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NIE MOGLI POZOSTAĆ OBOJĘTNI – ZAREAGOWALI JADĄC NA
SŁUŻBĘ
Choć spieszyli się na służbę, nie mogli obojętnie przejechać widząc, że motorowerzysta łamie
przepisy i zagraża bezpieczeństwu pieszych jadąc chodnikiem. Międzyrzeccy policjanci mł. asp.
Michał Hofanowski wraz mł. asp. Agnieszką Żyżą swoim samochodem rozpoczęli pościg
motorowerzystą i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był
nietrzeźwy i posiadał dożywotni zakaz kierowania pojazdami.
Policja to nie jest zwykła praca - to służba na rzecz ludzi. Nie jest tak, że działa się w normalnym cyklu ośmiogodzinnych
zmian i wykonuje się zgóry założone zadania. Jest to coś więcej... Każdy dzień, każda godzina jest inna. W tej pracy nie ma
stagnacji, nudy, zawsze się coś dzieje i nie wiadomo, jakie interwencje będą zgłaszane i podejmowane. Policja to również
swoiste powołanie. Policjantem nie jest się tylko podczas służby, jest się nim przez 24 godziny na dobę.
Udowodnili to mł. asp. Michał Hofanowski i mł. asp. Agnieszka Żyża z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu,
którzy jechali na służbę. Wyjeżdżając swoim samochodem ze stacji paliw w Skwierzynie, policjanci zauważyli jadącego
motorowerem mężczyznę, który nie miał kasku. Dodatkowo zauważyli, że może on być pod wpływem alkoholu - wskazywał
na to sposób w jaki jechał. Mężczyzna po chwili wjechał na chodnik, zmuszając pieszych do zejścia mu z drogi, aby uniknąć
zderzenia. Policjanci nie mogli nie zareagować, zaczęli jechać za motorowerzystą. Gdy ten zorientował się, że osoby w
pojeździe chcą go zatrzymać, zaczął uciekać ulicami Skwierzyny. Międzyrzeccy mundurowi wykorzystali swoją wiedzę i
umiejętności, które zdobyli podczas wieloletniej służby w drogówce i dokładnie wiedzieli, jak prowadzić pościg, aby był
skuteczny i bezpiecznie zmusić kierowcę do zatrzymania się, co udało się chwilę później. Wsparcia policjantom udzielił patrol
ze Skwierzyny. Okazało się, że 20-latek uciekał, ponieważ był nietrzeźwy - miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie, a
na swoim koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Do tego nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów od pojazdu,
a sam motorower był niesprawny technicznie, wystawały z niego ostre krawędzie, a hamulce nie działały.
Obecnie mł. asp. Michał Hofanowski zajmuje się prowadzeniem spraw o wykroczenia, natomiast mł. asp. Agnieszka
Żyża zajmuje się profilaktyką nieletnich, jest również koordynatorem ds. Niebieskich Kart. Jednak oboje przez wiele lat
pracowali w Wydziale Ruchu Drogowego i dbali o bezpieczeństwo na drogach powiatu międzyrzeckiego. Jak widać
niezależnie, w jakim wydziale się pracuje, to policjantem jest się zawsze.
Warta przypomnienia jest również interwencja, w której uczestniczył mł. asp. Michał Hofanowski w czerwcu 2016 roku.
Wtedy dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu policjantów z międzyrzeckiej drogówki udało się uratować życie 9-latkowi i
jego o dwa lata starszemu koledze. Jeden z chłopców leżał nieprzytomny na chodniku, a drugi w rzece, po tym jak skoczyli z
jednego z mostów. Szybka i co najważniejsze skuteczna interwencja mundurowych, pozwoliła przywrócić czynności życiowe
dzieci i tym samym uratować ich życie.
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