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POLICYJNE PSIE SERCA KOLUSZKOWSKIEJ KOMENDY
Służbowe psy policyjne to specjalnie wyszkolone czworonogi zadaniowane do egzekwowania
prawa, zapewniania bezpieczeństwa ﬁzycznego ludzi pełniących służbę w policji. Podczas
pokazów ich szybkości i siły żaden przestępca nie ma z nimi szans. Razem ze swoimi opiekunami
współpracują aby pomyślnie wykonać powierzone im zadania. Przewodnik psa zapewnia swojemu
czworonogowi opiekę przez całą dobę i dba o jego wyszkolenie. W koluszkowskiej policji służy 3
czworonożnych funkcjonariuszy: Mango, Kontra i Gabalon.
Wierne i lojalne, potraﬁą poświęcić własne życie w obronie człowieka. Czworonożni przyjaciele dzisiaj obchodzą
Międzynarodowy Dzień Psa. Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego mają ten zaszczyt, że nasze szeregi zasila 3
czworonożnych funkcjonariuszy. W swojej codziennej służbie patrolują ulice, tropią przestępców, wykrywają środki
odurzające czy niebezpieczne substancje, odnajdują osoby zaginione. Zawsze krok w krok przy swoim przewodniku.
,,Kontra” i ,,Mango” są psami patrolowo – tropiącymi, trzeci z nich to ,,Gabalon”, który jest wyszkolony do
wyszukiwania zapachów narkotykowych i służy w koluszkowskiej policji. Policyjne psy przeszły półroczne szkolenie wraz
ze swoimi przewodnikami w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
,,Mango” - w tuszyńskim komisariacie służbę pełni 3 - letni owczarek niemiecki. Jego przewodnikiem jest asp. Robert
Wójt, który przewodnikiem jest od blisko 9 lat a to jego drugi podopieczny funkcjonariusz.
,,Kontra” również służy w Tuszynie od ponad 4 lat a jego przewodnikiem jest asp. sztab. Grzegorz Kisiel, który jest
przewodnikiem od blisko 17 lat. Kontra to jego druga podopieczna. Wraz ze swoim przewodnikiem wywęszyła młodego
mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie.
„Gabalon” zasila szeregi koluszkowskiej komendy od 8 lat a jego przewodnikiem od samego początku jest policjant
wydziału kryminalnego. Gabalon doprowadził funkcjonariuszy do budynku gospodarczego, gdzie w czterech specjalnie
przygotowanych pomieszczeniach piwnicznych znaleziono uprawę blisko 600 krzaków konopi indyjskich, 2,5 kg suszu,
specjalistyczną literaturę, urządzenia naświetlające, ogrzewające i wentylujące nielegalną plantacje. Mężczyzna nie dość,
że nielegalnie uprawiał konopie to jeszcze kradł energię elektryczną.
W dniu ich święta i nie tylko życzymy dużo zdrowia i sił do walki z przestępczością a ich przewodnikom gratulujemy
tak silnych i wiernych kompanów w służbie a zarazem prawdziwych przyjaciół. Kolejnych owocnych lat wzajemnej
współpracy i bezpiecznej służby.

