
Polec m i
, 1II piąlek 2,8 bm. tozp,oczął
siQ w Krak'ow:ie 'ra jd,, sAfflo: , , .

chodowy,,Krokuśy]?g",.. będą:
cy gruĘ . .9łi,T!1l:1cj,ą " . ,gli:s.t;; ,

rzostw Polski. Zgo,,dnie .z'o z -
kiwa,niem aataz od . pielwr,.
szych odcinków spec jlą[nych
to,n zarząły nada,wać załogi'
Jerzy Landsberg Janusz
zajng na ,,Oplu-Ka,decie" -

na ,,Ren.ault 5 Alpi,ne" o:
Taz Maciei Stawowiak Ja-
cek Różański na ,,Polonezie
2000". O godz" 0.40 w sobotę
na, QS Dą,bkowfl. - fna,rnie,ro-
wicb w wo j. no,wosądeekirn
do,sż6 d.o tragicznego w skut-
kach w;npad,ku, w wy,niku
którego śmierć ponió ł Janusz
Sza,j,ng. nato,mia.st Jerzy Land-
sberg w stanie bardzo cięzkim
z licznymi obrazeniamń od-
wieziony został do szpitala w

kości ok. Z m. Tydzień temu pod-
ezas nnistrzostw okręgu krakow-
skiego w tym samym -mieJscu je-
den z zawodnilrów skasowal 99Da-
cię". Landsberg uderzyl pro to w
slrarpę. Swiadkowie nie zauważyll
żebsl cokolwiek dzlwnego działo
się z samochodem. Uderzenle by-
ło tak silne, że ,rOpellr zna|ezl
się ok" 20 m od mtejsca zetknięcia
się ze skarpą.

Być mcrże, ale są to tyltro przy-
ptrszezenia pomytił się w dy-
ktowaniu SzaJng, równie dobrze
błątt mógł popelnić Landsberg,
mtrże zasłabl, może eoś rzeezywi-
ście stalo się z samoehodem, ale
na pewno nie nawalila żadna opo-
l!a. Powinni skręcić, a tego nie
zrobili.

Dla mnle naJsmutnieJsze bylo
to, że o nic nie walezyliśmy, Sta-
rł,orł,iak miał iuż takie straty, żą
nem nte mógl zagrozić. ponieu,aź
Lanrlsberg ilzy kirpa łna OS czasy o
lrillra i kilkanaśeie sekun tllepsze
polłltarzałem mu parę razyr że qic
ma się eo spieszyć i tak nle Je,
stem tT stanie ż nim wygrać. Mó.
wlłem: nie splesz iQ, tuż przed
startem do tego tragieznego OS,

Tyte Bła,rei .KruBa te.
ehwili pod wrażenie,m wypad-
ku tru,drno się do niego usto-
surnkowaĆ. Tak zres,ztą j,ak dc
kazCeg,o na zawodaeh sporto-
wych. Fakt pozosta je f aktern
że w eiągu jedenastu miesięcy
ginie dłrr,gi o;lo,t T-anrJsberga

ANDRZEJ MARTYNKII{
P.S. RajO wygrarl.i l

Mystkołrsklm.

,,Howym Sączu.
.it Oto relacja

miejscu wypadku.

- pierwsi zaczęliśmy ratować
kolegów, choć rrie pierwsi byliśmy
ptzy ich samochodzie. Stala tam
grupa ok. dwudziestu wiclzów,
nikt jednak nie próbowal ga,sić
ognia. Nikt teŻ nie dawał znaku,
że tv ogóle coś się stalo. lVypa-
dek i płonae;l samoelród dostrze-
gtem w (lstatnlei chwili. Dlatego,
Że niejednokrotnie w nocy i
na tym OS również kibiee ?aż,
palali ogniska i w ich blasĘu ob-
serw ce . samo-
clrod z - gaśniea,
ffii, tluży, ż9
nie go ugasić.,
TVszellcie próby wyciągnięeia [ro-

gaśniea
zienria

iaką zaczęliśmy sypać stłumiły o-
gień. Choć wszyscy krzyezeliśmy,
Żeby nam pomóc, ludżie narvet
nte zblilżyll się do sa,mochodu. Byl
on tak rozbity, że w żaden sposób

wyeiągnąć ofiar.
który jest lelra-

óJ) stwierdził, że


