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

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo Głogowskie fortyfikacje

Sezon podlodowy mamy
za sob¹. W ostatnich dniach
z niepokojem obserwowali-
œmy stan wody w Odrze. Ta
rzeka pozwala rozwin¹æ nie-
mal wszystkie metody
po³owu ryb (od muchowej,
po ciê¿kie “sprzêta” karpio-
we; mijaj¹c po drodze
pickery, federy, wêdkarstwo
wyczynowe sp³awikowe i
spinning). Ten ostatni tak
samo zró¿nicowany, bo i lek-
ki jigowy i bardzo ciê¿ki
sumowy.

Sama rzeka jest inna na
ka¿dym odcinku. Ryby sku-
piaj¹ siê ró¿nie, na jednym
odcinku przewa¿aj¹ jedne,
na innym inne.

Spinning - jeœli chodzi o
tê metodê po³owu, to nie ma
przynêty, która by³a by nie-
odpowiednia, chyba ¿e
g³êboko chodz¹ce woblery.
Lecz niestety prawie przy
ka¿dej przynêcie trzeba na-
stawiæ siê na jej stratê. I nic
tu prawie nie pomaga, po-

niewa¿ dno Odry usiane jest
wszystkim, co tylko mo¿na
sobie “wymarzyæ”: faszyna,
kamienie, ³¹ki podwodne, sta-
re ³odzie i inne powrzucane
przez ludzi przedmioty.
Tak jak wszêdzie “numerem
jeden” na sandacza bêd¹
gumy, ale te¿ i stare blachy.
Szczupak „chwyta” praktycz-
nie wszystko, co tylko
zobaczy. Boleñ - „³osoœ odry”
- to ju¿ inna szko³a “jazdy”.
Nauczony przez lata - co rok
to prorok - ci¹gle coœ innego
jest dla niego bardziej atrak-
cyjne. To ma³e wiróweczki z
mocnymi kotwicami, to zro-
bione z trzonków od ³y¿eczek
wachad³ówki, po ciê¿kie
bombki-twisterki, lec¹ce w
ekspresowym tempie. S¹ jesz-
cze klenie, sumy, okonie.

Polecam trzymaæ siê za-
wsze brzegu, który znajduje
siê na zakrêcie rzeki (tego
szerszego). Jest g³êbszy, bar-
dziej nap³ywowy i „rybny”. W
takich miejscach, nawet przy

bardzo niskim stanie wody,
jest parê metrów g³êbokoœci.
Zasadzaj¹ siê tam gruntowcy
i sp³awikowcy. Pickera stosu-
je tu coraz wiêksza rzesza
³owi¹cych, a mo¿na nim siê-
gn¹æ po grubego leszcza
(parokilogramowego) i karpia,
który pojawi³ siê po powodzi
z karasiem mutantem i bie-
rze od czasu do czasu wraz z
kleniem i jaziem. O wêdkar-
stwie sp³awikowym
wyczynowym nie bêdê pisa³ i
pominê je milczeniem, aby
zatrzymaæ siê na ciê¿kim
³apaniu gruntowym na
martw¹ rybkê i rosówki.

Metoda ta, poznawana
przeze mnie niejako od nie-
dawna - ca³e lata spinning i
picker, zarazi³a mnie do-
szczêtnie i poch³onê³a bez
reszty. Kije - karpiowe, moc-
ne przystosowane do
ekstremalnego holu. Ko³ow-
rotki - takie same jak kije - z
¿y³k¹ co najmniej 0,35, jak
nie grubsz¹. By³em œwiad-

kiem brania suma, gdzie taki
sprzêt by³ „finezyjnym” dla tej
rybki . I, choæ hol trwa³ 20
minut, to i tak nie mia³ szans
na wyci¹gniêcie ryby.

Ale na takie sandacze sied-
mio-oœmiokilowe jest w sam
raz. Ciê¿arki 80 gram, ple-
cionka oko³o metra i kuty
mocny hak. Przynêt¹ najle-
piej ukleja, bo miejscowa, bo
bez okresu i wymiaru ochron-
nego, bo to typowe menu
sandacza. Wêdki na podpór-
kach z sygnalizatorami, z
odkrêconymi szpulkami lub z
wolnym biegiem. Myœlê, ¿e po
szlachetnym i wspania³ym
spinningu, czasem dobrze
posiedzieæ trochê i poczekaæ
na wielkiego sandacza z Odry.

PS.
Ze wzglêdu na okresy

ochronne polecam zastosowaæ
te rady dopiero w okresie let-
nim, kiedy skoñczy siê okres
ochronny naszych drapie¿ni-
ków i damy im w spokoju
przejœæ przez okres tar³owy.

Relikty fortu GwiaŸdziste-
go znajduj¹ siê na wschód od
Starego Miasta, na terenie
bazy Intertrans PKS oraz
Parku Leœnego. Czêœæ fortu,
le¿¹ca po stronie Intertrans
PKS sk³ada siê z pó³okr¹g³e-
go plac broni z otaczaj¹c¹ go
kazamat¹, natomiast czeœæ
po³o¿ona na terenie parku z
fosy, kaponiery, potern oraz
dwóch schronów pogotowia.

Fort Gwiazdy
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Fort Gwiazdy – fragment fosy.

Sezon odrzański już wkrótce

Zawieraj¹c umowê o pracê
strony powinny mieæ œwiado-
moœæ, i¿ w zale¿noœci od rodzaju
zawartej umowy, przepisy pra-
wa ró¿nie kszta³tuj¹ mo¿liwoœci
jej zakoñczenia.

Kodeks pracy wyró¿nia nastê-
puj¹ce sposoby rozwi¹zania
umowy: na mocy porozumienia
stron, przez oœwiadczenie jednej
ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia (rozwi¹zanie umo-
wy o pracê za wypowiedzeniem),
przez oœwiadczenie jednej ze stron
bez zachowania okresu wypowie-
dzenia (rozwi¹zanie umowy o
pracê bez wypowiedzenia).

Rozwi¹zanie umowy o pracê
za porozumieniem stron, mo¿e
mieæ miejsce w przypadku ka¿-
dego rodzaju umowy o pracê,
decyduj¹ce znaczenie ma tutaj
zgodna wola pracodawcy i pra-
cownika. Równie¿ rozwi¹zanie
umowy o pracê bez wypowie-
dzenia (zwane powszechne jako
tzw. zwolnienie dyscyplinarne),
mo¿e znaleŸæ zastosowanie w od-
niesieniu do ka¿dej umowy o
pracê. Inaczej ma siê sytuacja
rozwi¹zania umowy o pracê za
wypowiedzeniem, które mo¿li-
we jest, z jednym wyj¹tkiem,
tylko przy umowie o pracê na
okres próbny oraz umowie o pra-
cê na czas nie okreœlony. W
przypadku terminowej umowy o
pracê (na czas okreœlony, albo
na czas wykonywania okreœlo-

nej pracy) zasad¹ jest, i¿ umowa
rozwi¹zuje siê z up³ywem czasu,
na jaki zosta³a zawarta. Jed-
nak¿e przy zawieraniu umowy
o pracê na czas okreœlony,
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, strony
mog¹ dopuœciæ wczeœniejsze
rozwi¹zanie tej umowy za dwu-
tygodniowym wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia s¹
zró¿nicowane i zale¿¹ b¹dŸ od
okresu próbnego, b¹dŸ od okre-
su zatrudnienia u danego
pracodawcy. Nale¿y podkreœliæ,
¿e ka¿dy ze wskazanych wy¿ej
sposobów rozwi¹zania umowy o
pracê, charakteryzuje siê swo-
istymi wymaganiami, od
spe³nienia których zale¿y pra-
wid³owoœæ i skutecznoœæ
tych¿e oœwiadczeñ. Przyk³ado-
wo: wymieniæ tutaj mo¿na
zachowanie formy pisemnej,
wskazanie przyczyny uzasadnia-
j¹cej rozwi¹zanie przez
pracodawcê umowy o pracê bez
wypowiedzenia, w niektórych
przypadkach zachowanie trybu
tzw. konsultacji zwi¹zkowej.
Pamiêtaæ trzeba tak¿e, i¿ nie-
którym pracownikom w ogóle
nie mo¿na rozwi¹zaæ umowy o
pracê w drodze jednostronnego
wypowiedzenia (np. kobieta w
ci¹¿y, tudzie¿ w okresie urlopu
macierzyñskiego, pracownik
przebywaj¹cy na urlopie b¹dŸ
podczas usprawiedliwionej nie-
obecnoœci w pracy).

Mackol

Rozwiązanie umowy o pracę

Fort GwiaŸdzisty (Stern
Fort), pierwotnie Szaniec
GwiaŸdzisty (Stern Schanze),
nazwany tak ze wzglêdu na
swój wygl¹d (ramiona jego
skierowane by³y we wszystkich
kierunkach tworz¹c charakte-
rystyczny kszta³t gwiazdy).
Zbudowany zosta³ w okresie
wojen œl¹skich, gdy po zdoby-
ciu miasta przez wojska
pruskie (9 III l74l) z inicjatywy
Fryderyka II zapocz¹tkowano
modernizacjê twierdzy.

W l747 roku rozpoczêto,
trwaj¹c¹ dwa lata, budowê
szañca. Znajduj¹cy siê pier-
wotnie w tym miejscu
magazyn zast¹piono kaza-
mat¹ na ok. 200 ¿o³nierzy.
Fort z miastem ³¹czy³a ukry-
ta droga wzmocniona
blokhauzami, prowadz¹ca do
Bramy Wroc³awskiej. W
„GwieŸdzie”, podobnie jak w
samej twierdzy, wybudowano
tunele kontrminowe. Oko³o
roku l830 nast¹pi³a przebu-
dowa szañca, który odt¹d
nazywano fortem. Wybudo-
wano w nim pó³okr¹g³y plac z
okalaj¹cymi go magazynami i
koszarami. W takim stanie
fort dotrwa³ a¿ do czasów li-
kwidacji twierdzy w l905
roku.

Po raz ostatni fort wykorzy-
stany zosta³ zgodnie ze swoim
przeznaczeniem przez wojska
niemieckie podczas walk o
miasto w l945 roku, kiedy to
uczyniono go jednym z punk-
tów oporu.

Ciekawostk¹ jest, zacho-
wana na œcianie kazamaty,
tablica nagrobna upamiêtnia
gubernatora barona Rhein-
walda. Jest to pami¹tka z
czasów pobytu wojsk napole-
oñskich w G³ogowie.
Francuski gubernator zmar³
22.06.1810 i na w³asne ¿ycze-
nie pochowany zosta³ w
„GwieŸdzie”.

Rafael Rokaszewicz


