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

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo

Rodzaje umów
o pracę

Głogowskie fortyfikacje

Na cyplu Ostrowia Tumskie-
go, na zachód od kolegiaty, u
zbiegu wód Starej Odry i Odry,
znajduje siê okr¹g³a ceglana
budowla. Jest to wie¿a artyleryj-
ska, zwana „fortem Malakoff”.

Wie¿a zosta³a wybudowana w
latach l857 - l860. Nazwano j¹
wówczas „Turm Reduit” (reduta
- wie¿a). Obok niej, w kierunku
na wschód, znajdowa³a siê Redu-
ta Wodna („Wasser Redoute”),
która istnia³a ju¿ od l754 r.

Wie¿a posiada³a dwie naziem-
ne kondygnacje, obecnie
dziel¹cy je strop jest zawalony.
Kondygnacja parterowa posia-
da³a dwie wysuniête kaponiery
(kojce) w kszta³cie tzw. kocich
uszu. Kaponiery s³u¿¹ce do
obrony wejœcia, a tak¿e jako sta-
nowiska dla artylerii.

Od strony zachodniej wie¿a
by³a os³oniêta niewysokim wa-
³em ziemnym i fos¹, a od
wschodu - po³¹czona za poœred-
nictwem w¹skiej drogi z „Wasser
- Redoute”.

G³ównym zadaniem „Turm
Reduit” by³a obrona miasta z
kierunku pó³nocnego, a tak¿e
zabezpieczenie rzeki przed ewen-
tualnym sforsowaniem.

Wieża artyleryjska (Turm Reduit)

Podczas oblê¿enia
G³ogowa w l945 r.
wie¿a artyleryjska
zosta³a wykorzysta-
na jako stanowisko
dla ciê¿kich dzia³
przeciwlotniczych.

Rafael
Rokaszewicz

Turm Reduit
na planie z 1868r.

Wieża artyleryjska.

fo
t. 

Ra
fa

el
 R

ok
as

ze
w

icz

Umowa o pracê jest podstawow¹
form¹ zatrudnienia (œwiadczenia
pracy na rzecz innej osoby). Stosow-
nie do przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póŸn.
zm.), wyró¿niæ mo¿na kilka rodza-
jów umów o pracê. Podstawowym
kryterium jest czas na jaki umowa
o pracê zostaje zawarta. Umowa o
pracê mo¿e byæ zawarta na czas nie
okreœlony, na czas okreœlony lub na
czas wykonania okreœlonej pracy.
Odmian¹ umowy o pracê zawartej
na czas okreœlony jest tzw. umowa
na zastêpstwo, tj. umowa zawarta
z pracownikiem w przypadku
usprawiedliwionej nieobecnoœci in-
nego pracownika, obejmuj¹ca czas
tej nieobecnoœci. Tê ostatni¹ kate-
goriê („pracownik – zastêpca”)
nale¿y odró¿niæ od tzw. pracowni-
ków tymczasowych, do których
odnosi siê ustawa z dnia 9 lipca
2003 r. o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych (Dz. U. z 2003
r. Nr 166, poz. 1608 z póŸn. zm.).
Otó¿ w tym ostatnim przypadku
mamy do czynienia ze zjawiskiem,
zwanym potocznie leasingiem pra-
cowniczym, mianowicie pracownik
tymczasowy jest zatrudniony przez
agencjê pracy tymczasowej, która
w zale¿noœci od potrzeb na rynku
pracy zawiera pisemne porozumie-

nie z pracownikiem u¿ytkownikiem,
a wiêc podmiotem pod kierownic-
twem i na rzecz którego pracownik
tymczasowy ma wykonywaæ pracê.
Wracaj¹c na grunt Kodeksu pracy
zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wystêpuje jesz-
cze jedna odmiana umowy o pracê,
mianowicie umowa na okres prób-
ny, która mo¿e poprzedzaæ ka¿d¹ z
innych kodeksowych odmian umo-
wy o pracê. Podkreœliæ trzeba, ¿e
chocia¿ zasad¹ jest, i¿ osoby chc¹-
ce zawrzeæ umowê o pracê
swobodnie decyduj¹ o jej rodzaju,
to Kodeks pracy przewiduje zakaz
tzn. aneksowania umów o pracê za-
wartych na czas okreœlony. Otó¿ w
sytuacji wyd³u¿enia okresu wyko-
nywania pracy na podstawie
umowy o pracê na czas okreœlony
w trakcie jej trwania, z mocy prawa
traktowane jest to, jak zawarcie ko-
lejnej umowy o pracê na czas
okreœlony. Z kolei zawarcie nastêp-
nej umowy o pracê na czas
okreœlony jest równoznaczne w skut-
kach prawnych z zawarciem umowy
o pracê na czas nie okreœlony, je¿eli
poprzednio strony dwukrotnie zawa-
r³y umowê o pracê na czas okreœlony
na nastêpuj¹ce po sobie okresy, o ile
przerwa miêdzy rozwi¹zaniem po-
przedniej a nawi¹zaniem nastêpnej
umowy o pracê nie przekroczy³a 1
miesi¹ca.

Wybieraj¹c zimowe ³owisko na
lodzie, oprócz niezbêdnych przy-
gotowañ i rozpoznania terenu
naszego ³owiska, wa¿nym ele-
mentem identyfikacji zagro¿eñ
jest ocena dokonana na miejscu
wêdkowania. Polega ona na zba-
daniu gruboœci rzeczywistej lodu
przez odwiert, np. œrub¹ lodow¹,
obejrzeniu powierzchni zbiorni-
ka z brzegu i zwrócenia uwagi na
miejsca niebezpieczne. Miejsca
takie, to przede wszystkim: opa-
rzeliska - bardzo s³aby lód, czêsto
o odmiennym zabarwieniu, du¿e
œwie¿o zamarzniête przerêble -
wykonane przez nurków, ryba-
ków czy k³usowników do po³owu
sieci¹. Miejsca te, najczêœciej wi-
doczne z brzegu, powinniœmy
zabezpieczyæ i oznaczyæ. Napraw-
dê bêd¹ niebezpieczne, kiedy nie
zostan¹ przez nas lub innych za-
uwa¿one, co mo¿e siê zdarzyæ
przy z³ej widocznoœci lub inten-
sywnych opadach œniegu.
Niemi³e niespodzianki mog¹ nas
spotkaæ np. w trakcie powrotu do
brzegu rano - kiedy wchodziliœmy
na lód by³ on noœny i pewny, a
po po³udniu mo¿e okazaæ siê za
s³aby, aby utrzymaæ nasz ciê¿ar
- takie sytuacje najczêœciej wy-
stêpuj¹ podczas gwa³townego
ocieplenia na wiosnê; silne s³oñ-
ce przez ca³y dzieñ mo¿e nadtopiæ
i os³abiæ lód. Wybieraj¹c miejsce
na stanowisko po³owu powinni-
œmy ustaliæ czy, oprócz „pewnych
brañ”, bêdzie pewne bezpieczeñ-
stwo, a wyruszaj¹c w nowe
miejsce za ka¿dym razem musi-
my postêpowaæ bardzo ostro¿nie.

Nie powinniœmy sugerowaæ siê
tym, ¿e skoro lód w jednym
miejscu jest gruby i mocny, to
na ca³ym zbiorniku jest taki
sam. Wiosenne intensywne ocie-
plenia, czy deszcze nawet bardzo
gruby lód mog¹ uczyniæ groŸnym.
Wszelkie sygna³y - uginanie siê
lodu, trzeszczenie, traktujmy po-
wa¿nie i jak najszybciej schodzimy
na brzeg, nawet jeœli bêdziemy mu-
sieli czo³gaæ siê na brzuchu, co
czêsto jest jedyn¹ szans¹ na unik-
niêcie zarwania siê lodu. Osobiœcie
polecam stosowaæ zabezpieczenie
linowe, zawsze wykonuj¹c moco-
wanie liny na brzegu do
czegokolwiek pewnego /drzewo,
wbity palik, kamieñ, zderzak sa-
mochodu itp./ lub mocowanie w
lodzie, ³owi¹c daleko od brzegu lub
na du¿ym zbiorniku, w celu ase-
kuracji poruszania siê po lodzie /

mocowane œrub¹ lodow¹, prze-
tyczk¹ w otworze/. Mocuj¹c linê
œrub¹ lodow¹ pamiêtajmy o zakry-
ciu œruby œniegiem, kawa³kiem
lodu lub innym materia³em, bo-
wiem s³oñce mo¿e tak nagrzaæ
œrubê, ¿e zostanie ona wytopiona
z lodu i przy niewielkim obci¹¿e-
niu wyrwana. Asekuracja czy
ratowanie lin¹ nie zamocowan¹, a
jedynie trzyman¹ przez partnera,
mo¿e byæ trudna lub niemo¿liwa
w przypadku œliskiego lodu. Je¿e-
li nie posiadamy omawianego
zabezpieczenia, to radzê znaleŸæ i
zabraæ ze sob¹ tyczkê drewnian¹,
albo grubsz¹ ga³¹Ÿ.

Jeœli pomimo naszych wcze-
œniejszych dzia³añ wpadniemy do
wody powinniœmy zdawaæ sobie
sprawê, ¿e mamy bardzo ma³o cza-
su na to, aby ca³o wyjœæ z opresji.
Im szybciej wydostaniemy siê z

wody, tym szybciej bêdziemy mo-
gli uzyskaæ pomoc. Przy ka¿dym
wypadku wpadniêcia do wody
zim¹, zw³aszcza gdy nie mamy
mo¿liwoœci udzielenia pe³nej po-
mocy, nale¿y wezwaæ pomoc
medyczn¹. W sytuacji zagro¿enia
nale¿y krzykiem wzywaæ pomocy i
staraæ utrzymaæ g³owê nad po-
wierzchnia wody przez oparcie
wyci¹gniêtymi rêkami o po-
wierzchniê lodu, podan¹ czy
zamocowan¹ linê nale¿y przywi¹-
zaæ do siebie i przybieraj¹c pozycjê
p³ywack¹, wspomagan¹ ruchami
nóg, jak podczas p³ywania „¿abk¹”
staramy siê jak najszybciej wydo-
staæ z wody. Czêsto bez u¿ycia liny,
stosuj¹c omawian¹ technikê,
mo¿na wydostaæ siê na po-
wierzchniê, ale musimy zrobiæ to
szybko i sprawnie. Utrata ciep³a
przez nasze cia³o bardzo szybko
ograniczy nasz¹ sprawnoœæ i
mo¿liwoœci skutecznego uratowa-
nia. Po wydostaniu siê z wody
natychmiast musimy zabezpie-
czyæ siê przed utrat¹ ciep³a /koc
ratunkowy, sucha odzie¿, ciep³a
s³odka herbata/. Literatura fa-
chowa nie zaleca rozbierania
osoby poszkodowanej z mokrej
odzie¿y. Moim zdaniem jest to w
pe³ni uzasadnione, chyba ¿e po-
szkodowany w krótkim czasie
znajdzie siê w ogrzewanym po-
mieszczeniu i mo¿na go przebraæ
w suche rzeczy.

Ratuj¹c poszkodowanego nale-
¿y staraæ uspokoiæ siê go,
poniewa¿ panika i rozpaczliwe
dzia³ania najczêœciej s¹ bezsku-
teczne i utrudniaj¹ lub
uniemo¿liwiaj¹ akcjê ratowania.
Ograniczenie ruchu w oczekiwa-
niu pomocy pozwala d³u¿ej
zachowaæ ciep³otê cia³a. Posiada-
j¹c sprzêt wczeœniej opisany,

nawet osoby niewprawione w
tego typu dzia³aniach ratowni-
czych, mog¹ skutecznie udzieliæ
pomocy. Wyposa¿enie w potrzeb-
ne elementy zabezpieczenia i
asekuracji w razie wypadku
mo¿e staæ siê nieocenion¹ po-
moc¹, czêsto niedocenian¹ przez
wêdkarzy.

W sytuacji braku jakichkol-
wiek œrodków technicznych w
dalszym ci¹gu mo¿emy skutecz-
nie udzieliæ pomocy, podaj¹c
poszkodowanemu choæby w³a-
sny szalik, pasek lub kurtkê.
Jeœli jesteœmy zupe³nie sami, bez
zabezpieczenia, to nasze po³o¿e-
nie jest powa¿ne, ale nie
beznadziejne. Nó¿, który prawie
ka¿dy wêdkarz nosi przy sobie,
mo¿e wspomóc nasze wysi³ki
przy wydostaniu siê z wody. Zdjê-
cie butów i wydostanie siê na lód
przy pomocy ruchów p³ywackich
nóg czêsto mo¿e okazaæ siê je-
dyn¹ mo¿liwoœci¹ ratunku.

Wezwanie pomocy przez tele-
fon komórkowy bêdzie mo¿liwe
tylko wtedy, jeœli nie ulegnie on
zawilgoceniu. Dlatego zalecam
stosowanie specjalnych os³on
wodoszczelnych lub pozostawia-
nie telefonu np. w torbie lub w
samochodzie.

Podsumowuj¹c: niewielkie
wysi³ki ze strony zainteresowa-
nych wêdkowaniem podlodowym
i stosunkowo niewielkie œrodki
finansowe, pozwalaj¹ ograni-
czyæ ryzyko nieszczêœliwego
zdarzenia. Wypadków na lodzie
na pewno mog¹ unikn¹æ tylko ci,
którzy ³owiæ na lodzie nie bêd¹.
Wêdkuj¹cy powinni zrobiæ
wszystko, ¿eby ich unikn¹æ, a
jeœli dojdzie do zdarzenia, to
aby jego skutki by³y jak naj-
mniej dotkliwe.

O bezpieczeństwie w wędkowaniu podlodowym (ciąg dalszy)


