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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Chociaż liczba wypadków drogowych w lipcu 2011 roku w stosunku do roku 2010 spadła, kultura
jazdy oraz bezpieczeństwo na drodze nadal pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie
niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu. Liczba zatrzymanych kierowców
w stanie nietrzeźwym nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
W lipcu 2010 roku odnotowano w Polsce 3 998 wypadków, w których zginęło 389 osób, a 5 296 zostało rannych.
Tegoroczne statystyki mówią o 3 493 wypadkach, 362 zabitych i 4 548 rannych. Co roku wysoka liczba wypadków w
okresie wakacyjnym spowodowana jest szczególnym natężeniem ruchu. Głównymi przyczynami wypadków na drogach
są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe zachowanie
się wobec pieszego, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
Liczne apele oraz akcje prewencyjne nadal nie powstrzymują niektórych kierowców przed prowadzeniem samochodów
po spożyciu alkoholu. Tylko w lipcu 2011 roku zatrzymano 15 381 nietrzeźwych kierowców. Nawet niewielka dawka
alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji i reﬂeksu oraz osłabia zdolność oceny sytuacji na drodze.
Niechlubnym przykładem kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu jest zdarzenie z Sobikowa, gdzie motorowerzysta
mający 2,3 promila alkoholu we krwi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającą hondą. Po
wytrzeźwieniu kierowca usłyszy zarzut kierowania motorowerem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara więzienia
do roku oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
Tragicznym w skutkach okazał się wypadek drogowy w Katowicach, gdzie zginęły dwie osoby. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, 57-letni kierujący osobowym volvo najechał na tył ﬁata cinquecento. Uderzone auto dachowało i zapaliło się.
Niestety, jadące w nim dwie osoby 38-letni mężczyzna i 24-letnia zginęły na miejscu. Pozostali dwaj pasażerowie
zostali przewiezieni do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do szpitala z lekkimi obrażeniami traﬁł
także kierowca volvo. Obecnie policjanci z Katowic wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Mimo nieustannych apeli policjantów, niektórzy kierowcy nadal zbyt lekceważąco traktują przepisy ruchu drogowego,
stwarzając niebezpieczeństwo na drogach. Szczególnym zagrożeniem pozostaje prowadzenie pojazdów w stanie
nietrzeźwości, za co współodpowiedzialni są także pasażerowie, dający kierowcy przyzwolenie na łamanie przepisów i
narażanie życia.
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