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Chwile grozy przezylo kil
kudziesieciu pasazerów
podmiejskiego autobusu
jadacego z Leszna do War
szawy. Z niewyjasnionych
jeszcze przyczyn zapalil
sie silnik solarlsa.
Na szczescie ludzie zdazyli
w pore uciec z plonacej
pulapki, zanim autobus
splonal doszczetnie.

Autobusem linii 719
do Warszawy podrózowalo
okolo 40 pasazerów.
O godz. 11.40 kierowca Jó
zef G. (60 1.) zatrzymal sie
na przystanku w miejsco
wosci Wierzbno, powiat
Stare Babice. Czesc pasaze
rów wysiadla, kilka osób
wlasnie zamierzalo dostac
sie do srodka. Nagle jeden
z mezczyzn siedzacych
z tylu zauwazyl wydobywa
jace sie z silnika geste kleby
czarnego dymu. - Pobie
glem do kierowcy i krzyk
nalem, ze autobus sie pali

- wspomina Darek Daniel
ski (24 1.). Kierowca spoj
rzal do tylu i natychmiast
kazal wszystkim wysiasc.
Ludzie doslownie w ostat
niej chwili uciekli z plona-

cej pulapki. Po chwili juz
caly solaris stal w plomie
niach. Kierowca pobiegl
po gasnice i próbowal uga
sic szalejacy ogien, poma
gali mu nawet kierowcy

z przejezdzajacych samo
chodów, ale ich wysilki nie
przyniosly rezultatu.

Oprócz autobusu splo
nal takze znak przystanko
wy. Straty szacowane sa

Pracownicy firmy Strabag
sparalizowali wczoraj rano
ruch w Al. Jerozolimskich!
Robotnicy na estakadzie
nad ul. Mszczonowska
przy barierkach ukladali wa
ski pas kostki i...zamkneli je
den pas ruchu! Kilkuldlome
trowy korek zaczynal sie juz
w Michalowicach.

Trzeba byc naprawde
wyjatkowo bezmyslnym.
Nie dosc, ze zakorkowali pól
miasta, to jeszcze zrobili to
niezgodnie z prawem!

na ponad pól miliona zlo
tych. Do tej pory solarisy
uchodzily za bezpieczniej
sze od neoplanów, których
kilka spalilo sie w zeszlym
roku. PIOTR MOlGA

Robotnicy firmy Strabag,
naprawiajac ostatnie nie
doróbki na estakadzie w Al.
Jerozolimskich nad ul. Msz
czonowska, w czasie poran
nego szczytu zamkneli je
den pas ruchu. Malo tego,
o zamieszaniu nie wiedzieli
ani miejski inzynier ruchu,
ani Zarzad Dróg Miejskich.
Kierowcy przez to, ze naj
prostsze prace wykonuje sie
w dzien, a nie w nocy,
w korku stracili nawet pól
godziny! ARW


