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

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo Głogowskie fortyfikacje
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Ju¿ w po³owie XIII wieku
ksi¹¿ê Konrad I wzniós³
pierwszy zamek - drewnian¹
budowlê z murowan¹ wie¿¹,
usytuowan¹ w pó³nocno - za-
chodnim naro¿niku Starego
Miasta, przy brodzie przez
Odrê. Jego nastêpca, Henryk
III, zamek przebudowa³, w³¹-
czaj¹c go w system murów
obronnych, a w ci¹gu XIV i XV
w. wybudowano trzy skrzy-
d³a. Na  prze³omie XV i XVI
w. rezydowa³ tutaj królewicz
Zygmunt Jagielloñczyk. W
wiekach XVII i XVIII zamek,
po kolejnych przebudowach,
nabra³ charakteru rezydencji
pa³acowej. Od r. 1742 mieli w
nim siedzibê zarz¹dcy pruscy.
Dwukrotnie w zamku zatrzy-
mywa³ siê Napoleon. W koñcu
XIX w. wiêksz¹ czêœæ po-
mieszczeñ przeznaczono na
s¹d królewski. W 1945 r.
gmach leg³ w gruzach. Odbu-
dowany zosta³ w latach 1971
- 83. Skrzyd³o po³udniowe
wybudowano od podstaw. W
dwóch salach na parterze za-
chowa³y siê sklepienia
kolebkowo - krzy¿owe, a w
podziemiach fragmenty muru
gotyckiego ze sklepieniami
kolebkowymi. Cylindryczna
wie¿a  pochodzi jeszcze z po-

³owy XIII w., ma 24 m
wysokoœci, jej mury
grube s¹ na 2,7 m. w
dawnych czasach
s³u¿y³a m.in. za wiê-
zienie. W jej lochach
ksi¹¿ê  Jan II ¯agañ-
ski  w 1488 r. uwiêzi³
burmistrza i rajców
miejskich, którzy
zmarli poœród mê-
czarni z g³odu. St¹d
utrwalona tradycj¹
nazwa wie¿y - G³odo-
wa. Obecnie w zamku
ma siedzibê Muzeum
Archeologiczno - Hi-
storyczne.

Rafael
Rokaszewicz

Zamek Książąt Głogowskich

Niniejszym artyku³em rozpoczy-
namy cykl maj¹cy przybli¿yæ
problematykê zwi¹zan¹ z funkcjo-
nowaniem ma³¿onków w obrocie
prawnym, w szczególnoœci zasady
zaci¹gania przez nich zobowi¹zañ,
zawierania umów, rozporz¹dzania
poszczególnymi sk³adnikami maj¹t-
kowymi (ruchomoœciami,
nieruchomoœciami, itd.), prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej.

Obserwacja praktyki wskazuje,
i¿ zagadnienia te nie s¹ powszech-
nie znane wœród przeciêtnych
Kowalskich, zaœ konsekwencje owej
niewiedzy bywaj¹ niekiedy brze-
mienne w skutkach. WyobraŸmy
sobie dla przyk³adu tak¹ oto sytu-
acjê. W zgodnie funkcjonuj¹cym
ma³¿eñstwie m¹¿ prowadzi pod w³a-
snym nazwiskiem firmê. W zwi¹zku
z potrzeb¹ pozyskania œrodków pie-
niê¿nych, zaci¹ga on samodzielnie
kredyt. W tym czasie ¿ona przeby-
wa za granic¹. Splot niekorzystnych
zdarzeñ powoduje, i¿ sp³ata kredy-
tu nie przebiega zgodnie z
harmonogramem, co powoduje po-
stawienie kredytu w stan
natychmiastowej wymagalnoœci.
¯ona powróciwszy do kraju, zasta-
je bêd¹ce w toku postêpowanie
egzekucyjne, skutkiem czego mo¿e
byæ zlicytowanie samochodu bêd¹-
cego jej w³asnoœci¹. Czy pani
Kowalska ma w takiej sytuacji
prawne mo¿liwoœci zapobie¿enia eg-

zekucji? Kiedy pan Kowalski mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹za-
nie kredytowe, a kiedy potrzebna
jest zgoda pani Kowalskiej? Czy
ka¿de zawarcie umowy przez wspó-
³ma³¿onka wymaga zgody drugiego
ma³¿onka, czy te¿ przeciwnie, zgo-
da taka nie jest wymagana. Na te i
inne pytania odpowiedzi znajduj¹
siê w przepisach ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuñczy (Dz. U. nr 9 poz. 59 z
póŸn. zm. – dalej KRiO). Nale¿y przy
tym poczyniæ zastrze¿enie, i¿ ca-
³kiem niedawno dosz³o do
gruntownej nowelizacji interesuj¹-
cych nas przepisów. Nowe przepisy
obowi¹zuj¹ od 20 stycznia 2005 r. i
one bêd¹ omawiane w kolejnych cy-
klach. Trzeba przy tym wyraŸnie
podkreœliæ, ¿e wszelkie czynnoœci
prawne dokonane przez ma³¿onków
przed t¹ dat¹, s¹ oceniane wed³ug
starych przepisów, przewiduj¹cych
czêsto zgo³a odmienne skutki, od
przewidzianych w aktualnych prze-
pisach. Przedmiotem kolejnych
artyku³ów bêdzie najbardziej typo-
wa i najczêœciej spotykana sytuacja,
mianowicie taka, w której ma³¿on-
kowie po zawarciu zwi¹zku
ma³¿eñskiego, nie dokonuj¹ ¿ad-
nych dodatkowych czynnoœci
zmierzaj¹cych do uregulowania ich
sytuacji, pozostawiaj¹c to niejako
w³asnemu losowi.

Mackol

Majątek w
małżeństwie (cz. I)

Proponujemy Pañstwu prze-
gl¹d woblerów g³ogowskiej firmy
„GLOOG”, której w³aœcicielem
jest Jan Katarzyñski. Ze wzglê-
du na coraz szybciej zbli¿aj¹cy
siê sezon spinningowy chcemy
zaprezentowaæ poszczególne wo-
blery, doskonale sprawdzaj¹ce
siê na Odrze i nie tylko. Firma
oferuje oko³o 500 ró¿nych przy-
nêt na wszystkie drapie¿niki- od
okoni po sumy.

Pierwsz¹ lini¹ s¹ woblery
„NIKE” o smuk³ym kszta³cie i spo-
kojnej akcji. S¹ to idealne przynêty
rzeczne, na które doskonale re-
aguj¹ bolenie i sandacze. Woblery
„NIKE” s¹ oferowane w 3 wielko-
œciach 60, 80 i 100 mm oraz w 14
wariantach kolorystycznych.
Sprawdzaj¹ siê w klasycznym
spinningu oraz s¹ doskona³¹ przy-
nêt¹ trollingow¹. W naszym
regionie nike u¿ywane s¹ przede
wszystkim na bolenie a najwiêk-
sze modele s¹ doskona³¹ przynêt¹
na sandacze zarówno na ³owy
dzienne i nocne.

Nastêpn¹ seri¹ s¹ „KALIPSO”.
S¹ to woblery o bardziej pêkatej
bryle i ostrzejszej akcji. Wabiki
te s¹ idealne na rzeczne jak i je-
ziorowe drapie¿niki - docelowo

szczupaki i sandacze, jak i na du¿e
klenie i bolenie. Popularne „kalip-
siaki” dostêpne s¹ na rynku w 14
kolorach w wersjach p³ywaj¹cej i
ton¹cej oraz g³êboko i p³ytko nur-
kuj¹cej.

Kolejnym modelem g³ogowskich
„³owców okazów” s¹ woblery „HEK-
TOR”. S¹ to pêkate woblery o bardzo
ostrej, szerokiej akcji produkowane
w 5 wielkoœciach do 35 do 60 mm.
Najmniejsze woblery s¹ sprawdzo-
nymi pogromcami kleni i jazi,
œrednie zaœ potrafi¹ doskonale „wy-
wabiæ” szczupaki zamieszkuj¹ce
rzeczne ostrogi, jak i jeziorowe blaty
i górki. Najwiêksze modele s¹ nieza-
wodne w nocnych polowaniach na
rzeczne sumy a w wersji g³êboko-
schodz¹cej s¹ prawdziwymi kilerami
na póŸnojesienne szczupaki.

Ten krótki przegl¹d nie odzwier-
ciedla wszystkich zalet tych
woblerów, po prostu trzeba je spraw-
dziæ. Mnie te woblery sprawdzi³y siê
wielokrotnie i jestem pod wra¿eniem
ich ³ownoœci. Dodatkowym atutem
jest ich niska cena co doceni¹ za-
równo pocz¹tkuj¹cy wêdkarze jak i
doœwiadczeni ³owcy okazów. Osobi-
œcie polecam sprawdzenie tych
przynêt i na pewno nie bêdziecie za-
wiedzeni.

Cudze chwalicie…

Pani Bogus³awa (z lewej) z karpiem o wadze 1,5 kg z³owionym w Jeziorze S³awskim .


