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SportSport

Asystuj! i strzelaj!,
narazie pierwszy raz

Ten pierwszy raz... Ostatnie
spotkanie Bruk-Betu Nieciecza
z OKS 1945 Olsztyn przynaj-
mniej czterem zawodnikom
beniaminka zapadnie w pa-
mi!ci.

Maciej Sza"!ga, Mateusz
Le#niowski, Waldemar Dzier-
$anowski i Pawe" Cygnar mieli
spory udzia" w zwyci!stwie ze-
spo"u Marcina Ja"ocha. Sza"!ga
i Cygnar zdobyli zarazem
pierwsze bramki w nowych
barwach. Przepi!kne by"o
zw"aszcza trafienie tego ostat-
niego, gdy z 30 metrów
przelobowa" golkipera olszty-
nian. – Dosta"em dobre poda-
nie do Paw"a Smó"ki i uderzy-
"em. Pi"ka wpad"a do siatki.
Uroda trafienia nie jest wa$na.
Liczy si! to, $e wygrali#my.
W przesz"o#ci strzela"em takie
gole – mówi" Cygnar.

Debiut innego kalibru zali-
czy" Waldemar Dzier$anowski.
W niedziel! zdoby" pierwsze
bramki dla drugoligowego
Bruk-Betu.

– Wyst%pi"em w ataku. Nie
by"a to dla mnie $adna nowo#&.
Gra"em w tej formacji w Gar-
barni Kraków czy Kmicie
Zabierzów. Wygrali#my wy-
soko. Ciesz! si!, $e mam w tym
swój udzia". Jestem z tego zado-
wolony. Tworzymy dobr% dru-
$yn!. Ch"opaki maj% poj!cie
o graniu. Na razie wszystko za-
skoczy"o. Co b!dzie dalej, zo-
baczymy. Na boisku staramy
robi& si! swoje. Na razie to wy-
chodzi – mówi" Dzier$anowski.

Mateusz Le#niowski w spot-
kaniu z olsztynianami przesu-
ni!ty zosta" na lew% pomoc.
W nowe zadania wkompono-
wa" si! bardzo dobrze. Efektem
tego by"y dwie asysty przy
strzelonych bramkach.

– Trener mia" nosa. Dla mnie
gra na skrzydle nie by"a niczym
nowym. Wyst!powa"em tam
w Górniku Wieliczka. Uda"o mi
si! dobrze do#rodkowa&. Nie
pami!tam, kiedy ostatnio zali-
czy"em dwie asysty. Fajnie jest
kolegom tak pomaga&, ale jesz-
cze lepiej zdobywa& bramki –
twierdzi „Le#ny”. Mateusz Le!niowskiwgrze zOlsztynemasystowa" a#mi"o
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AndrzejMizera

6. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej oraz 2. w klasie N wywal-
czyli Micha" i Grzegorz
B!benkowie podczas 18. Rajdu
Rzeszowskiego. W osi%gni!ciu
lepszego rezultatu przeszko-
dzi"y im k"opoty sprz!towe.

Na kolejn% eliminacj! Rajdo-
wych Samochodowych Mi-
strzostw Polski boche'scy kie-
rowcy w Mitsubishi Lancer Evo
IX jechali dobrze przygotowani
i z nadziejami na wysok% lo-
kat!.

– Odcinki specjalne rajdu s%
wymagaj%ce techniczne. Nie-
znacznie ró$ni% si! od ubieg"o-
rocznych – mówi" przed rozpo-
cz!ciem imprezy Micha" B!be-
nek.

Rajdowcy spodziewali si!
zaci!tej rywalizacji. Nie mog"o
by& inaczej. Na starcie imprezy
stan!li kierowcy ze S"owacji,
a tak$e osiem dru$yn
na S2000. W tym gronie
B!benkowie spisali si! bardzo
dobrze. Zaj!li 2. miejsce w gru-
pie N oraz 6. w klasyfikacji ge-
neralnej. Dzi!ki temu awanso-
wali o 2 pozycje w klasyfikacji
"%cznej RSMP. Teraz plasuj% si!
na 8. lokacie.

– Rajd rozpocz%" si! dla nas
dobrze. Jechali#my swoim tem-
pem. To przynios"o nam
czwart% pozycj! w w klasyfika-
cji generalnej zawodów

po pierwszej pi%tkowej p!tli.
Walka z samochodami S2000
by"a niezwykle ci!$ka. Swoje
wysi"ki skoncentrowali#my
na nawi%zaniu walki z czo-
"ówk% grupy N. To pozowli"o
nam zako'czy& pierwszy dzie'
zmaga' na dobrej 5. pozycji –
dodaje Micha" B!benek.

Niestety, po obiecuj%cym po-
cz%tku kolejne odcinki Rajdu
Rzeszowskiego nie by"y ju$ tak
dobre dla boche'skich rajdow-
ców. Ponownie bowiem da"y
o sobie zna& k"opoty tech-
niczne.

– W sobot! na drugim zakr!-
cie pierwszego odcinka specjal-
nego ukr!ci"a nam si! pó"o# na-
p!dowa. Pierwsz% p!tl! rajdu
przejechali#my z nap!dem
tylko na trzy ko"a. Podczas ko-
lejnych oesów skupili#my si!
ju$ na odrabianiu strat. Osta-
tecznie cel uda"o nam si! osi%g-
n%&. Je#li si! uwzgl!dni to, jakie
mieli#my k"opoty, mo$emy by&
zadowoleni z wywalczonej
przez nas pozycji na linii mety
– uwa$a Micha" B!benek.
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