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MELISA NOWYM CZWORONOŻNYM STRÓŻEM PRAWA.
BĘDZIE WSPIERAŁA DZIAŁANIA POLICJANTÓW ZWALCZAJĄC
PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWĄ NA TERENIE POWIATU
OLEŚNICKIEGO
Data publikacji 07.01.2019

Sycowska Policja cieszy się obecnością owczarka belgijskiego Malinois, który pomoże
funkcjonariuszom w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Przewodnikiem psa został sierż. szt.
Kamil Kempa, który wraz ze swym pupilem przeszedł specjalistyczne szkolenie.
Od grudnia ubiegłego roku w szeregach sycowskiej Policji służy „nowy funkcjonariusz”. To 15-miesięczna suczka rasy
owczarka belgijskiego Malinois o imieniu MELISA. Teraz wraz ze swoim opiekunem służy lokalnej społeczności. To pies
wyszkolony do wyszukiwania narkotyków.
Pieski przywożone przez hodowców na egzaminy muszą mieć specjalne predyspozycje m.in. nie mogą bać się hałasu,
muszą mieć odpowiedni poziom agresji, reagować na polecenia.
Aby pies mógł rozpocząć służbę musi przejść odpowiedni kurs. Szkolenia specjalistyczne przewodników psów
służbowych prowadzi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach tresowane są
psy patrolowo – tropiące, które poza przygotowaniem do działań prewencyjnych uczą się także tropienia ludzkich
śladów.
Kolejną ważną kategorią są psy do zadań specjalnych. Pomagają w walce z przestępczością. Czworonogi przechodzą
szkolenie w zakresie m. in. wyszukiwania zapachów środków odurzających, materiałów wybuchowych oraz identyﬁkacji
śladów zapachowych. Podczas szkoleń z zakresu działań minersko-pirotechnicznych również policjanci uczą się
prowadzenia działań w tym zakresie.
Sycowskim przewodnikiem psa został sierż. szt. Kamil Kempa. Funkcjonariusz wraz ze swym pupilem przeszedł
specjalistyczne szkolenie w Sułkowicach, gdzie zapoznał się z teorią, metodami tresury oraz sposobem pielęgnacji
zwierząt. Podczas zajęć praktycznych przewodnik ćwiczył wraz ze swoim czworonożnym podopiecznym elementy
posłuszeństwa, pokonywania przeszkód oraz przeszukiwania terenu i pomieszczeń.
„Nowy funkcjonariusz” będzie brał udział w działaniach na terenie powiatu oleśnickiego i nie tylko – bardzo często psy
specjalistyczne wspierają działania policjantów z jednostek sąsiadujących.
(KWP we Wrocławiu / mg)
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