POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD OKRĘGOWY w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77, tel/fax +48 55 235 14 98, www.pzlelblag.pl
Elbląg 30 czerwca 2021 r.

L.dz. 734 / 2021

K o m u n i k a t Nr 10 / 2021
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu podaje do wiadomości i wykorzystania:
I.

ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików
Zarząd Okręgowy przypomina o wprowadzonym w lutym tego roku przez służby
weterynaryjne systemie ZIPOD. Jest to system służący do monitorowania
odstrzelonych lub odnalezionych padłych dzików dedykowany przede wszystkim
myśliwym i leśnikom.
Aplikacja przeszła wstępną fazę testowania, i od lutego została wdrożona do
stosowania. System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy
serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora
centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).
Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu
dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej
bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.
W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android
lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres:
https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod.
Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika
o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe
warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu
jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego
zdjęcia. Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji
zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.
Dotychczas bardzo niewielu myśliwych korzysta z tej aplikacji, a jej upowszechnienie
ma służyć w efekcie odejściu od sprawozdawczości w formie papierowej.
Zachęcam do pobrania aplikacji i powszechnego jej stosowania.

II.

Zaległa ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej –
23.07.2021 roku w siedzibie koła łowickiego Mewa Braniewo w Baranówce
k. Fromborka odbędzie się ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny
płowej pozyskanej na terenie nadleśnictw Zaporowo i Orneta.
Oceny dokona Zespół nr 4 w składzie: przewodniczący: J. Hryniewicz. Członkowie:
A. Gawron, J. Grabowski, W. Kunc, M. Szempliński, K. Jakiel. Asystenci: A. Kurzyński,
C. Rant. Zespół rozpoczyna ocenę od godz. 11.00

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: J. Hryniewicz 602 492 739

III.

Kurs kandydatów na selekcjonerów.
•
•

•
•
IV.

W terminie 18.09-03.10.2021 roku odbędzie się kurs dla kandydatów na
selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów.
Zajęcia odbywać się będę w soboty i niedziele w budynku Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia Kierowców w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 1 w systemie
stacjonarnym.
Przewidywany termin egzaminów 9-10.10.2021 r.
Przewidywany koszt – 750 zł.

Wycena medalowa trofeów
W siedzibie Zarządu Okręgowego w Elblągu w dniach 09 -10.08 . 2021 roku odbędzie
się wycena medalowa trofeów. Trofea podlegające wycenie proszę dostarczyć do
tutejszego zarządu najpóźniej do 01.08.2021 roku. Do trofeum proszę dołączyć
metryczkę zawierającą czytelnie opisane informacje zawierające:
• Datę pozyskania
• Imię i nazwisko i numer telefonu myśliwego
• Nazwę koła, na którego obwodzie dokonano pozyskania
• Numer obwodu łowieckiego
• Nadleśnictwo
• Nazwę łowiska
• Masę tuszy
Trofea nieopisane lub dostarczone po czasie nie zostaną wycenione w tym roku.

V.

Dzień Dziecka.
19.06.2021 roku w Rakowcu zorganizowano obchody dnia dziecka. W imprezie wzięło
udział ponad 250 osób. Myśliwi z naszego okręgu jako współorganizatorzy
poczęstowali uczestników pieczonym dzikiem i zamówionymi na tę okazję
słodyczami, a także zorganizowali strzelnicę z broni pneumatycznej. Bardzo dziękuję
organizatorom i zaangażowanym koleżankom i kolegom. Szkoda tylko, że
w przedsięwzięciu wzięło udział tak mało myśliwych zarówno jako współorganizatorzy
jak i uczestnicy. Dziękuję również kołom łowieckim za przekazane dziki, a „Załodze”
zajazdu Jonatan za bardzo smaczne ich upieczenie.

VI.

Warsztaty kynologiczne.
4 i 5 czerwca 2021 roku komisja kynologiczna naszego okręgu zorganizowała
warsztaty tropowców. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej.
Warsztaty oceniono bardzo pozytywnie. Bardzo dziękuję komisji za kolejne udane
przedsięwzięcie.

VII.

Zawody strzeleckie.
12 czerwca 2021 roku na strzelnicy koła łowieckiego Bóbr Pasłęk w Gołąbkach odbyły
się kolejne zawody strzeleckie z centralnego kalendarza PZŁ. Tym razem walczono
o Puchar Elbląga. Sponsorem głównym zawodów była firma DRE Sp. z o.o. Zawody
zrealizowano w oparciu o myśliwski sześciobój strzelecki. Zawody przebiegały
w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Rywalizacja sportowała stała na wysokim
poziomie i zwycięzca musiał być wyłoniony w dogrywce. Przygotowanie zawodów
zarówno od strony organizacyjnej i technicznej oceniono bardzo wysoko. Wszystkim
zaangażowanym w ich organizację i przebieg składam serdeczne podziękowania,
a zawodniczkom i zawodnikom gratuluję wyników.

VIII.

Współpraca z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym.
Po nawiązaniu współpracy
z
Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym (ETK)
przystępujemy do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Będzie nim koncert muzyki
pod tytułem „Muzyka lasem inspirowana”. ETK włączyło nasz koncert do kalendarza
swoich wydarzeń. Koncert odbywać się będzie w muszli koncertowej elbląskiej
bażantarni 22 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00. Już dziś zapraszamy wszystkich do
elbląskiej bażantarni.

DARZ BÓR !
ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W Elblągu

