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Wytyczne dla myśliwych dostarczających dziki pozyskane na 
obwodzie nr 58 do „Czasowego Punktu Przetrzymywania Dziczyzny” 

na terenie K.Ł. Cyranka 
 

1. Myśliwy, który pozyskał dzika ponosi we własnym zakresie koszty w wysokości 60 zł za 
przechowanie dzika w chłodni należącej do K.Ł. Cyranka. Co do sposobu rozliczania, 
informacje na ten temat zostaną podane w osobnej wiadomości. 

2. W każdy poniedziałek dokonuje się zaplombowania chłodni. Zwolnienie chłodni następuje 
w czwartek co oznacza, że od poniedziałku do środy nie można oddawać dzików na 
przechowanie – czyli nie polujemy na dziki w tych dniach. 

3. Chłodnia znajduje się w miejscowość Łosiów na terenie SDiK Knapik  
 

 

4. Do chłodni można dojechać z dwóch stron, zdjęcie poniżej - dojazd czerwona linia  
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5. Każdy odstrzelony dzik trafia w całości do chłodni. Obowiązuje zakaz patroszenia poza 

terenem chłodni 
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6. Pozyskane dziki przewozimy w szczelnych pojemnikach/kuwetach umieszczonych 
wewnątrz samochodu np. bagażnik. Nie wolno przewozić tusz na koszu zamocowanym na 
haku samochodu. Po dotarciu do chłodni należy ustawić przed chłodnią na szerokość 
samochodu maty dezynfekujące, na które należy wjechać samochodem. Po wjechaniu 
można przystąpić do wyciągnięcia tuszy oraz patroszenia. 
 

 
 

 
7. Od każdej sztuki pozyskanego dzika pobierana jest farba/krew z pomocą specjalnej 

próbówki w formie strzykawki, która znajduje się w pojemniku w chłodni. 
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8. Po wypatroszeniu oddzielamy narogi od patrochów. Patrochy umieszczamy w pojemniku z 
opisem „BIO ODPADY” który znajduje się wewnątrz chłodni. 

 
9. Narogi (serce, płuca, wątroba…) umieszczamy w plastikowym worku – worków nie ma w 

chłodni trzeba mieć swój własny. 
10. Z pojemnika znajdującego się w przedsionku chłodni pobieramy znaczniki. Zawsze są to 

dwa połączone ze sobą znaczniki – należy sprawdzić czy na obu znacznikach zgadzają się 
numery. Jeden znacznik zakładamy na bieg tuszy dzika ( nie ma znaczenia, który bieg). 
Drugi znacznik zakładamy na worek z narogami. Tuszę i worek z narogami 
umieszczamy w chłodni. 

 
 

11. Do każdego dzika sporządzamy dokument (DDE) druki znajdują się w chłodni. Po 
wypełnieniu dokumentu wykonujemy kopię tego dokumentu najlepiej zdjęcie telefonem 
ponieważ będzie on potrzebny do dostarczenia z kompletem dokumentów w późniejszym 
terminie do rozliczeń.  
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12. Z próbówki/strzykawki odklejamy jeden z dwóch kodów kreskowych i naklejamy go w 
prawym górnym rogu na dokumencie DDE 

 
13. Dokument i próbkę z farbą/krwią umieszczamy w chłodni. 
14. Po zakończeniu wszystkich czynności, dokładnie myjemy i dezynfekujemy powierzchnie, na 

których był patroszony dzik. Odkażamy wszystkie przedmioty i narzędzia użytkowane 
podczas patroszenia – środki do dezynfekcji znajdują się w chłodni. 

 

 

KOD KKRESKOWY 
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15. Wszystkie materiały jednorazowego użytku wykorzystywane podczas patroszenia 
umieszczamy w pojemniku, który znajduje się na zewnątrz chłodni. 

 
16. W przypadku gdy chłodnia będzie wyłączona należy ją uruchomić. 

 
 

17. Pamiętajmy należy dołożyć wszelkich starań, aby pozostawić po sobie czystość i porządek. 
Obecnie tylko dzięki uprzejmości naszych Kolegów z K.Ł. Cyranka możemy polować na 
dziki na terenie obwodu 58 dlatego ważne jest aby pozostawić dobre wrażenie po sobie. 
Koledzy z Koła Cyranka mają wypracowany system sprzątania - mycia chłodni. Myśliwy, 
który dostarcza jako ostatni dzika przed zaplombowaniem chłodni tj. w niedzielę lub 
poniedziałek rano zobowiązany jest do dokładnego umycia całej chłodni – prosimy o 
przestrzeganie tej zasady. 
 
 
 


