
KOMUNIKAT 

Nieniniejszym informuję, ze od dnia 11 maja 2020 roku od godziny 18:00 czynna jest nasza chłodnia 

przeznaczona na dziki. Tym samym od dnia 11 maja 2020 roku można polować na dziki w obwodach 

175,176 i 193. 

Chłodnia zlokalizowana jest w Jankowicach (Edmundowo) ul. Leśna 20 na posesji kol. Bernarda Żylińskiego. 

Każdy myśliwy sam obsługuje chłodnię. Myśliwy otrzyma klucze do chłodni. Klucze są do odbioru za 

pokwitowaniem u kol. Bernarda Żylińskiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel.506 181 247. 

Myśliwy deponujący dzika w chłodni jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad postępowania  

z upolowanymi dzikami w strefach ochronnych wynikających  z epidemii ASF. 

Po upolowaniu dzika: 

 zakładamy odpowiedni znacznik,  

 pobieramy do znajdujących się w chłodni, pojemnika krew (farbę) do badań,  

 na tym pojemniku wpisujemy foliopisem numer znacznika, 

 po wypatroszaniu dzika (strefa niebieska przy chłodni), paprochy składamy do worka foliowego, na 
którym foliopisem wpisujemy numer znacznika założonego na upolowanym dziku, 

 worek foliowy z paprochami umieszczamy w przeznaczony do tego celu pojemniku, 

 dzika wraz z pojemnikiem na paprochy umieszczamy w chłodni 

 wypełniamy dokumentację związaną z upolowanym dzikiem na potrzeby  
PI Weterynaryjnej wraz z wykonaniem zdjęć, 

 przestrzegamy zasad dezynfekcji, sprzątamy i myjemy po sobie stanowisko pracy. 

 w przypadku „zapełnienia się” chłodni natychmiast powiadamiamy o tym fakcie łowczego 

 korzystanie z chłodni myśliwy rejestruje w odpowiednim rejestrze. (rejestr w chłodni). 

Szczegółowe instrukcje postępowania znajdują się w pomieszczeniu chłodni. 

Wobec koleżanek i kolegów nie przestrzegających powyższych zasad nakładane będą kary przewidziane w 

statucie PZŁ.  

Składam serdeczna podziękowania kolegom Adamowi Ludwiczakowi i Bernardowi Żylińskiemu za ogromny 

wkład pracy w uruchomienie chłodni oraz koledze Józefowi Szale za wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

ziemnych. Podziękowania należą się także koledze Skarbnikowi Piotrowi Cebernikowi za załatwienie w ciągu 

24 godzin zakupu i dostawy chłodni. 

Niech postawa w/w kolegów będzie dla nas wszystkich wzorem pozytywnej działalności na rzecz koła, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych członków, którzy „wiecznie” mają do wszystkich działań zarządu uwagi i 

pretensję. 
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