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W SUŁKOWICACH RYWALIZUJĄ JUŻ PO RAZ SIEDEMNASTY
Dzisiaj w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczął się XVII Finał Kynologicznych
Mistrzostw Policji. W zmaganiach o indywidualne i drużynowe miejsca na podium bierze udział 17
drużyn przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków. W
tym roku w Mistrzostwach, na zasadach honorowego uczestnictwa, biorą udział zagraniczni
reprezentanci policji z Estonii, Litwy, Słowacji i Niemiec oraz przedstawiciele Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu oraz Drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów.
Do Sułkowic przyjechali najlepsi przewodnicy psów do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych i narkotyków z
całego kraju, wyłonieni w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. W skład reprezentacji komendy wojewódzkiej/Stołecznej
Policji wchodzą 3 osoby: kierownik drużyny oraz 2 zawodników, po jednym z danej z specjalizacji. Konkurencje będą
rozgrywane od wtorku przez cztery kolejne dni. Przewodnicy zaprezentują umiejętności swoich czworonożnych
podopiecznych w konkurencjach z zakresu posłuszeństwa ogólnego oraz pracy węchowej przy wyszukiwaniu zapachów
materiałów wybuchowych lub narkotyków w środkach komunikacji masowej lub transportu towarowego, w bagażach i
pomieszczeniach. Dodatkowo sami przewodnicy będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak
również rozwiązać test wiedzy z zakresu programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów do
wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków.
Dziś podczas uroczystości otwarcia XVII Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji, Zastępca Komendanta Centrum
Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler powitał policjantów uczestniczących w zawodach oraz przybyłych gości. Przypomniał,
że wieloletnia tradycja organizowania Mistrzostw związana jest z Centrum Szkolenia Policji. Dla kierownictwa,
funkcjonariuszy i pracowników szkoły jest to powód do ogromnej satysfakcji. Tym większej, że jako jedyna policyjna szkoła w
Polsce, ponosimy odpowiedzialność za kształcenie przewodników i tresurę psów służbowych. Stąd nasza wspólna troska, aby
umiejętności zawodowe policjantów stały na jak najwyższym poziomie. Głos zabrał także obecny na uroczystości otwarcia
Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Sławomir Litwin, który podkreślił ogromną rolę przewodnika psa w
polskiej Policji. Przypomniał również, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, bezgranicznie i bezinteresownie
oferujący swoje oddanie, zaufanie i pracę.
Przed nami pasjonujące zawody. Już w najbliższy piątek poznamy zwycięzców. Tymczasem, wszystkim uczestnikom,
którzy dzisiaj rozpoczęli współzawodnictwo życzymy wytrwałości i jak najlepszych wyników. Trzymamy kciuki – niech
zwyciężą najlepsi.
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