
Deskrypcja tekstowa filmu 

 

Podczas filmu słychać podniosłą muzykę.  

Wyświetla się napis „POMAGAMY”, a w tle widać jak policjant wchodzi do radiowozu i mówi „auto na 

awaryjkach jedzie, kobieta rodzi w środku”. 

Nagranie monitoringu przedstawiające jadący radiowóz oraz podążający za nim samochód. 

Wyświetla się napis „REAGUJEMY”, a w tle widać nagranie policyjnego wiedeorejestratora, który 

uwiecznił samochód marki Ferrari, który jedzie drogą ekspresową z prędkością 219 kilometrów na 

godzinę. 

Policjant i strażnik graniczmy podchodzą do czerwonego ferrari. 

Wyświetla się napis „CHRONIMY”, a w tle widać policjanta zatrzymującego ruch i pozwalającego 

przejść pieszym na drugą stronę drogi. 

Policjant umożliwia kibicom przejście na drugą stronę drogi. 

Wyświetla się napis „LUBUSKA POLICJA RUCHU DROGOWEGO 2020”. 

Policjant na drodze zatrzymuje pojazd do kontroli. 

Funkcjonariusz sprawdza trzeźwość kierowcy i wręcza mu ulotkę informacyjną. 

Policjant zaczyna kontrolować prędkość pojazdów urządzeniem pomiarowym.  

Funkcjonariusz kieruje ruchem podczas rozejścia się kibiców.  

Mundurowi rozmawiają stojąc przy samochodzie typu bus. 

Policjanci prowadzą kontrolę drogową srebrnego pojazdu. 

Funkcjonariusz podaje kierowcy terminal do płatności.  

Policjant mierzy prędkość pojazdów. 

Funkcjonariusz kontroluje stan ogumienia zielonego pojazdu.  

Radiowóz marki BMW stoi na drodze. 

Mundurowi kontrolują zawartość przewożonego bagażu stojąc przy samochodzie z otwartym 

bagażnikiem.  

Policjant przekazuje kierowcy mandat do podpisu. 

Naszywka ruchu drogowego na mundurze funkcjonariusza.  

Droga ekspresowa S3 i jadący nią samochód ciężarowy oraz osobowy. 

Policjanci stoją w rejonie stadionu żużlowego.  

Funkcjonariusze obserwują ruch pojazdów przy przejściu dla pieszych. 

Zbliżenie na sygnały świetlne radiowozu.  

Policjant kieruje ruchem, a radiowóz skręca w boczną drogę. 



Zbliżenie na sygnały świetlne radiowozu i policjanta kierującego ruchem. 

Radiowóz marki BMW jedzie drogą. 

Funkcjonariusz zatrzymuje pojazd do kontroli na trasie S3. 

Policjant i funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego kontrolują przewożony ładunek w busie. 

Kontrola trzeźwości kierowcy tira. 

Urządzenie badające stan trzeźwość pokazuje wynik: 0.00. 

Policjant wskazuje kierunek jazdy kierowcy srebrnego auta. 

Zbliżenie na rękawiczki policjantów. 

Jadący radiowóz. 

Czapka policyjna leżąca na podszybiu radiowozu. 

Policjant kieruje ruchem. 

Funkcjonariusz obserwuje ruch w rejonie stadionu żużlowego. 

Wyświetla się napis „LUBUSKA POLICJA RUCHU DROGOWEGO 2020”. 


