
Konkursy, przeja¿d¿ki za-
bytkow¹ lokomotyw¹ spali-
now¹, wyœcig drezyn -to
atrakcje przygotowane przez
Polskie Stowarzyszenie Mi-
³oœników Kolei, z których bê-
dzie mo¿na skorzystaæ pod-
czas pierwszego dnia Skier-
niewickiego Swiêta Kwia-
tów, Owoców i Warzyw.

w tym roku, ze wzglêdu
na 50. rocznicê otwarcia linii
Skierniewice-£uków, zorga-
nizowany bêdzie 18 wrzeœnia
dzieñ otwarty. Przygotowali-
œmy dla skierniewiczan trochê
atrakcji. Chêtni bêd¹ mogli
przejechaæ siê lokomotyw¹
spalinow¹. Od godz. 13 do 16
co pó³ godziny bêdzie zabie-
ra³a ona zainteresowanych pa-
sa¿erów na krótk¹ przeja¿d¿-
kê -infonnuje Andrzej Pasz-
ke, cz³onek stowarzyszenia.

Zaplanowaliœmy te¿ kon-
kurs na jazdê drezyn¹ (lekki

Oprócz konkursu i prze-
ja¿d¿ki bêdzie mo¿na odwie-
dziæ stoisko informacyjne
PSMK i obejrzeæ wystawy.

Paradê drezyn bêdzie
mo¿na ogl¹daæ z drugiego pe-
ronu. Rozpocznie siê od wy-
stêpu Orkiestry Kolejowej z
Siedlec, po oficjalnym rozpo-

dwuosiowy pojazd szynowy o
napêdzie rêcznym lub mecha-
nicznym), przy czym konkurs
bêdzie trochê nietypowy.
Otó¿ wyznaczon¹ trasê trzeba
bêdzie przebyæ jak najwolniej,
ale trzeba to zrobiæ w taki spo-
sób, aby drezyna siê nie za-
trzyma³a. Zwyciêzca otrzyma
puchar. N a zawodach swoimi
radami s³u¿yæ bêd¹ mistrzo-
wie Polski w jeŸdzie na tej
maszynie.

czêciu Œwiêta Kwiatów, Owo-
ców i Warzyw w mieœcie.

Dni otwarte by³y ju¿ or-
ganizowane przez PSMK i cie-
szy³y siê du¿ymzainteresowa-
niem ze strony mieszkañców.

Ma³o kto wie, ¿e siedzib¹
Polskiego Stowarzyszenia Mi-
³oœników Kolei jest skiernie-
wicka parowozownia. Jednak
g³ówna siedziba stowarzysze-
nia mieœci siê w Warszawie,
w Muzeum Techniki w PKiN.

Stowarzyszenie skupia
pasjonatów z ca³ej Polski. Naj-
czêœciej s¹ to jednak ludzie
zamieszkuj¹cy odcinek War-
szawa-£ódŸ. Mo¿na mówiæ o
70-80 osobach w skali ca³ego

Ikraju.
-W ramach stowarzysze- I

nia zajmujemy siê wieloma
rzeczami, m.in. modelarstwem
kolejowym, zbieramy materia-
³y dotycz¹ce historii kolei, zaj-
mujemy siê te¿ ochron¹ zabyt-
ków kolejowych i odbudowu-
jemy tabor -wylicza mój roz-
mówca. Dla niewtajemniczo-
nych: chodzi o parowozy, wa- ,
gony i wszystko, co ze star¹ i
kolej¹ jest zwi¹zane.

-Proste rekonstrukcje
wykonujemy sami, podpiera-
my siê te¿ pomoc¹ konserwa-
torów zabytków i sponsorów
-dodaje Andrzej Paszke.

Jednak wspó³praca z kon-
serwatorem zabytków to jed-
no, a czynne chronienie zabyt-
ków to drugie. Dlatego te¿
cz³onkowie stowarzyszenia
zbieraj¹ cenny tabor z ca³ej
Polski i zwo¿¹ go do Skiernie-
wic. Czêsto jest on wyproszo-
ny, czasami wykupiony.

Warte podkreœlenia jest
to, ¿e w zbiorach PSMK s¹eksponaty, które s³u¿y³y jako J

elementy do scenografii w
wielu filmach, m.in. "Liœcie
Schindlera".

Zainteresowani mog¹ za-
poznaæ siê z dzia³alnoœci¹
PSMK na stronie interneto-
wej: www.psmk.org.pl.
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