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„UWAGA!  PIRAT”  NA  K-22„UWAGA!  PIRAT”  NA  K-22„UWAGA!  PIRAT”  NA  K-22

Ekipa  popularnego  programu  telewizyjnego  „Uwaga!  Pirat”  wspólnie  z  policjantami  ze  strzeleckiej
drogówki  patrolowała  drogi  w  powiecie  strzelecko-drezdeneckim.  Dwa  dni  wspólnych  kontroli,
głównie  na  drodze  krajowej  nr  22,  pozwoliły  przygotować  bogaty  materiał.  Efekty  będzie  można
zobaczyć  za  kilka  tygodni  w  stacji  TVN  Turbo.

„Uwaga!  Pirat”  to  popularny  program  telewizyjny  emitowany  w  stacji  TVN  Turbo  cieszący  się  niesłabnącą
popularnością  telewidzów  i  uznaniem  samych  policjantów.  Ekipa  programu  odwiedza  komendy  na  terenie  całego  kraju
 ukazując  kulisy  pracy  policjantów  z  drogówki.  Istotnym  jest  również  pokazywanie  negatywnych  zachowań  na  drodze  i
piętnowanie  w  ten  sposób  tego  typu  postaw.  We  wtorek  i  środę  /15  i  16  września/  ekipa  programu  wspólnie  z
policjantami  ze  strzeleckiej  drogówki  patrolowała  drogi  w  powiecie  strzelecko-drezdeneckim.  St.  asp.  Łukasz
Niezborała  i  st.  post.  Ewelina  Świątkowska  przez  dwa  dni  pracowali  pod  okiem  telewizyjnych  kamer.

W  tym  czasie  policjanci  zatrzymali  kilku  kierowców  niestosujących  się  do  przepisów.   Tym  samym  przyłapani  na
niebezpiecznej  jeździe  kierowcy  staną  się  „bohaterami”  programu,  który  za  kilka  tygodni  zostanie  wyemitowany  na
antenie  stacji.  Mundurowi  skupili  się  głównie  na  największej  trasie  w  powiecie  –  drodze  krajowej  nr.  22.
Najczęstszymi  przewinieniami  popełnianymi  przez  kierowców  było  przekroczenie  dopuszczalnej  prędkości.  Dwóch
przyłapanych  kierowców  pędziło  niemal  150  km/h  na  dziewięćdziesiątce.  Z  kolei  inny  wyprzedzał  na  przejściu  dla
pieszych.  Fakt,  że  kierowcy  będą  „bohaterami”  programu  nie  zwolnił  ich  z  odpowiedzialności.  Wszyscy,  którzy  nie
stosowali  się  do  przepisów  zostali  ukarani  mandatami,  a  ich  konta  "wzbogaciły"  się  o  dodatkowe  punkty  karne.  

Efekty  wspólnej  pracy  policjantów  i  ekipy  telewizyjnej  będą  wyemitowane  za  kilka  tygodni  na  antenie  stacji.
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