na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach.
Nasza lokalna inicjatywa ma traﬁać do osób najbardziej zainteresowanych, podnosić ich świadomość społeczną, uwrażliwiać na
ciągle istniejący problem oraz być
wyrazem sprzeciwu wobec osób
nietrzeźwych za kierownicą.
Z inicjatywy Komisji funkcjo-

nariusze Policji podczas kontroli
drogowych sprawdzających trzeźwość kierowców będą proponować prowadzącym pojazdy naklejkę: PROWADZĄC ZAWSZE
JESTEM TRZEŻWY, a osobom,
u których stwierdzona została zawartość alkoholu ulotkę z wykazem instytucji zajmujących się
problemem alkoholowym w naszym mieście
i okolicy. Wręczana informacja
zawiera adresy instytucji oraz
krótką informację o zakresie proponowanych form pomocy.
W ramach wykonywanych
czynności zawodowych często
spotykamy się z niewiedzą osób
borykających się z problemem alkoholowym odnośnie możliwości
skorzystania ze wsparcia i pomocy, jakie oferuje nasze miasto.

Podjęte działania pozwolą na zminimalizowanie tego problemu.
Ponadto w ramach działań interwencyjnych zarówno funkcjonariusze Policji, jak i Straży Miejskiej będą proponować powyższą
ulotkę najbardziej zainteresowanym.
Wyrażamy nadzieję, że podjęte
działania spotkają się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności, podniesieniem ogólnej
świadomości społecznej oraz spowodują ograniczenie spożywania
napojów alkoholowych.
Powyższe działania z zakresu
przeciwdziałania nietrzeźwości na
drogach zaplanowane zostały na
okres od października do końca
grudnia br. Mamy także nadzieję
kontynuowac te działania w nadchodzącym 2015 r.

Mariusz Kurek,
Naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Rudzie Śląskiej
M. Kurek: Trzeźwość jest ciągle problemem w naszym kraju. Ilość zdarzeń
drogowych z udziałem nietrzeźwych delikatnie spadła, ale i tak cały czas zbyt
wielu zatrzymujemy nietrzeźwych kierowców. W trakcie akcji „trzeźwy poranek” ciągle zatrzymywane są osoby siadające za kierownicę na tzw. „głębokim kacu”. Większość zatrzymań
to stany po użyciu alkoholu, kiedy w organizmie są jeszcze jakieś resztki alkoholu. Zaliczamy to do wykroczeń. Powyżej 0,5 promila mamy
do czynienia ze stanem nietrzeźwości, co stanowi przestępstwo.
Akcję „Prowadząc jestem trzeźwy” we współpracy z Komisją przeprowadzamy po raz pierwszy, jednak jako policja, odkąd dysponujemy
urządzeniami do wstępnego wykrywania alkoholu w organizmie, stale
kontrolujemy trzeźwość kierowców. Alkomaty ogromnie ułatwiają nam
pracę, gdyż jesteśmy w stanie sprawdzić kilkuset kierujących w ciągu
godziny. Wskazują one tylko alkohol w organizmie, później jest prowadzona weryﬁkacja na urządzeniach bardziej dokładnych, takich, z których wyniki mogą stanowić dowód trwały. Co pół roku alkomaty są
sprawdzane czy wykazują prawidłowy poziom alkoholu we krwi.
W tym roku zatrzymaliśmy więcej nietrzeźwych kierowców niż w zeszłym roku. Mam jednak nadzieję, że świadomość kierujących jest coraz większa, dzięki czemu mniej z nich będzie siadać za kółkiem po
spożyciu. Niektórzy mieszkańcy znają punkty, gdzie policjanci kontrolują trzeźwość, zdarza się czasem tak, że ten sam kierowca w czasie
akcji jest sprawdzany kilka dni, co pozwala uzmysłowić mu wagę
sprawy.
Akcja „Prowadząc zawsze jestem trzeźwy” będzie polegała na
wzmożonych kontrolach trzeźwości kierowców prowadzonych przez
Policję jak i Straż Miejską. Działania podjęte przez nas będą ukierunkowane na eliminację nietrzeźwości wśród kierowców. Będziemy je
prowadzili przez całą dobę. Rano zwykle zatrzymujemy tzw. „wczorajszych imprezowiczów”, natomiast w godzinach wieczorowo-nocnych
wyniki zatrzymanych przekraczają 0,5 promila. Akcja potrwa od
pierwszego października do grudnia 2014 roku. Wraz z końcem roku
podsumujemy efekty naszych prac.
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