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Z TYGODNIKIEM NA RYBY - Wêdkarski przewodnik Ko³a PZW „Kleñ”

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo

Ka¿da osoba prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ win-
na zatem znaæ przys³uguj¹ce
jej prawa oraz ci¹¿¹ce na niej
obowi¹zki, wynikaj¹ce z ure-
gulowañ dotycz¹cych
przeprowadzania takich kon-
troli. Podstawowe zasady
dotycz¹ce kontrolowania
przedsiêbiorców przez organy
administracji publicznej s¹
zawarte w ustawie z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.
U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807).
Omawianego zagadnienia do-
tyczy ca³y rozdzia³ 5 ustawy,
zatytu³owany „Kontrola
przedsiêbiorcy”. Ustawa
ustanawia zasadê, i¿ czynno-
œci kontrolne mog¹ byæ
wykonywane przez pracowni-
ków organów kontroli po
okazaniu legitymacji s³u¿bo-
wej, upowa¿niaj¹cej do
wykonywania takich czynno-
œci oraz po dorêczeniu

upowa¿nienia do przeprowa-
dzenia kontroli dzia³alnoœci
przedsiêbiorcy, chyba ¿e prze-
pisy szczególne przewiduj¹
mo¿liwoœæ przeprowadzenia
kontroli po okazaniu legity-
macji. W takim przypadku
upowa¿nienie dorêcza siê
przedsiêbiorcy w terminie
okreœlonym w tych przepi-
sach. Upowa¿nienie o którym
mowa powy¿ej, jest niezmier-
nie wa¿nym dokumentem,
gdy¿ ustawa ustanawia regu-
³ê, od której nie ma wyj¹tków,
i¿ zakres kontroli nie mo¿e
wykraczaæ poza zakres wska-
zany w upowa¿nieniu.
Ponadto przepisy ustawy
wskazuj¹ co musi zawieraæ
upowa¿nienie. S¹ to co naj-
mniej: 1) wskazanie podstawy
prawnej, 2) oznaczenie orga-
nu kontroli, 3) datê i miejsce
wystawienia, 4) imiê i nazwi-
sko pracownika organu
kontroli upowa¿nionego do
wykonywania kontroli oraz
numer jego legitymacji, 5) fir-
mê przedsiêbiorcy objêtego
kontrol¹, 6) okreœlenie zakre-
su przedmiotowego kontroli,
7) wskazanie daty rozpoczê-
cia i  przewidywanego
terminu zakoñczenia kon-
troli ,  8) podpis osoby
udzielaj¹cej upowa¿nienia z
podaniem zajmowanego sta-
nowiska lub funkcji,  9)
pouczenie o prawach i obo-
wi¹zkach kontrolowanego
przedsiêbiorcy.

Mackol

Kontrola
przedsiębiorcy (cz. 1)

Za star¹ Odr¹, zaraz po
lewej stronie mostu, znaj-
duje siê droga, któr¹ mo¿na
dojœæ do bardzo ciekawego
obiektu - fortu artyleryj-
skiego. Jego historyczna
nazwa Lûnette am Schloss
See (Luneta nad Jeziorem
Zamkowym) wywodzi siê od
po³o¿onego nieopodal
oczka wodnego, zwanego
„Jeziorem Zamkowym”.

 Obiekt znajduje siê w do-
skona³ym stanie, bowiem w
trakcie walk o miasto nie zo-
sta³ zniszczony. By³ co
prawda obsadzony za³og¹,
jednak doœæ szybko
zosta³ opuszczony.
Po wojnie „luneta”
zosta³a zaadoptowa-
na na magazyn
amunicji 5 Brygady
Artylerii Armat. W
1997r. jednostka
wojskowa opuœci³a
fort. W tej chwili
obiekt jest prywatn¹
w³asnoœci¹ g³ogo-
wianina Andrzeja
PaŸdziocha. Zmiana
w³aœciciela nast¹pi-
³a w sam¹ porê, gdy¿
kilkuletni okres, od momen-
tu opuszczenia fortu przez
wojsko do jego nabycia przez
pana PaŸdziocha, skrzêtnie
wykorzystany by³ przez „z³o-
miarzy”. Obecny w³aœciciel
odpowiednio zadba³ o „lune-
tê”. Ter en zosta³
oczyszczony i ogrodzony.
Powoli odtwarzane s¹ znisz-
czone fragmenty murów.
Zwiedzanie fortu mo¿liwe jest
po uprzednim kontakcie tele-
fonicznym (835 57 50).

Fort zosta³ wybudowany w
latach 1857 - 60, a wiêc w
okresie tworzenia linii kolejo-
wej G³ogów - Leszno. Budowlê
usytuowano na pó³nocnym
przedpolu miasta, ok. 400 m
na pó³nocny zachód od mo-
stu kolejowego i ok. 100 m na
pó³noc od wa³u przeciwpowo-
dziowego. Zadaniem fortu
by³a ochrona pó³nocno - za-
chodniej czêœci przedpola.
Mia³ on byæ wysuniêtym sta-
nowiskiem artyleryjskim

Prze³om stycznia i lutego to
okres, kiedy okoliczne jeziora, sta-
wy i zatoki s¹ pokryte lodem i
wêdkowanie w tym okresie jest
utrudnione. My proponujemy wy-
prawê kawa³ek dalej, na
dolnoœl¹skie rzeczki uznawane za
wody górskie.

Pragniemy zaproponowaæ wy-
prawê do krainy pstr¹ga i lipienia.
Zachêcamy do wyjazdu nad Bóbr
i Kwisê, w okolicach Szprotawy i
Ma³omic. Znajdziemy tam bardzo
ciekawego pstr¹ga potokowego i
lipienia. Dla przypomnienia doda-
my, ¿e okres ochronny na po³ów

lipienia rozpoczyna siê 1 marca, a
koñczy 31 maja. Natomiast pstr¹g
potokowy na ww. ³owiskach mo¿e
byæ po³awiany od 1 stycznia do koñ-
ca sierpnia. Ryba musi mieæ wiêcej
ni¿ 30 cm, a wêdkowanie dozwolo-
ne jest od œwitu do zmierzchu.

Pstr¹ga mo¿emy ³owiæ metod¹
spinningow¹. Wêdzisko powinno
mieæ masê wyrzutu do 25 g, ¿y³ka
bezbarwna o œrednicy 0,20- 0,22
mm. Jako przynêtê polecamy wo-

blery o agresywnej pracy wielko-
œci 5-7 cm. Kolor uzale¿niamy od
przejrzystoœci wody (mêtna - bar-
dziej jaskrawe, a przy wodzie
klarownej bardziej stonowane).
Dobre rezultaty daj¹ tak¿e b³ystki
obrotowe w rozmiarze 2 i 3, z prze-
ci¹¿onym korpusem (np. Mepps-
„Aglia” lub „Comet”, Dragon- „Ca-
rina”, kolory paletek jak wy¿ej). Ja
równie¿ polecam „gumy” 5- cen-
tymetrowe rippery i twistery z
g³ówkami jigowymi o masie 5-8 g
(bardzo ³owny kolor czarny i br¹-
zowy).

Pstr¹ga szukamy w miejscach
g³êbokich, o spokojniejszej wodzie,
przy burtach brzegowych, zwisa-
j¹cych ga³êziach i zatopionych
przeszkodach. Przynêtê prowadzi-

my powoli, staraj¹c siê penetro-
waæ wodê na ka¿dej g³êbokoœci.
Czasem mo¿e was spotkaæ
ogromna niespodzianka - atak
g³owaccy, których widzia³em tam
kilka a Bóbr by³ ni¹ zarybiany w
latach 80-tych i 90-tych.

Lipienia natomiast po³awia-
my metod¹ „muchow¹”.
Wêdzisko o d³ugoœci 1,70- 3,00
m - im d³u¿sze, tym lepsze,
sznur nr 4 lub 5. W okresie zi-
mowym najlepsz¹ przynêt¹
bêd¹ „nimfy” imituj¹ce kie³¿e,
larwy chruœcików i jêtek wi¹za-
ne na hakach 6-12. Staramy siê
ob³owiæ rynny, g³êboczki i kêpy
wodorostów.

¯yczymy udanych po³owów
Artur Moderacki

Głogowskie fortyfikacje

Fort „Lunette am Schloss See“

twierdzy g³ogowskiej i
broniæ podejœcia do
wczeœniej powsta³ego
fortu „Brûckenkopf” (re-
likty fortu mo¿na
zobaczyæ przy trasie
G³ogów - Leszno).

U wejœcia do fortu
znajduj¹ siê wysuniête
stanowiska strzeleckie
tzw. „kocie uszy”.

Po³udniow¹ elewacjê
tworzy prosty odcinek
ceglanego muru z licz-
nymi otworami

strzelniczymi (tzw. „Mur Car-
nota”). Wysoki wa³ ziemny
posiada stanowiska artyleryj-
skie z oddzielaj¹cymi je
poprzecznicami oraz trzy ce-
glane schrony - prochownie.
Wewn¹trz znajduje siê dzie-
dziniec oraz centralnie
umieszczony ceglany schron
piechoty (zwany blokiem ko-
szarowym), posiadaj¹cy
kolebkowe sklepienie. Ca³oœæ
otoczona jest g³êbok¹ fos¹,
wype³nion¹ wod¹.

Rafael Rokaszewicz

Obowiązujące przepisy
prawa nakładają
na prowadzących
działalność gospodarczą
(przedsiębiorców)
różnorakie obowiązki,
których spełnianie bywa
często przedmiotem
kontroli ze strony
organów administracji
publicznej.

Zimowy pstrąg
Wędkarzom mającym
więcej czasu polecamy
wyjazdy na wody
Pomorza.
Waldek „Skrzyna”
Szkrzyniarz z dwoma
dużymi „tęczakami”
z rzeki Słupii.


