
pasa¿erów z okolic W¹growca czynny pa-

rowóz widzia³o po raz pierwszy, a prze-

ja¿d¿ka poci¹giem ci¹gniêtym przez lo-

komotywê parow¹ pozostanie na d³ugo

w ich pamiêci.

P. Korcz

Dni Techniki Kolejowej
w Skierniewickiej parowozowni

Polowa czerwca to -mo¿na siê ju¿ chyba
pokusiæ o stwierdzenie, ¿e tradycyjnie -

okres, w którym kolej w sposób szczególny

zbli¿a siê do swych obecnych i potencjalnych

klientów, organizuj¹c w wielu miastach Po~i

Dni Techniki Kolejowej. W promocjê kolei w³¹-

czaj¹ siê tak¿e organizacje jej mi³oœników.

W sobotê, "6 czerwca jedna z imprez tego

cyklu odtJjla siê w Parowozowni Skiemiewice

Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei.

Oprócz stalej kolekcji kolejowych zabytków

PSMK, wœród których najwiêksze zaintere-

sowanie dzieci budzi³y oczywiœcie parowo-

zy, udostêpniono najmlodszym (i ich rodzi-

com) równie¿ tabor wspó³czesny spó³ek

Grupy PKP: lokomotywê SM42-927, wózek

motorowy WM15-260, poci¹g sieciowy

W skierniewickiej parowozowni swoiste .dni techniki" trwaj¹ ca³y rok. Renowacjê ekspo-

natów znacznie u³atwia pomoc sponsorów. Narzêdziami do prac rêcznych i mechanicz-

nych wspomog³a wolontariuszy firma Topex. FotJ. Kuro~iechañska

PS.OO-23 i pojazd drogowO5zynOWY Unimog.

Tradycyjnie prezenta.vali siê sokiœci ze swymi

czworono¿nymi pomocnikami. W budynku

warsztatowym grupa modelarzy z ,N-ormy'

prezentowa³a swoje cudeñka mkn¹ce po

torach 160 razy wê¿szych ni¿ rzeczywiste.

Modu³owa makieta zosta³a zestawiona na

d³ugoœci oko³o 10 metrów i mo¿na by³o zo-

baczyæ na niej chyba wszystkie elementy k0-

lejowego krajobrazu: przekop, nasyp, wy-

soki most kolejowy, skrzy¿owanie z drog¹

bit¹ oraz stacjê i przystanki a tak¿e niewielk¹

parowozowniê.

Tych, których zainteresowa³a stara kolej

czlonkONie PSMK zapraszali do udzia³u w pro-

wadzonej obecnie renowacji parowozu 01494

oraz wagonu towarowO<JSObowego z 1889

roku. Prace te sponsoruje m.in. firma Topex,

zajmuj¹ca siê dystrybucj¹ narzêdzi.

W nastêpn¹ sobotê drezyny ze skier-

niewickiej szopy wraz z obs³ug¹ goœci³y na

g³ównej imprezie Dni Techniki w £ódzkiem,

która odby³a siê w tym roku w Koluszkach

z racji zakoñczenia modernizacji odcinka

Skierniewice -£ódŸ Widzew.

M. Jerczyñski


