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M
o wa o na tu ral nych
me to dach ukła da -
nia ko ni. Pi szę ten
tekst z per spek ty wy
fa ce ta, któ ry jest
orę dow ni kiem te go

nur tu i czyn nym tre ne rem w te a mie
Jeź dziec twa Na tu ral ne go Bez Ta jem -
nic An drze ja Ma ka ce wi cza. To czło -
wiek, któ ry w ro ku 2001 za i ni cjo wał
w Pol sce ruch na tu ral ny i dzię ki swo -
im kon tak tom w USA ścią gnął do kra -
ju naj wię kszych z naj wię kszych tre -
ne rów i pro mo to rów jeź dziec twa na -
tu ral ne go: Mon ty Ro ber tsa, dr. Ro ber -
ta Mil le ra, Chri sa Co xa i Ri char da Win -
ter sa. Nie wta jem ni czo nym te na zwi -
ska nie wie le mó wią, ale w świe cie ko -
nia rzy na tu ral nych zna czą one ty le co
w świe cie pił kar skim (za cho wu jąc
oczy wi ście mia rę) na zwi ska Mes sie -
go i Ro nal do czy tre ne ra Gu ar dio li, tu -
dzież Loe wa.

Ru chu jeź dziec twa na tu ral ne go nie
da się po wstrzy mać, jak chcie li by nie -
któ rzy tra dy cjo na li ści, szcze gól nie tre -
ne rzy, za wod ni cy i ho dow cy, któ rzy
uwa ża ją, że z ra cji swo ich pro fe sji po -
sie dli ta ką wie dzę o ko niach, że nikt
im już nic mą dre go nie mo że po wie -
dzieć, a szcze gól nie je śli – ich zda niem
– jest spo za kla no wej bran ży. 

Je stem pe wien, że za kil ka lat
– w naj gor szym przy pad ku za kil ka -
na ście – nikt nie bę dzie roz gra ni czał
jeź dziec twa na na tu ral ne i kla sycz ne.
Na tu ral ny spo sób ko mu ni ka cji z koń -
mi po łą czy się z tech ni ka mi kla sy ki,
we ster nu i in nych szkół czy sty lów.
Każ dy bę dzie mógł z te go bo gac twa
wy bie rać, co mu po trzeb ne, ale też
każ dy ro zum ny jeź dziec i tre ner za -
cznie pra cę z ko niem od do tar cia do
je go umy słu, od zbu do wa nia z nim
re la cji. A to jest w na tu ra lu naj waż -
niej sze. Na tym po le ga je go si ła. Nie
nad za pa no wa niem nad pię cio ma set -

ka mi ki lo gra mów mięś ni, lecz na 500
gra ma mi umy słu. 

Jeź dziec two na tu ral ne sta ło się po -
pu lar ne w USA w la tach 80. i stam tąd
roz la ło się na Au stra lię i Eu ro pę. To
wy nik zmian cy wi li za cyj nych. Ro zu -
mie my już, że zwie rzę ta trze ba trak -
to wać z sza cun kiem, ko nie prze sta ły
słu żyć tyl ko do pra cy czy spor tu. Co -
raz wię cej lu dzi ma je tyl ko dla re kre -
a cyj nej przy jem no ści. Po za tym lwia
część jeź dźców to dziew czyn ki i ko -
bie ty, z na tu ry wraż li wsze i bar dziej
opie kuń cze. W ten spo sób po wstał
w Ame ry ce no wy ry nek pra cy dla
kow boj skich tre ne rów. Re wo lu cja in -
ter ne to wa spo wo do wa ła, że o ich przy -
jaz nych tech ni kach na tych miast moż -
na by ło się do wie dzieć. Do dat ko we -
go ko pa nur to wi na tu ral ne mu da ła
książ ka Ni cho la sa Evan sa „Za kli nacz
ko ni”, a po tem film pod tym sa mym
ty tu łem z Ro ber tem Red for dem w ro -
li głów nej. 

Nie każ dy oczy wi ście wie, ale za wo -
dy tre ne rów me tod na tu ral nych, zwa -
nych po pu lar nie za kli na cza mi ko ni,
roz gry wa ne są tyl ko w dwóch miej -
scach na świe cie: w Sta nach Zjed no -
czo nych i w Pol sce. W USA od 2003 ro -
ku w „Ro ad to the Hor se” o ty tuł naj -
lep sze go wal czą gwia zdy pier wszej
wiel ko ści, naj bar dziej zna ni tre ne rzy.
Na gro da głów na nie jest im po nu ją ca,
bo wy no si 10 tys. do la rów i za wsze jest
prze ka zy wa na przez zwy cięz cę na cel
cha ry ta tyw ny. Tam sam udział w za -
wo dach jest już wiel kim wy róż nie niem. 

W Pol sce ta kie za wo dy pn. „My -
śląc o ko niu” roz gry wa ne są od 2010
ro ku. Dwie pier wsze edy cje mia ły
miej sce w Zbro sła wi cach k. Gli wic.
Mia łem przy jem ność uczest ni czyć
w pier wszej ja ko za wod nik. W tym ro -
ku im pre za od by ła się w osta t ni 
we e kend sierp nia w Ście gnach pod
Kar pa czem, a ści ślej w We stern Ci ty
Je rze go Po ko ja, zna ne go pro pa ga to -
ra sty lu we stern w Pol sce, or ga ni za -
to ra mię dzy na ro do wych mi strzostw
Pol ski w kon ku ren cjach z kro wa mi
i czyn ne go za wod ni ka dys cy pli ny cut -
ting, czy li kow boj skiej sztu ki od dzie -
la nia cie la ków od sta da. We stern Ci ty
jest głów nym oś rod kiem cut tin gu

w Pol sce. Po kój ma od po wied nią do
re a li za cji ta kich pro jek tów jak „My -
śląc o ko niu” in fra struk tu rę: dwie du -
że, otwar te are ny i wiel ką kry tą ha lę.
Na wet zła po go da nie mo że więc u nie -
go im pre zy roz ło żyć. 

Z pro fe sjo nal nie przy go to wa nych
try bun na ze wnątrz ha li wi dzo wie mo -
gli ob ser wo wać zma ga nia tre ne rów
na tle ma low ni czych gór. Go ściem im -
pre zy w We stern Ci ty był Ri chard Win -
ters, zwy cięz ca ame ry kań skich mi -
strzostw za kli na czy w ro ku 2009. Win -
ters za prze ciw ni ków miał Ka te ri nę
San ta ro vą z Czech i Re i ne ra Schel ber -
ta z Nie miec, bo tym ra zem ob sa da za -
wo dów by ła za gra nicz na. 

Ko nie dla za wod ni ków, dwu i pół -
let nie kla cze, po cho dzi ły z ho do wli ro -
dzi ny Par kit nych z Ko war. Za da niem
tre ne rów by ło po czte rech pół to ra go -
dzin nych se sjach tak je uło żyć, że by
trze cie go dnia za wo dów na fi na ło wym
to rze prze szkód wy ko nać z ni mi okre -
ślo ne za da nia, na przy kład wpro wa -
dzić do przy cze py, po dejść do szcze -
ka ją ce go psa czy pra cu ją cej na wiew -
ni cy. Za da nia wy ko na ne z sio dła by ły
pod wój nie pun kto wa ne. 

Zde cy do wa nie wy grał Ri chard
Win ters. On już w pier wszej se sji do -
siadł ko nia, a w fi na le spo koj nie na nim
ga lo po wał i ga niał cie la ka. Nie miec ki
tre ner wsiadł na ko nia w trze ciej se sji,
a Czesz ka w czwar tej. Wi dać, że Ame -
ry ka nin wie dzę o ko niach ma w ge -
nach. A po Eu ro pej czy kach wi dać by -
ło, że to wie dza na by ta. 

W su mie przez trzy dni w im pre -
zie uczest ni czy ło po nad 500 osób. Je -
śli or ga ni za to rzy zde cy du ją się na po -
wtó rze nie te go wy da rze nia w tym sa -
mym miej scu, to ko nia rze na Dol nym
Ślą sku bę dą mie li w za się gu rę ki wspa -
nia łą im pre zę edu ka cyj ną. A na to się
za nosi. W przy szłym ro ku go ściem
„My śląc o ko niu” ma być Buck Bran -
na man, o któ rym do ku ment pt. „Buck”
zdo był na gro dę na fe sti wa lu Sun dan -
ce w USA i był w tym ro ku po ka zy wa -
ny na fe sti wa lu fil mów ame ry kań skich
w War sza wie. 

We Fran cji jeź dziec two to waż na
dzie dzi na gos po dar ki. 

Dla cze go nie mo że być u nas? �

ZA KLI NA CZE W KAR PA CZU

Do brze, 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

Wrocław, dnia       sierpnia 2012 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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: 

zajęcia stałe:

zajęcia czasowe

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.
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Lp. Obręb Arkusz mapy

Nr działki 

Pow. działki 

[ha]

Właściciel/Władający

przed po

podziałem podziale

1

0015

Trzęsów

442-322-094442-

322-142

117/3 117/5 0,0058 Tetera Jan

2

0015

Trzęsów

442-322-094 116 116/1 0,0014

Gmina Grębocice Wójt Gminy

Grębocice 59-150 Grębocice,

ul. Głogowska 3

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

Lp. Obręb Arkusz mapy

Nr działki 

Pow.

działki 

[ha]

Uwagi

przed po

podziałem podziale

1

0015

Trzęsów

442-322-094442-

322-142

24/1 - 6,05

Dolnośląska Służba Dróg i

Koleiwe Wrocławiu, 50-425

Wrocław,ul. Krakowska 28

2

0015

Trzęsów

442-322-094 65 - 2,15

Starostwo Powiatowe

PolkowicePolkowicki Zarząd

Dróg Powiatowych 59-170

Przemków, ul. Fabryczna 16

Lp. Obręb i Arkusz mapy

Nr jednostki

rejestrowej

(nr Księgi

Wieczystej)

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr działki

Powierzchnia

działki

ha

Nr działki

projektowanej

Powierzchnia

działki 

ha

1

0015 Trzęsów 442-

322-094442-322-142

KW62013 117/3 0,1754

117/6 0,1696

117/5 0,0058

2

0015 Trzęsów 442-

322-094

Wójt Gminy

Grębocice

116 0,07

116/2 0,0686

116/1 0,0014

3

0015 Trzęsów 442-

322-094

KW16056 88 0,12

88/2 0,1156

88/1 0,0044

4

0015 Trzęsów 442-

322-094

KW23965 90/1 0,1538

90/6 0,1389

90/5 0,0149

5

0015 Trzęsów 442-

322-094

KW-

LE1G/0009

1779/6

90/2 0,1942

90/8 0,1819

90/7 0,0123

6

0015 Trzęsów 442-

322-094

KW-

LE1G/0002

3965/0

90/4 0,4389

90/10 0,4373

90/9 0,0016

7

0015Trzęsów442-322-

094

KW13123 39 0,16

39/2 0,1587

39/1 0,0013

8

0015Trzęsów442-322-

094

KW3202 9 0,15

9/2 0,1498

9/1 0,0002

32054121

CENTRUM KREDYTOWE
chwilówki do 3000 zł 

– SZYBKA WYPŁATA !!!!!

pożyczki bez BIK do 12.000 zł

kredyty gotówkowe 

i konsolidacyjne 

ze spłatą do 10 lat 

– NISKIE RATY !!!!!!

DUŻA PRZYZNAWALNOŚĆ

Zadzwoń i umów się

71 34 22 444, 502 11 46 07

ul. Kościuszki 135, 1 piętro, pok. 106

32035649

Konkurs dotacyjny pn. 
„Festiwale recyclingu”

na przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne
dotyczące odpadów 

termin do 10 września 
więcej na: 

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

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

32058235
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Ri chard Win ters, zwy cięz ca te go rocz nych pol skich mi strzostw za kli na czy ko ni, w pra cy z wy lo so wa ną kla czą
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