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

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo

Kontrola
przedsiębiorcy (cz. 1I)

Głogowskie fortyfikacje

Ju¿ powoli zbli¿a siê wio-
sna, nad Odr¹ bêdzie mo¿na
zasi¹œæ z wêdk¹ i zapolowaæ
na okaza³e odrzañskie kle-
nie, leszcze, jazie i inne ryby
³owione metod¹ gruntow¹.
Dzisiaj chcemy naszym czy-
telnikom przybli¿yæ jedn¹ z
najskuteczniejszych i coraz
bardziej w ostatnich czasach
popularnych metodê drgaj¹-
cej szczytówki (DS, picker,
feeder). Jak ju¿ sama nazwa
sugeruje wskaŸnikiem brañ
jest cienka, bardzo elastycz-
na szczytówka. Metoda
drgaj¹cej szczytówki jest
„kuzynk¹” gruntówki z ciê¿-
kim o³owiem dennym, ale o

Drgająca szczytówka

niebo bardziej finezyjn¹ i ele-
ganck¹. Podobieñstwo
dotyczy konstrukcji zestawu
i napiêcia ¿y³ki w czasie ocze-
kiwania na branie i na tym w
zasadzie podobieñstwa siê
koñcz¹

W metodzie DS. najprost-
szy zestaw zbudowany jest z
przelotowo zamocowanego na
¿y³ce g³ównej obci¹¿enia o
masie kilku do kilkudziesiê-
ciu gramów i przyponu
umocowanego za pomoc¹
krêtlika. Obci¹¿enie mo¿e
stanowiæ ciê¿arek (ró¿nego
kszta³tu, najczêœciej z wtopio-
nym krêtlikiem) lub
koszyczek zanêtowy. W

pierwszym przypadku wêdkê
nazwiemy pickerem, w dru-
gim – feederem. Obci¹¿enie
mocowane jest b¹dŸ wprost
na ¿y³ce b¹dŸ za pomoc¹ rur-
ki antyspl¹taniowej. Obie
szko³y maj¹ tyle samo zwolen-
ników co i przeciwników.
Wielkoœæ obci¹¿enia dobiera-
my w zale¿noœci od g³êbokoœci
³owiska, si³y nurtu (w rze-
kach) i odleg³oœci na której
³owimy. Im dalej, g³êbiej, w
silniejszym pr¹dzie tym wiêk-
sze obci¹¿enie.

Wêdzisko stosowane przy
po³owie metod¹ DS. przypo-
mina konstrukcj¹ wêdziska
spinningowe i wyró¿nia siê

szczególnie elastyczn¹ i deli-
katn¹, najczêœciej wymienn¹
szczytówk¹ (dobieran¹ do ob-
ci¹¿enia i szybkoœci nurtu).
Ma ono najczêœciej d³ugoœæ od
2,7m. do 3,3m.

Metoda DS. wymaga zasto-
sowania ko³owrotka.
Najczêœciej stosuje siê niewiel-
kie ko³owrotki o szpuli sta³ej z
¿y³k¹ o gruboœci od 0,12-
0,14mm do 0,18-0,20mm.

Podczas ³owienia przypon z
przynêt¹ spoczywa najczêœciej
na dnie. Po zarzuceniu wêdki
w wybrane miejsce Wêdzisko
umieszczamy na podpórkach
ustawiaj¹c je tak aby tworzy³o
z ¿y³k¹ k¹t lekko rozwarty (nie-
co wiêkszy ni¿ 90 stopni) i
delikatnie napinamy ¿y³kê a¿
do momentu niewielkiego, lecz
wyraŸnego ugiêcia szczytówki.
Branie ryby sygnalizowane jest
poprzez ugiêcie, drgania lub
czasem wyprostowanie szczy-
tówki. W dobrej wêdce drgania
s¹ przenoszone na ca³y kij i
przy odrobinie wprawy nie spo-
sób ich pomyliæ z ruchami
szczytówki wywo³anymi wia-
trem lub fal¹. Pozostaje nam

tylko wybraæ moment zaciê-
cia. Powinien on przypadaæ
na zdecydowane przygiêcie
szczytówki lub jej rytmiczne,
powtarzaj¹ce siê drgania. Na-
le¿y pamiêtaæ o tym, ¿e ¿y³ka
pozostaje ca³y czas napiêta i
zaciêcie nie powinno byæ zbyt
energiczne i szerokie. Grozi to
w najlepszym wypadku wy-
rwaniem przynêty z rybiego
pyska, a w najgorszym zerwa-
niem zestawu.

Przynêty stosowane w me-
todzie DS. s¹ takie same jak
w innych metodach np. sp³a-
wikowych i ich dobór zale¿y
od warunków ³owiska i
upodobañ ³owcy.

Metoda drgaj¹cej szczy-
tówki i ró¿ne jej warianty
zdobywa sobie coraz szersze
grono sympatyków. Zawdziê-
cza to skutecznoœci i finezji
na jak¹ pozwala. Stereotypy
zwi¹zane z pokrewn¹ „den-
ka” sprawiaj¹, ¿e czêsto aby
siê przekonaæ o elegancji tej
metody nale¿y po prostu jej
spróbowaæ. I do tego serdecz-
nie zachêcam.

Karol Szczepaniak

Fort zlokalizowany jest na
przedpolach dawnej Twierdzy
G³ogów, w pó³nocno –
wschodniej czêœci Ostrowa
Tumskiego. Dojœcie do niego
mo¿liwe jest od ul. £¹kowej
(ok.700 metrów na wschód od
ulicy Kamienna Droga).

Nieopodal fortu znajdowa³a
siê osada Oberau (Obora), st¹d
pochodzenie nazwy Ober Redu-
te. Obiekt jest dzie³em o narysie
trapezowym. Jego przeznacze-
niem by³a obrona miasta od
strony pó³nocno - wschodniej.

Budowa obiektu fortyfikacyj-
nego w tym miejscu planowana
by³a ju¿ przez Francuzów, pod-
czas okupacji miasta
(1806-1814). Faktyczna budowa
reduty zosta³a zapocz¹tkowana
jednak w 1825 r. i trwa³a trzy
lata. Dzie³o wyposa¿ono w arty-
leriê, a we wnêtrzu reduty
znajdowa³ siê niezabudowany
plac bêd¹cy dziedziñcem (tzw.
placem broni, placem zbiórek)
oraz schrony pogotowia i cegla-
ny budynek o charakterze
koszarowym. Za³ogê reduty
przewidywano na oko³o 70
¿o³nierzy.

Fort „Ober Redute”

W czasie przygotowywania
G³ogowa do obrony w 1945
roku, obiekt zosta³ w³¹czony w
system wewnêtrznych umoc-
nieñ.

Mimo, ¿e obiekt zosta³ wysa-
dzony, to zachowa³y siê do dziœ
jego relikty. Widaæ wyraŸnie po-
dwójn¹ fosê okalaj¹ca fort.
Swoisty klimat tworz¹ ogromne,
porozrzucane g³azy poroœniête
mchem. Pomimo zniszczeñ
obiekt, zaroœniêty zieleni¹, pre-
zentuje siê okazale. Jest ostoj¹
dla dzikiej zwierzyny.

Rafael Rokaszewicz

Ober Redute na planie z 1868 r.
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Autor artykułu z dorodnym odrzańskim
kleniem, złapanym na drgającą szczytówkę
w okolicach Bytomia Odrzańskiego.

Przepisy ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej zawieraj¹
podstawowe zasady dotycz¹ce spo-
sobu przeprowadzania kontroli
przedsiêbiorcy przez organy admini-
stracji publicznej. Zgodnie z ustaw¹,
czynnoœci kontrolnych dokonuje siê
w obecnoœci kontrolowanego lub oso-
by przez niego upowa¿nionej.
Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e kon-
trolowany ma obowi¹zek pisemnego
wskazania osoby upowa¿nionej do
reprezentowania go w trakcie kon-
troli, w szczególnoœci w czasie jego
nieobecnoœci. Kolejn¹ ogóln¹ regu³¹
jest zakaz równoczesnego podejmo-
wania i prowadzenia wiêcej ni¿ jednej
kontroli dzia³alnoœci przedsiêbiorcy.
Co wiêcej, organ kontroli ma obowi¹-
zek odst¹pienia od podjêcia
czynnoœci kontrolnych oraz ustale-
nia z przedsiêbiorc¹ terminu
przeprowadzenia kontroli, je¿eli dzia-
³alnoœæ przedsiêbiorcy jest ju¿ objêta
kontrol¹ innego organu. Ponadto
ustawa okreœla maksymalny czas
trwania wszystkich kontroli poszcze-
gólnego organu w jednym roku
kalendarzowym. Okres ten wynosi:
w przypadku mikroprzedsiêbiorców,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców
(pojêcia te s¹ zdefiniowane w oma-
wianej ustawie) – 4 tygodnie, zaœ w
odniesieniu do pozosta³ych przedsiê-

biorców – 8 tygodni. Wszystkie wska-
zane powy¿ej zasady, niew¹tpliwie
korzystne dla przedsiêbiorców, nie
maj¹ wszak¿e charakteru bezwzglêd-
nego. Mianowicie ustawa okreœla
katalog wyj¹tków od w/w zasad, do
najwa¿niejszych zaliczyæ trzeba sy-
tuacjê, gdy przeprowadzenie kontroli
jest uzasadnione zagro¿eniem ¿ycia,
zdrowia lub œrodowiska naturalne-
go, a tak¿e gdy odrêbne przepisy
przewiduj¹ mo¿liwoœæ przeprowa-
dzenia kontroli w toku prowadzonego
postêpowania dotycz¹cego przedsiê-
biorcy Odst¹pienie przez organ
kontroluj¹cy od wskazanych wy¿ej
regu³ przeprowadzania kontroli dzia-
³alnoœci przedsiêbiorcy, wymaga
zawsze podania podstawy prawnej i
musi byæ wskazane w upowa¿nieniu,
o którym by³a mowa w cz. I niniej-
szego omówienia. Przed³u¿enie zaœ
czasu kontroli okreœlonego w upo-
wa¿nieniu, wymaga odrêbnego
uzasadnienia na piœmie i dorêczenia
przedsiêbiorcy. Nale¿y równie¿ zwró-
ciæ uwagê, i¿ ustawa zawiera przepis,
zgodnie z którym, je¿eli wyniki kon-
troli wykaza³y ra¿¹ce naruszenie
przepisów prawa przez przedsiêbior-
cê, mo¿na przeprowadziæ powtórn¹
kontrolê w tym samym zakresie
przedmiotowym w danym roku ka-
lendarzowym.
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