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ADYTON, CEZAR ORAZ BORYS ODCHODZĄ NA ZASŁUŻONĄ
EMERYTURĘ
Data publikacji 30.12.2016

Trzy psy patrolowo-tropiące z garnizonu warmińsko-mazurskiego odchodzą w tym roku na
zasłużoną emeryturę. Adyton, Borys oraz Fox wraz ze swoimi opiekunami pełnili służbę
patrolową, brali udział w zabezpieczaniu imprez masowych, poszukiwaniach osób zaginionych
oraz tropieniu śladów pozostawionych przez przestępców na miejscu zdarzenia. Te psy to nie
zwykłe czworonogi, ale funkcjonariusze i przyjaciele.
Olsztyn: Adyton
Adyton jest psem patrolowo-tropiącym. Przez ostatnie 9 lat pełnił codzienną służbę patrolową, zabezpieczał imprezy
masowe (głównie mecze piłki nożnej), a poszukiwał osób zaginionych i tropienia śladów ludzkich pozostawionych na
miejscu przestępstwa. Pies ma 11 lat. Od 2008 r. jego przewodnikiem jest asp. Paweł Zych z Wydziału Wywiadowczo –
Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Do największych sukcesów Adytona należy odnalezienie osoby, która usiłowała popełnić samobójstwo w lesie (2011 r.),
a także odnalezienie miejsca składowania rzeczy pochodzących z włamań na terenie gm. Jonkowo (2010 r.).
Adyton także skutecznie zabezpieczał przemarsze kibiców. Pies o każdej porze dnia i nocy był gotowy do wykonywania
swoich obowiązków i nigdy nie zawiódł swojego opiekuna.
Dzisiaj, po latach ciężkiej pracy, pies przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nie oznacza to, że musi pożegnać się ze
swoim opiekunem. Adyton emeryturę spędzi u jego boku.
Kętrzyn: Cezar
Cezar to także pies patrolowo-tropiący. Służy od 2006 roku. Pies przeszedł kurs w Sułkowicach, zabezpieczał mecze
piłkarskie, imprezy masowe, brał także udział w poszukiwaniach osób oraz przeszukaniach terenu i tropieniu śladów
ludzkich. Cezar ma 11 lat, a jego głównymi osiągnieciami są m.in. odnalezienie osób, która dokonywały przestępstw
rozboju, uszkodzeń mienia oraz wielokrotnie wskazywał trop osób, które oddaliły się z miejsca zdarzenia drogowego.
Jego opiekunem jest asp. Sławomir Zubowski z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Giżycko: Borys
Psem patrolowo - tropiącym jest też Borys, który urodził się w 2005 roku, a szkolenie w Centrum Kynologicznym w
Sułkowicach przeszedł rok później. Borys, podobnie jak Adyton i Cezar, pełnił służby patrolowe, był także psem nauczycielem – brał udział w pogadankach edukacyjno-dydaktycznych.
Emeryturę spędzi ze swym opiekunem asp. Danielem Liszewskim z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Niech ich emeryturze towarzyszy dużo radości i zawsze pełna miska. Po dekadzie pracy na pewno na nie zasłużyły.
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