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CENTRUM KREDYTOWE

ZAKLINACZE W KARPACZU

chwilówki do 3000 zł

Dobrze, że u nas
Mamy na Dolnym Śląsku kolejną ciekawą imprezę, choć
na razie bardzo specjalistyczną, bo dotyczącą jeździectwa.
I na razie nie całego, lecz jego części. Jednak tylko kwestią
czasu jest, kiedy idea promowana przez nią się upowszechni

– SZYBKA WYPŁATA !!!!!

Konkurs dotacyjny pn.

pożyczki bez BIK do 12.000 zł

„Festiwale recyclingu”

kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne
ze spłatą do 10 lat
– NISKIE RATY !!!!!!

na przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne
dotyczące odpadów
termin do 10 września
więcej na:

DUŻA PRZYZNAWALNOŚĆ

www.edukacjaodpadowa.pl
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zadzwoń i umów się
71 34 22 444, 502 11 46 07
ul. Kościuszki 135, 1 piętro, pok. 106

Kampania „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia
Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjnoedukacyjna. Etap I” finansowana jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

32035649

32058235

JERZY SAWKA

Wrocław, dnia

sierpnia 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF.AB.7820.32.2012.WW1

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194, z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego działającego przez pełnomocnika
Pana Bernarda Adamczaka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 104 w zakresie budowy chodnika, zjazdów indywidualnych,
budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i przełożenia odcinka sieci
teletechnicznej w miejscowości Trzęsów”.
Wnioskowana inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o niżej wymienionych numerach
ewidencyjnych:
Nr działki
Lp. Obręb

Richard Winters, zwycięzca tegorocznych polskich mistrzostw zaklinaczy koni, w pracy z wylosowaną klaczą

JERZY
SAWKA
GAZETA WYBORCZA

owa o naturalnych
metodach układania koni. Piszę ten
tekst z perspektywy
fa ce ta, któ ry jest
orędownikiem tego
nurtu i czynnym trenerem w teamie
Jeździectwa Naturalnego Bez Tajemnic Andrzeja Makacewicza. To człowiek, który w roku 2001 zainicjował
w Polsce ruch naturalny i dzięki swoim kontaktom w USA ściągnął do kraju największych z największych trenerów i promotorów jeździectwa naturalnego: Monty Robertsa, dr. Roberta Millera, Chrisa Coxa i Richarda Wintersa. Niewtajemniczonym te nazwiska niewiele mówią, ale w świecie koniarzy naturalnych znaczą one tyle co
w świecie piłkarskim (zachowując
oczywiście miarę) nazwiska Messiego i Ronaldo czy trenera Guardioli, tudzież Loewa.
Ruchu jeździectwa naturalnego nie
da się powstrzymać, jak chcieliby niektórzy tradycjonaliści, szczególnie trenerzy, zawodnicy i hodowcy, którzy
uważają, że z racji swoich profesji posiedli taką wiedzę o koniach, że nikt
im już nic mądrego nie może powiedzieć, a szczególnie jeśli – ich zdaniem
– jest spoza klanowej branży.
Je stem pewien, że za kil ka lat
– w najgorszym przypadku za kilkanaście – nikt nie będzie rozgraniczał
jeździectwa na naturalne i klasyczne.
Naturalny sposób komunikacji z końmi połączy się z technikami klasyki,
westernu i innych szkół czy stylów.
Każdy będzie mógł z tego bogactwa
wybierać, co mu potrzebne, ale też
każdy rozumny jeździec i trener zacznie pracę z koniem od dotarcia do
jego umysłu, od zbudowania z nim
relacji. A to jest w naturalu najważniejsze. Na tym polega jego siła. Nie
nad zapanowaniem nad pięcioma set-
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kami kilogramów mięśni, lecz na 500
gramami umysłu.
Jeździectwo naturalne stało się popularne w USA w latach 80. i stamtąd
rozlało się na Australię i Europę. To
wynik zmian cywilizacyjnych. Rozumiemy już, że zwierzęta trzeba traktować z szacunkiem, konie przestały
służyć tylko do pracy czy sportu. Coraz więcej ludzi ma je tylko dla rekreacyjnej przyjemności. Poza tym lwia
część jeźdźców to dziewczynki i kobiety, z natury wrażliwsze i bardziej
opiekuńcze. W ten sposób powstał
w Ame ryce nowy ry nek pra cy dla
kowbojskich trenerów. Rewolucja internetowa spowodowała, że o ich przyjaznych technikach natychmiast można było się dowiedzieć. Dodatkowego kopa nurtowi naturalnemu dała
książka Nicholasa Evansa „Zaklinacz
koni”, a potem film pod tym samym
tytułem z Robertem Redfordem w roli głównej.
Nie każdy oczywiście wie, ale zawody trenerów metod naturalnych, zwanych popularnie zaklinaczami koni,
rozgrywane są tylko w dwóch miejscach na świecie: w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W USA od 2003 roku w „Road to the Horse” o tytuł najlepszego walczą gwiazdy pierwszej
wielkości, najbardziej znani trenerzy.
Nagroda główna nie jest imponująca,
bo wynosi 10 tys. dolarów i zawsze jest
przekazywana przez zwycięzcę na cel
charytatywny. Tam sam udział w zawodach jest już wielkim wyróżnieniem.
W Polsce takie zawody pn. „Myśląc o koniu” rozgrywane są od 2010
ro ku. Dwie pier wsze edycje mia ły
miejsce w Zbrosławicach k. Gliwic.
Miałem przyjemność uczestniczyć
w pierwszej jako zawodnik. W tym roku im preza od by ła się w osta t ni
weekend sierpnia w Ściegnach pod
Karpaczem, a ściślej w Western City
Jerzego Pokoja, znanego propagatora stylu western w Polsce, organizatora międzynarodowych mistrzostw
Polski w konkurencjach z krowami
i czynnego zawodnika dyscypliny cutting, czyli kowbojskiej sztuki oddzielania cielaków od stada. Western City
jest głów nym oś rod kiem cut tin gu

w Polsce. Pokój ma odpowiednią do
realizacji takich projektów jak „Myśląc o koniu” infrastrukturę: dwie duże, otwarte areny i wielką krytą halę.
Nawet zła pogoda nie może więc u niego imprezy rozłożyć.
Z profesjonalnie przygotowanych
trybun na zewnątrz hali widzowie mogli obserwować zmagania trenerów
na tle malowniczych gór. Gościem imprezy w Western City był Richard Winters, zwycięzca amerykańskich mistrzostw zaklinaczy w roku 2009. Winters za przeciwników miał Katerinę
Santarovą z Czech i Reinera Schelberta z Niemiec, bo tym razem obsada zawodów była zagraniczna.
Konie dla zawodników, dwuipółletnie klacze, pochodziły z hodowli rodziny Parkitnych z Kowar. Zadaniem
trenerów było po czterech półtoragodzinnych sesjach tak je ułożyć, żeby
trzeciego dnia zawodów na finałowym
torze przeszkód wykonać z nimi określone zadania, na przykład wprowadzić do przyczepy, podejść do szczekającego psa czy pracującej nawiewnicy. Zadania wykonane z siodła były
podwójnie punktowane.
Zde cydowa nie wygrał Ri chard
Winters. On już w pierwszej sesji dosiadł konia, a w finale spokojnie na nim
galopował i ganiał cielaka. Niemiecki
trener wsiadł na konia w trzeciej sesji,
a Czeszka w czwartej. Widać, że Amerykanin wiedzę o koniach ma w genach. A po Europejczykach widać było, że to wiedza nabyta.
W sumie przez trzy dni w imprezie uczestniczyło ponad 500 osób. Jeśli organizatorzy zdecydują się na powtórzenie tego wydarzenia w tym samym miejscu, to koniarze na Dolnym
Śląsku będą mieli w zasięgu ręki wspaniałą imprezę edukacyjną. A na to się
zanosi. W przyszłym roku gościem
„Myśląc o koniu” ma być Buck Brannaman, o którym dokument pt. „Buck”
zdobył nagrodę na festiwalu Sundance w USA i był w tym roku pokazywany na festiwalu filmów amerykańskich
w Warszawie.
We Francji jeździectwo to ważna
dziedzina gospodarki.
Dlaczego nie może być u nas? 

Arkusz mapy

1

0015 442-322-094442Trzęsów
322-142

2

0015
Trzęsów

3

przed
po
podziałem podziale

Pow. działki
[ha]

Właściciel/Władający

Tetera Jan

117/3

117/5

0,0058

442-322-094

116

116/1

Gmina Grębocice Wójt Gminy
0,0014 Grębocice 59-150 Grębocice,
ul. Głogowska 3

0015
Trzęsów

442-322-094

88

88/1

0,0044

Machaj Halina

4

0015
Trzęsów

442-322-094

90/1

90/5

0,0149

Kozak Mariusz,
Kozak Ewelina

5

0015
Trzęsów

442-322-094

90/2

90/7

0,0123

Bilski Krzysztof
Bilska Anna

6

0015
Trzęsów

442-322-094

90/4

90/9

0,0016

Jarosz Wojciech
Jarosz Agnieszka

7

0015
Trzęsów

442-322-094

39

39/1

0,0013

Stańczyk Jan

8

0015
Trzęsów

442-322-094

9

9/1

0,0002

Urbaniak Franciszek

Pow.
działki
[ha]

Uwagi

zajęcia stałe:
Nr działki
Lp. Obręb

Arkusz mapy

przed

po

podziałem podziale

1

0015 442-322-094442Trzęsów
322-142

2

0015
Trzęsów

442-322-094

24/1

-

6,05

Dolnośląska Służba Dróg i
Koleiwe Wrocławiu, 50-425
Wrocław,ul. Krakowska 28

65

-

2,15

Starostwo Powiatowe
PolkowicePolkowicki Zarząd
Dróg Powiatowych 59-170
Przemków, ul. Fabryczna 16

zajęcia czasowe
Stan po podziale
Nr jednostki Stan przed podziałem
rejestrowej
Powierzchnia
Powierzchnia
Lp. Obręb i Arkusz mapy
Nr działki
(nr Księgi Nr działki
działki
działki
projektowanej
Wieczystej)
ha
ha
117/6
0,1696
0015 Trzęsów 4421
KW62013 117/3
0,1754
322-094442-322-142
117/5
0,0058
116/2
0,0686
0015 Trzęsów 442- Wójt Gminy
2
116
0,07
322-094
Grębocice
116/1
0,0014
88/2
0,1156
0015 Trzęsów 4423
KW16056
88
0,12
322-094
88/1
0,0044
90/6
0,1389
0015 Trzęsów 4424
KW23965
90/1
0,1538
322-094
90/5
0,0149
KW90/8
0,1819
0015 Trzęsów 4425
0,1942
LE1G/0009 90/2
322-094
90/7
0,0123
1779/6
6

0015 Trzęsów 442322-094

KWLE1G/0002
3965/0

0015Trzęsów442-3227
KW13123
094
8

0015Trzęsów442-322094

KW3202

90/4

0,4389

39

0,16

9

0,15

90/10

0,4373

90/9

0,0016

39/2
39/1
9/2
9/1

0,1587
0,0013
0,1498
0,0002

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości
gruntowych w następujący sposób:
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Grębocice, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz
w prasie lokalnej.
W dalszym ciągu informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, strony uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących
mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 2108, w godzinach pracy Urzędu,
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie
w każdym stadium postępowania.
32054121

