Konkursy, przeja¿d¿ki zabytkow¹ lokomotyw¹ spalinow¹, wyœcig drezyn -to
atrakcje przygotowane przez

Polskie StowarzyszenieMi-

³oœnikówKolei, z których bêdzie mo¿na skorzystaæpodczas pierwszego dnia Skierniewickiego Swiêta Kwiatów, Owoców i Warzyw.
w tym roku, ze wzglêdu
na 50. rocznicê otwarcia linii
Skierniewice-£uków, zorganizowany bêdzie 18wrzeœnia
dzieñ otwarty. Przygotowaliœmydla skierniewiczantrochê
atrakcji. Chêtni bêd¹ mogli
przejechaæ siê lokomotyw¹
spalinow¹. Od godz. 13 do 16
co pó³ godziny bêdzie zabiera³aona zainteresowanychpasa¿erówna krótk¹ przeja¿d¿kê -infonnuje Andrzej Paszke, cz³onekstowarzyszenia.
Zaplanowaliœmyte¿konkurs na jazdê drezyn¹ (lekki

dwuosiowy pojazd szynowyo
napêdzie rêcznym lub mechanicznym), przy czym konkurs
bêdzie trochê nietypowy.
Otó¿wyznaczon¹ trasê trzeba
bêdzie przebyæjak najwolniej,
ale trzeba to zrobiæw taki sposób, aby drezyna siê nie zatrzyma³a. Zwyciêzca otrzyma
puchar. Na zawodachswoimi
radami s³u¿yæbêd¹ mistrzowie Polski w jeŸdzie na tej
maszynie.

Oprócz konkursu i przeja¿d¿kibêdzie mo¿naodwiedziæ stoisko informacyjne
PSMK i obejrzeæwystawy.

Paradê drezyn bêdzie

mo¿naogl¹daæz drugiego peronu. Rozpocznie siê od wystêpu Orkiestry Kolejowej z
Siedlec, po oficjalnym rozpo-

Stowarzyszenie skupia
pasjonatówz ca³ejPolski. Najczêœciejs¹ to jednak ludzie
zamieszkuj¹cy odcinek Warszawa-£ódŸ.Mo¿na mówiæo
70-80 osobachw skali ca³ego
kraju.
I
-W ramachstowarzysze- I
nia zajmujemy siê wieloma
rzeczami,m.in. modelarstwem
kolejowym, zbieramymateria³y dotycz¹ce historii kolei, zajmujemy siê te¿ochron¹ zabytków kolejowych i odbudowujemy tabor -wylicza mój rozmówca. Dla niewtajemniczonych: chodzi o parowozy,wa- ,
gony i wszystko, co ze star¹ i
kolej¹ jest zwi¹zane.
-Proste rekonstrukcje
wykonujemy sami,podpieramy siê te¿pomoc¹ konserwatorów zabytków i sponsorów
-dodaje Andrzej Paszke.
Jednakwspó³pracazkonserwatorem zabytków to jedno,a czynnechronienie zabytków to drugie. Dlatego te¿
cz³onkowie stowarzyszenia
zbieraj¹ cenny tabor z ca³ej
Polski i zwo¿¹ go do Skierniewic. Czêstojest on wyproszony, czasamiwykupiony.
Warte podkreœleniajest
to,
¿e
w zbiorach
PSMK
s¹ J
eksponaty,
które s³u¿y³y
jako

czêciu ŒwiêtaKwiatów, Owoców i Warzyw w mieœcie.
Dni otwarte by³y ju¿ organizowaneprzezPSMK i cieszy³ysiê du¿ymzainteresowaniem ze strony mieszkañców. elementy do scenografii w
Ma³o kto wie, ¿esiedzib¹ wielu filmach, m.in. "Liœcie
Schindlera".
PolskiegoStowarzyszeniaMi³oœnikówKolei jest skiernieZainteresowanimog¹ zawicka parowozownia. Jednak poznaæ siê z dzia³alnoœci¹
g³ówna siedziba stowarzysze- PSMK na stronie internetonia mieœcisiê w Warszawie, wej: www.psmk.org.pl.
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