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7624/5//09 Skrzyszów, dnia 22.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Skrzyszów, dzia!aj"c na podstawie art. 79 ust. 1 w zwi"zku
z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa#dziernika 2008 r. o udost$p-
nianiu informacji o %rodowisku i jego ochronie, udziale spo!ecze&stwa
w ochronie %rodowiska oraz ocenach oddzia!ywania na %rodowisko /Dz.
U. nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ze zm./ zawiadamia, 'e:
1. przyst"piono do przeprowadzenia oceny oddzia!ywania na %rodowisko

z udzia!em spo!ecze&stwa w post$powaniu administracyjnym prowa-
dzonym w sprawie wydania decyzji o %rodowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsi$wzi$cia pod nazw" „Przebudowa O%rodka Zbioru
Gazu Ja%niny w celu eksploatacji z!o'a Ja%niny Pó!noc. Pod!"czenie
odwiertów J-1, 5, 7, 8, 15 i 26” na dzia!kach nr 1075/10, 909/2, 909/1,
910/1, 910/2, 910/3, 925, 939, 926, 927/7 923/2, 922 i 888 w miejsco-
wo%ci Pogórska Wola gm. Skrzyszów i na dzia!ce nr 5154/1 w miejsco-
wo%ci Wola Rz$dzi&ska gm. Tarnów.

2. wniosek o wydanie decyzji o %rodowiskowych uwarunkowaniach z!o'y!
Pan Józef Potera reprezentuj"cy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A. w Warszawie, Oddzia! w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-
500 Sanok.

3. organem w!a%ciwym do:
a) wydania decyzji jest Wójt Gminy Skrzyszów,
b) uzgodnienia warunków realizacji przedsi$wzi$cia jest Regionalny Dy-

rektor Ochrony (rodowiska w Krakowie, Wydzia! Spraw Terenowych
Oddzia! w Tarnowie,

c) wydania opinii jest Pa&stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie;

4. z dokumentacj" sprawy, w tym z raportem oddzia!ywania przedsi$wzi$-
cia na %rodowisko, mo'na si$ zapozna) w Referacie Budownictwa
Urz$du Gminy Skrzyszów, pokój nr 5 (parter), w godzinach pracy urz$-
du, tj. w poniedzia!ek od 800 do 1600 oraz od wtorku do pi"tku od 730
do 1530.

5. w przedmiotowym post$powaniu istnieje mo'liwo%) sk!adania uwag
i wniosków;

6. uwagi i wnioski mog" by) wnoszone:
a) w formie pisemnej,
b) ustnie do protoko!u,
c) za pomoc" %rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno%ci opa-

trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze%nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
nr 130, poz. 1450, ze zm.).

W ci"gu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo%ci mo'na zg!a-
sza) uwagi i wnioski w post$powaniu administracyjnym w przedmiotowej
sprawie.

7. organem w!a%ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Skrzyszów;

8. je'eli w toku post$powania zaistnieje konieczno%) przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej otwartej dla spo!ecze&stwa, informacja o jej
terminie i miejscu zostanie podana do wiadomo%ci w terminie pó#niej-
szym, osobnym pismem.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zosta!o na tablicach og!osze&
Urz$du Gminy Skrzyszów i Urz$du Gminy Tarnów oraz na stronie inter-
netowej Urz$du Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl
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GrzegorzDuda–aktualnymistrz
krajuwklasieAGórskichSamo-
chodowych Mistrzostw Polski –
b!dzie pierwszym w Polsce kie-
rowc", który od najbli#szego se-
zonub!dziesi!$ciga%samocho-
dem nap!dzanym na spr!#ony
gaz ziemny CNG. Kierowcy,
pobliskotrzyletnichstaraniach,
uda%o si! uzyska& na to zgod!
wPolskimZwi"zkuMotorowym.

Pochodz"cy z Ryglic rajdo-
wiec jest jednym z najbardziej
utytu%owanych zawodników w
wy$cigach górskich. W ubie-
g%ym, dziesi"tym roku swoich
startów w tej rywalizacji, zdo-
by%...dziesi"tytytu%mistrzowski.

– To by% dla mnie naprawd!
niez%y sezon. Nie tylko dlatego,
#e uda%o mi si! przywie'& kom-
plet punktów ze wszystkich
szesnastueliminacji,alete#dla-
tego, #e przejecha%em go prak-
tycznie bez awarii. Samochód
„posypa% si!” dopiero podczas
Barbórki Warszawskiej – mówi
Grzegorz Duda.

Wnajbli#szym,doktóregoju#
si!mocnoprzygotowuje,wystar-
tuje w kompletnie przebudowa-
nym mitsubishi, nap!dzanym
spr!#onymgazemziemnym.Jest
pierwszym polskim kierowc",
któryodwa#y%si!nastartysamo-

chodem z instalacj" CNG.
–Gdybynied%ugiei#mudneper-
traktacjezPZM-otemiprzekony-
wanieichdotego,#epowinni$my
pój$&z duchem czasu i dopu$ci&
do wy$cigów samochody ekolo-
giczne,by%bympierwszyna$wie-
cie. Niestety, w mi!dzyczasie,
uprzedzi%mnie kto$zaoceanem
–mówizu$miechem.

Nowysilniksprowadzonyzo-
sta% specjalnie z W%och, a o za-
montowanie instalacji na spr!-
#ony gaz w maj"cym blisko 500

konimechanicznychbolidzieza-
troszczy si! tarnowska firma
CzakramJackaOko(skiego,która
zreszt" jest jednym z g%ównych
sponsorów rajdowca z Ryglic.
Poza Czakramem team Grzego-
rzaDudywierniewspieraj"odlat
firmy Blachdom, GRP, Mytnik,
Steinhof, Redruk i V-Tech,
aodub.rokutak#eproducentna-
pojów – Rani. Aby samochód
móg% rywalizowa& na wy$cigo-
wych trasach (kierowca planuje
starty w tym roku tak#e w Mi-
strzostwach Europy )rodkowo-
Wschodniej) konieczne okaza%o
si! sprowadzenie w%asnej stacji
do tankowania gazu, z któr" ze-
spó%b!dzieje'dzi%nazawody.

-Wswojejkonkurencjiosi"g-
n"%em ju# prawie wszystko. Te-
raz postanowi%em spróbowa&
czego$nowego,nacoinnidot"d

si! nie odwa#yli. Lubi! wyzwa-
nia i mocno wierz! w to, #e jesz-
cze nieraz utr!nosa tym, którzy
spisali mnie na straty, kiedy do-
wiedzieli si!, #e b!d! je'dzi%
na gazie – zapowiada Grzegorz
Duda. I dodaje zaraz, #e swoimi
startami postara si! zada& k%am
opiniom o tym, #e jest to paliwo
gorsze, a samochód ma mniej
mocy. – Ja widz! w nim cho&by
takieprzyziemneatutyjakto,#e
jest ponad trzykrotnie ta(sze
odbenzynyiniezatruwa$rodo-
wiska. Abior"c poduwag!to,#e
wi!kszo$& eliminacji wy$cigów
górskichrozgrywanajestwpar-
kach krajobrazowych, za kilka
lat mo#e by& to w ogóle wymóg,
aby startowa& wy%"cznie samo-
chodami na CNG – zauwa#a.

PróbnestartyGrzegorzDuda
zaliczy w kwietniu.

Przesiad!si"nagaz
idalejchcewygrywa#

Miniony sezonGrzegorzDuda zako!czy" z kolejnym tytu"emmistrzaPolskiwklasieA
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bAmbitneplany
utytu!owanego
rajdowcazRyglic

bGrzegorzDuda
b"dziesi"$ciga!
nowymautem

Pawe!Chwa!

Nie tylko s!dzia popsu" debiut

Debiut b!dzie im kojarzy% si!
zpora#k".DawidKwiekiJanCios
w sobot! pierwszy raz wyst"pili
w lidze w barwach Bruk-Betu
Nieciecza.

Po spotkaniu nie zdobyli
cz%onkonstwawklubiezadowo-
lonych. Ich dru#yna mog%a co
najwy#ej zasi"$& w lo#y mocno
niepocieszonych. Schodz"cy
zboiskaJanCiosmia%zastrze#e-
niadopracyarbitra.–Niesprzy-
ja%nam. Podj"%kilka niesprzyja-
j"cychdecyzji.Niemo#emyjed-
nakwszystkiegozwala&naniego
– mówi% defensor.

Cios w sobot! pokaza% si!
z przyzwoitej strony. Odpowia-
da% za kierowanie obron". Zda-
rzy% mu si! ma%y klops. Na po-
cz"tku spotkania po$lizgn"% si!
i nie si!gn"% pi%ki, która trafi%a
do Bergiera. Ten strzeli% mini-
malnieniecelnie.Potejprzegra-
nej Cios przewiduje, #e liga b!-
dzie coraz trudniejsza.

– W kolejnych pojedynkach
poprzeczkab!dziejeszczewy#ej
zawieszona – twierdzi.

DebiutuwBruk-Beciedocze-
ka% si! te# Dawid Kwiek. Pi%karz
si! stara%. Jednak zaliczy% kilka
niecelnych poda(. By% te# bliski
asystyanawetzdobyciabramki.
Za pierwszym razem %adnie po-
da% do Paw%a Smó%ki, któremu
pi%k! zabrali obro(cy Resovii.
Za drugim razem mocno przy-
mierzy% z wolnego, zmuszaj"c

Pietryk! do znakomitej inter-
wencji.Abylitacy,którzypotym
zagraniu widzieli pi%k! w siatce.

– Przy tej akcji bramkarz
Resoviimia%sporoszcz!$cia.Jed-
nak uda%o mu si! obroni& moje
uderzenie. Nie jestem zadowo-
lonyzeswojejgryzpowodusku-
teczno$ci. Grali$my w ci!#kich
warunkach. Przeszkadza% nam

wiatr. Spodziewali$my si! trud-
nych warunków postawionych
przezResovi!.Szkoda,#es!dzia
dopuszcza% do wielu agresyw-
nychstar&–mówi%pospotkaniu
zawodnik.

Z pewno$ci" Kwiek potwier-
dzi%, #e jego atutem jest lewa
noga. O wyst!pie swoich no-
wych zawodników nie chcia%
du#o mówi& trener Marcin
Ja%ocha.

– Na ich ocen! przyjdzie czas
po trzech-czterech kolejkach.
Niechc!analizowa& ichnapod-
stawie jednego meczu. Z pew-
no$ci" inaczej potoczy%yby si!
wydarzenia, gdyby$my strzelili
bramk!. Sta%o si! inaczej.
Przed nami jeszcze 14 spotka(.
Ta pora#ka nie oddala nas
od pierwszej ligi, a Resovii nie
przybli#adoniej–mówiJa%ocha.

W Rzeszowie w barwach
Bruk-Betu zabrak%o Piotra
Trafarskiego, który dochodzi
do pe%nej sprawno$ci po kontu-
zji. Zawodnik ma nadziej! wy-
st"pi& w pojedynku przeciwko
swojemu by%emu klubowi
Olimpii Elb"g w niedziel!.

AndrzejMizera

Jan Cios(pierwszyzprawej)niezawiód"wRzeszowie
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Indolencja strzelecka przyczy-
ni%a si! do pora#ki 0:1 tarnow-
skiejUniiwPo%a(cu,wdebiucie
pi%karskiej wiosny.

Wostatniweekendwystarto-
wa%yrozgrywkitrzeciejligi.Sta%o
si! to dopiero w drugim termi-
nie.Przedtygodniemspotkania
odwo%ano ze wzgl!du na stan
boisk.Terazrównie#niewszyst-
kiezdziewi!ciuzaplanowanych
pojedynków odby%y si!. Nie
wsz!dzie boiska nadawa%y si!
do gry. Takich problemów nie
by%o w Po%a(cu. Murawa Czar-
nychby%adobrzeprzygotowana
dozawodów.„Jaskó%ki”nieb!d"
mile wspomina& meczu.

– Przegrali$my na w%asne #y-
czenie. Moi gracze zaprezento-
wali festiwal nieskuteczno$ci.
Gdybynieto,wynikmóg%byby&
inny.Szybkostracili$mybramk!
po indywidualnym b%!dzie. To
wymusi%o zmian! taktyki. Za-
cz!li$myatakowa&od30minuty

meczu. Inaczej to sobie plano-
wa%em. Chcia%em, #eby$my
na pocz"tku przeczekali napór
rywala, a potem ruszyli
do przodu – mówi trener Unii
Marcin Manelski.

Tarnowianie, d"#"cy do wy-
równania, zdobyli bramk!, ale
nie uzna% jej s!dzia.

–Orzek%,#ejejstrzelecAdrian
Kroker by% na spalonym po po-
daniu Tomasza Rodaka. Nie wi-
dzia%em dok%adnie tej sytuacji.
Zawodnik twierdzi, #e nie by%
naspalonym–uwa#aManelski.

Ze wzgl!du na zawieszenie
przez PZPN, w Unii nie zagra%o
kilku podstawowych zawodni-
ków. Zast"pili ich zmiennicy.
Zdaniem Manelskiego wypadli
dobrze.

–TomaszPi!tawbramcemia%
dwie niepewne interwencje.
Przy golu nie mia% wi!kszych
szans.Znalaz%si!wsytuacjisam
nasam.Zpozytywnejstronypo-
kaza% si! te# Marcin Furma(ski
– twierdzi trener.

WPo"a#cuUnia
wielepud"owa"a
AndrzejMizera

„Chc#udowodni$,
%ebezwzgl#du
napaliwo,nale%#
dokrajowej
czo"ówki”


