Historie zwycięzców plebiscytu „Pies Bohater” 2011 roku

Nagroda Główna – „Pies Bohater” 2011
roku w kategorii „Profesjonalista”
Major, pies o specjalizacji ratownictwo wodne
i wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich z ziemi
i wody, pracuje w Komisariacie Wodnym Policji
w Poznaniu od listopada 2002 r. Podczas swojej
służby
kilkakrotnie
brał
udział
w
akcjach
ratowniczych pomagając osobom, które narażone
były na niebezpieczeństwo ze strony wody. Częściej
jednak bierze udział w akcjach poszukiwawczych
osób zaginionych.
Tak było i w tym przypadku - 17 marca 2011 roku Major
brał
udział
w
akcji
poszukiwawczej
zaginionego, który kilka tygodni wcześniej był
widziany w okolicy miejscowości Wólka. Miejscem poszukiwań były pola i lasy. Zarówno w tym
przypadku jak i zawsze, poszukiwania polegały na penetracji wcześniej wyznaczonych sektorów.
Co ważne, Major zawsze był psem zdyscyplinowanym i posłusznym, nauczonym by nie oddalać się od
swojego opiekuna dalej niż na kilkanaście metrów. Jest to ważne, ponieważ pomaga to dokładnie i
sprawnie wykonywać czynności. Tym razem było inaczej - kiedy przewodnik wraz z psem kończył
pierwszy etap działań, Major zniknął w lesie i nie reagował na nawoływania. Po pewnym czasie pies
wybiegł, ale nie pozwolił się zapiąć na smycz. Skierował swojego opiekuna w miejsce, wyglądające na
pierwszy rzut oka jak wysypisko śmieci. Pies nie odstępował wskazanego punktu. Kiedy przewodnik
podszedł bliżej zauważył leżącego mężczyznę, który cichym głosem prosił o pomoc i wodę.
Odnaleziony człowiek był skrajnie wyczerpany. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala w Słupcy.
Jak się później okazało był to bezdomny, który podróżował rowerem po kraju. Mężczyzna wjechał do
lasu, żeby odpocząć i już tam został przez okres 10 dni. Skończyła mu się woda i jedzenie. Co ważne
warunki atmosferyczne pogarszały się. Temperatura spadła do zaledwie kilku stopni powyżej zera,
zaczęło padać. Brak sił i problemy z poruszaniem się sprawiły, że pozostał sam w lesie.
Determinacja i silna chęć niesienia pomocy, która kierowała Majorem spowodowała, że życie tego
człowieka zostało uratowane!

Wyróżnienie – „Pies Bohater” 2011 roku
w kategorii „Profesjonalista”
Pefo, to pierwszy w Polsce pies sygnalizujący dźwięki.
Został wyszkolony dla osoby niedosłyszącej i każdego
dnia wspiera ją, pozwalając by prowadziła normalne
życie.
Pefo,
zapewnia
swojej
właścicielce
bezpieczeństwo, poczucie niezależności, ale też
pewności siebie. Jako pomoc jest nieoceniona.
Dyspozycyjny i gotowy do wsparcia przez 24 godziny
na dobę w wielu czynnościach codziennego życia oraz
w pracy. Pefo sygnalizuje dźwięk budzika, tak by
właścicielka nie zaspała rano do pracy. Podczas
spaceru ulicą reaguje, gdy ktoś ją woła, czy też chroni
przed niebezpieczeństwem. W miejscu pracy daje
znać, gdy ktoś puka do drzwi czy przyniesie dzwoniący
telefon. Ostrzeże, kiedy włącza się sygnał alarmu
przeciw pożarowego.
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Nagroda Główna – „Pies Bohater” 2011
roku 2011 w kategorii „Amator”
Historia Dragona jest niezwykła. Mieszaniec, był
psem tzw. „przy budzie”, pilnującym domostwa,
w którym mieszkały cztery rodziny. Z upływem
lat i czasu pies stał się własnością wszystkich
i zarazem nikogo, do czasu ważnego wydarzenia,
które na zawsze zmieniło jego los. Ten
niepozorny mieszaniec w 2011 roku uchronił
mieszkańców domu w Poznaniu przed pożarem!
W kwietniu tego roku wybuchł pożar w garażu
przyległym do budynku, przy którym pies miał
swoją budę. Cała sytuacja działa się w nocy gdzie
wszyscy domownicy spali. Początkowo nikogo nie
obudziło i nie zaniepokoiło ujadanie Dragona, który alarmował o pożarze. W momencie, w którym
płomienie sięgały budy psa, zerwał się on z łańcucha i zaczął szczekać pod oknami mieszkańców oraz
drapać w ich drzwi. To dopiero zbudziło domowników, którzy następnie wezwali pomoc oraz zaczęli
gasić i ratować swój dobytek. Historia ta mogła nie mieć szczęśliwego zakończenia, bowiem okazało
się, że w garażu były butle z gazem. Gdyby nie bohaterska postawa Dragona - podniesienie alarmu mogłoby dojść do strasznej tragedii.
To jednak nie koniec losów, tego niezwykłego psa. Tuż po bohaterskim czynie, kundelek stał się
bezpański. Miesiąc po wydarzeniu okazało się, że na podległym terenie gdzie znajdowały się domy i
buda Dragona, ma powstać nowa inwestycja. Z końcem wakacji rozpoczęto rozbiórkę wszystkich
domów, a lokatorom przyznano lokale zastępcze. Okazało się jednak, że Dragon do nikogo nie należy
i że żadna z rodzin nie zabierze go ze sobą, tak więc pies trafił do schroniska.
Dragon znalazł jednak tymczasowym dom. Do czasu, kiedy nie znajdzie miejsca i ludzi, którzy mu
zapewnią odpowiednie warunki, w których czułby się najlepiej. Jego losy i szanse na odnalezienie
nowego domu, skomplikował wypadek. Pies, na jednym z spacerów w lesie z swoim tymczasowym
opiekunem, wpadł w sidła kłusowników. Dragon w ciężkim stanie trafił do kliniki. Uratowano mu życie,
natomiast pies stracił znaczną cześć sierści na ciele. Ma sporo blizn, które jak dotąd skutecznie
odstraszały od znalezienia mu nowego miejsca.
Dragon, to pies bohater, który szuka domu!

Wyróżnienie – „Pies Bohater” 2011 roku w
kategorii „Amator”
Mieszaniec Fuks zaalarmował swoich właścicieli, kiedy
ich 3 miesięczny synek Mikołaj dusił się w nocy. Podczas
snu dziecku cofnął się pokarm do przełyku i maluch
zaczął się dusił się w łóżeczku. Rodziców dziecka zbudził
dziwny pisk i skamlenie psa. Gdy wbiegli do pokoju
synka, niespokojny pies kręcił się wokół jego łóżeczka.
Podczas reanimacji oraz w trakcie 10 dniowej
hospitalizacji, pies zachowywał się niespokojnie, Fuks nie chciał jeść ani wychodzić na spacery. Pies ewidentnie
wiedział, że stało się coś złego z dzieckiem.

Gdyby nie czujność Fuksa, rodzice Mikołaja nie mogliby
się cieszyć wspólnymi chwilami ze swoim dzieckiem.
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