Zaproszeniedo Skierniewic
Od 1 lipca 2007 r. z inicjatywy grupy m³odzie¿y dzia³aj¹cej

ków projektu, pod nadzorem doœwiadczon~h instruktorów,

przy Polskim Stowarzyszeniu Mi³oœników Kolei w skiernie-

przeprowadzono rewizjê uk³adu biegowego pojazdu. Jed-

wickiej Parowozowni odb',waj¹ siê Warsztaty Edukacji Tech-

noczeœnie czêœæuczestnikówaktyNnie

nicznej realizowane ze œrodków unijnego programu M³o-

cach projektowych zwi¹zan~h

dzie¿ w Dzia³aniu. W trakcie renowacji zabytkowego wa-

Obecnie na ukoñczeniu s¹ prace œlusarskie, zaœ uwaga

bra³a udzia³ w pra-

z odtwarzaniem wnêtrza.

gonu pasa¿erskiego 4 klasy (opcjonalnie wagon towaro-

uczestników projektu zwraca siê ku pracom stolarskim. To

wy lub baga¿owy, tzw. Behelfspersonenwagen

nie tylko monta¿ poszycia wagonu, ale tak¿e wykonanie

albo Fakul-

tativwagen, Blatt I 20) wyprodukowanego w królewieckiej

³awek oraz odtworzenie drzwi i okien. Po zakoñczeniu tych

fabryce Steinfurt w 1889 r.. uczestnicy projektu skierowa-

prac oraz na³o¿eniu poI'.4okmalarskich wagon bêdzie zdatny

nego przede wszystkim do mieszkañców Skiemiewic maj¹

do u¿ytkowania.

mo¿liwoœæzdobywania zarówno wiedzy teoretycznej i prak-

Prace przy wagonie zasadniczo odbywaj¹ siê w s0-

tycznej z zakresu szeroko pojêtej techniki, jak równie¿ do-

boty, a tak¿e w wybrane dni powszednie i zaczynaj¹ siê

tycz¹cej samodzielnego zarz¹dzania projektami.
W sezonie letniojesiennym odby³ siê demonta¿ de-

zawsze o godz. 11.00. Zakoñczenie prac planowane jest

sek Stanowi¹cych poszycie wagonu, u¿ytkowanego ostat-

Projekt Warsztatów Edukacji Technicznej to jednak

do 15.10.2008

r.

nio jako magazyn. Szkielet i podwozie wagonu zosta³y opia-

nie tylko zajêcia praktyczne, ale tak¿e otwarte spotkania

skowane i zabezpieczone antykorozyjnie. Si³ami uczestni-

seminaryjne i prelekcje s³u¿¹ce wymianie doœwiadczeñ
i informacji -towarzysz¹

one Dniom Otwartym w Parowo-

zowni, zawsze o godzinie 13.30 (10 maja, a nastêpnie do
paŸdziemika w³¹cznie w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca).
Udzia³ w projekcie mo¿e wzi¹æ ka¿dy, niezale¿nie od
wieku. Serdecznie zapraszamy wszystkich pragn¹cych
zdobyæ nowe umiejêtnoœci, poznaæ nowych ludzi czy po¿ytecznie spêdziæ czas dzia³aj¹c na rzecz kultywowania
tradycji kolejnictwa oraz ku po¿ytkowi lokalnej spo³ecznoœci,wagon bowiem bêdzie nie tylko wzbogaca³ zbiory skierniewickiej placówki muzealnej, ale równie¿ s³u¿y³ okolicznoœciowym przejazdom dla mieszkañców miasta.
Szczegó³owe informacje
119³etni 'Steinfurt:' przed hal¹ skierniewickiej Parowozowni.
Fot. Szymon Holeczek

leŸæ na specjalnie
www.psmk.org.pl/wet
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