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Sport

WPołańcu Unia
wiele pudłowała

Przesiadł się na gaz
i dalej chce wygrywać

Andrzej Mizera

b Ambitne plany
utytułowanego
rajdowca z Ryglic
b Grzegorz Duda
będzie się ścigał
nowym autem
GrzegorzDuda–aktualnymistrz
krajuwklasieAGórskichSamochodowych Mistrzostw Polski –
będzie pierwszym w Polsce kierowcą, który od najbliższego sezonubędziesięścigałsamochodem napędzanym na sprężony
gaz ziemny CNG. Kierowcy,
pobliskotrzyletnichstaraniach,
udało się uzyskać na to zgodę
wPolskimZwiązkuMotorowym.
Pochodzący z Ryglic rajdowiec jest jednym z najbardziej
utytułowanych zawodników w
wyścigach górskich. W ubiegłym, dziesiątym roku swoich
startów w tej rywalizacji, zdobył...dziesiątytytułmistrzowski.
– To był dla mnie naprawdę
niezły sezon. Nie tylko dlatego,
że udało mi się przywieźć komplet punktów ze wszystkich
szesnastueliminacji,aleteżdlatego, że przejechałem go praktycznie bez awarii. Samochód
„posypał się” dopiero podczas
Barbórki Warszawskiej – mówi
Grzegorz Duda.
Wnajbliższym,doktóregojuż
sięmocnoprzygotowuje,wystartuje wkompletnie przebudowanym mitsubishi, napędzanym
sprężonymgazemziemnym.Jest
pierwszym polskim kierowcą,
któryodważyłsięnastartysamo-
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Paweł Chwał

Miniony sezon Grzegorz Duda zakończył z kolejnym tytułem mistrza Polski w klasie A

„Chcę udowodnić,
że bez względu
na paliwo,należę
do krajowej
czołówki”
chodem z instalacją CNG.
–GdybyniedługieiżmudnepertraktacjezPZM-otemiprzekonywanieichdotego,żepowinniśmy
pójść z duchem czasu i dopuścić
dowyścigów samochody ekologiczne,byłbympierwszynaświecie. Niestety, w międzyczasie,
uprzedziłmniektośzaoceanem
–mówizuśmiechem.
Nowysilniksprowadzonyzostał specjalnie z Włoch, a o zamontowanie instalacji na sprężony gaz w mającym blisko 500

konimechanicznychbolidziezatroszczy się tarnowska firma
CzakramJackaOkońskiego,która
zresztą jest jednym z głównych
sponsorów rajdowca z Ryglic.
Poza Czakramem team GrzegorzaDudywierniewspierająodlat
firmy Blachdom, GRP, Mytnik,
Steinhof, Redruk i V-Tech,
aodub.rokutakżeproducentnapojów – Rani. Aby samochód
mógł rywalizować na wyścigowych trasach (kierowca planuje
starty w tym roku także w Mistrzostwach Europy ŚrodkowoWschodniej) konieczne okazało
się sprowadzenie własnej stacji
do tankowania gazu, z którą zespółbędziejeździłnazawody.
-Wswojejkonkurencjiosiągnąłem już prawie wszystko. Teraz postanowiłem spróbować
czegośnowego,nacoinnidotąd

się nie odważyli. Lubię wyzwania i mocno wierzę w to, że jeszczenierazutręnosatym,którzy
spisali mnie na straty, kiedy dowiedzieli się, że będę jeździł
na gazie – zapowiada Grzegorz
Duda. I dodaje zaraz, że swoimi
startami postara się zadać kłam
opiniom o tym, że jest to paliwo
gorsze, a samochód ma mniej
mocy. – Ja widzę w nim choćby
takieprzyziemneatutyjakto,że
jest ponad trzykrotnie tańsze
odbenzynyiniezatruwaśrodowiska.Abiorącpoduwagęto,że
większość eliminacji wyścigów
górskichrozgrywanajestwparkach krajobrazowych, za kilka
lat może być to w ogóle wymóg,
aby startować wyłącznie samochodami na CNG – zauważa.
PróbnestartyGrzegorzDuda
zaliczy w kwietniu.

Nie tylko sędzia popsuł debiut
Debiut będzie im kojarzył się
zporażką.DawidKwiekiJanCios
w sobotę pierwszy raz wystąpili
w lidze w barwach Bruk-Betu
Nieciecza.
Po spotkaniu nie zdobyli
członkonstwawklubiezadowolonych. Ich drużyna mogła co
najwyżej zasiąść w loży mocno
niepocieszonych. Schodzący
zboiskaJanCiosmiałzastrzeżeniadopracyarbitra.–Niesprzyjał nam. Podjął kilka niesprzyjającychdecyzji.Niemożemyjednakwszystkiegozwalaćnaniego
– mówił defensor.
Cios w sobotę pokazał się
z przyzwoitej strony. Odpowiadał za kierowanie obroną. Zdarzył mu się mały klops. Na początku spotkania poślizgnął się
i nie sięgnął piłki, która trafiła
do Bergiera. Ten strzelił minimalnieniecelnie.Potejprzegranej Cios przewiduje, że liga będzie coraz trudniejsza.
– W kolejnych pojedynkach
poprzeczkabędziejeszczewyżej
zawieszona – twierdzi.

FOT.WWW.BRUK-BET.NIECIECZA.PL

Andrzej Mizera

Jan Cios (pierwszy z prawej) nie zawiódł w Rzeszowie

DebiutuwBruk-Beciedoczekał się też Dawid Kwiek. Piłkarz
się starał. Jednak zaliczył kilka
niecelnych podań. Był też bliski
asystyanawetzdobyciabramki.
Za pierwszym razem ładnie podał do Pawła Smółki, któremu
piłkę zabrali obrońcy Resovii.
Za drugim razem mocno przymierzył z wolnego, zmuszając

Pietrykę do znakomitej interwencji.Abylitacy,którzypotym
zagraniu widzieli piłkę w siatce.
– Przy tej akcji bramkarz
Resoviimiałsporoszczęścia.Jednak udało mu się obronić moje
uderzenie. Nie jestem zadowolonyzeswojejgryzpowoduskuteczności. Graliśmy w ciężkich
warunkach. Przeszkadzał nam

wiatr. Spodziewaliśmy się trudnych warunków postawionych
przezResovię.Szkoda,żesędzia
dopuszczał do wielu agresywnychstarć–mówiłpospotkaniu
zawodnik.
Z pewnością Kwiek potwierdził, że jego atutem jest lewa
noga. O występie swoich nowych zawodników nie chciał
dużo mówić trener Marcin
Jałocha.
– Na ich ocenę przyjdzie czas
po trzech-czterech kolejkach.
Niechcęanalizowaćichnapodstawie jednego meczu. Z pewnością inaczej potoczyłyby się
wydarzenia, gdybyśmy strzelili
bramkę. Stało się inaczej.
Przed nami jeszcze 14 spotkań.
Ta porażka nie oddala nas
od pierwszej ligi, a Resovii nie
przybliżadoniej–mówiJałocha.
W Rzeszowie w barwach
Bruk-Betu zabrakło Piotra
Trafarskiego, który dochodzi
do pełnej sprawności po kontuzji. Zawodnik ma nadzieję wystąpić w pojedynku przeciwko
swojemu byłemu klubowi
Olimpii Elbąg w niedzielę.

Indolencja strzelecka przyczyniła się do porażki 0:1 tarnowskiejUniiwPołańcu,wdebiucie
piłkarskiej wiosny.
Wostatniweekendwystartowałyrozgrywkitrzeciejligi.Stało
się to dopiero w drugim terminie.Przedtygodniemspotkania
odwołano ze względu na stan
boisk.Terazrównieżniewszystkiezdziewięciuzaplanowanych
pojedynków odbyły się. Nie
wszędzie boiska nadawały się
do gry. Takich problemów nie
było w Połańcu. Murawa Czarnychbyładobrzeprzygotowana
dozawodów.„Jaskółki”niebędą
mile wspominać meczu.
– Przegraliśmy na własne życzenie. Moi gracze zaprezentowali festiwal nieskuteczności.
Gdybynieto,wynikmógłbybyć
inny.Szybkostraciliśmybramkę
po indywidualnym błędzie. To
wymusiło zmianę taktyki. Zaczęliśmyatakowaćod30minuty

meczu. Inaczej to sobie planowałem. Chciałem, żebyśmy
na początku przeczekali napór
rywala, a potem ruszyli
do przodu – mówi trener Unii
Marcin Manelski.
Tarnowianie, dążący do wyrównania, zdobyli bramkę, ale
nie uznał jej sędzia.
–Orzekł,żejejstrzelecAdrian
Kroker był na spalonym po podaniu Tomasza Rodaka. Nie widziałem dokładnie tej sytuacji.
Zawodnik twierdzi, że nie był
naspalonym–uważaManelski.
Ze względu na zawieszenie
przez PZPN, w Unii nie zagrało
kilku podstawowych zawodników. Zastąpili ich zmiennicy.
Zdaniem Manelskiego wypadli
dobrze.
–TomaszPiętawbramcemiał
dwie niepewne interwencje.
Przy golu nie miał większych
szans.Znalazłsięwsytuacjisam
nasam.Zpozytywnejstronypokazał się też Marcin Furmański
– twierdzi trener.
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7624/5//09 Skrzyszów, dnia 22.03.2010 r.
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Skrzyszów, działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku
z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.
U. nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ze zm./ zawiadamia, że:
1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa Ośrodka Zbioru
Gazu Jaśniny w celu eksploatacji złoża Jaśniny Północ. Podłączenie
odwiertów J-1, 5, 7, 8, 15 i 26” na działkach nr 1075/10, 909/2, 909/1,
910/1, 910/2, 910/3, 925, 939, 926, 927/7 923/2, 922 i 888 w miejscowości Pogórska Wola gm. Skrzyszów i na działce nr 5154/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.
2. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożył
Pan Józef Potera reprezentujący Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38500 Sanok.
3. organem właściwym do:
a) wydania decyzji jest Wójt Gminy Skrzyszów,
b) uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych
Oddział w Tarnowie,
c) wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie;
4. z dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można się zapoznać w Referacie Budownictwa
Urzędu Gminy Skrzyszów, pokój nr 5 (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 730
do 1530.
5. w przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość składania uwag
i wniosków;
6. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej,
b) ustnie do protokołu,
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
nr 130, poz. 1450, ze zm.).
W ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zgłaszać uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej
sprawie.
7. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Skrzyszów;
8. jeżeli w toku postępowania zaistnieje konieczność przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, informacja o jej
terminie i miejscu zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym, osobnym pismem.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Skrzyszów i Urzędu Gminy Tarnów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl

