Zorganizowanepo razósmyDniTransportuPubliczMiêdzyflotyilê niebieskich pojazdów trakcyjnych typu Flirt (Stadler), a dojazd do Muzeum Kolejnictwa
nego przebiega³y
wed³ugwypracowa
negowczeœn
iej CARGO,dowodzon¹ przez EU43.001 (Bombardier) (bezp³atne zwiedzanie) zapewnia³ kupiony przez
scenariusza. Dzieñpierwszy(sobota 19 wrzeœnia) wstawiono filigranowego Steinfurta. To najstarszy nie w Niemczech wagon motorowy serii 627. Szybka
poœwiêcono
transportowi miejskiemu, dzieñdrugi czynny wagon historyczny w Polsce. Jest w³asnoœci¹ Kolej Miejska zaprezentowa³a swój ezt (14 WE
(niedziela)-kolei. Warszawapowita³a organizato- Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei i przez nr 105). Na zachodniej mo¿na by³o obejrzeæ porówi fanówtransportuwspania³¹pogod¹,Warszawa cz³onków tego¿ do swojej dawnej œwietnoœcizosta³ jazdy, nie tylko szynowe, spó³ek PKP Energetyka
Zachodnia,gdzie odby³asiê kolejowaczêœæ
imprezy przywrócony. Przednim inna, te¿d³ugo zapowiadana i PKP PLK, m.in. podwozie czo³gu T55 w akcji oraz
-uci¹¿liwym kurzem...Na szczêœcie
bogactwozgro- nowoœæ,
w dodatku po promocyjnejcenie. To ksi¹¿ka zwiedziæ nastawniê. Techniki interwencyjne i tremadzonego na stacji taboru oraz wieloœæ
innych Andrzeja Paszke i spó³ki Parowozy serii Okl (pru- surê psów s³u¿bowych pokazali funkcjonariusze
ofert programunie pozwoli³yzbytd³ugo rozdmuchi- ska seria P8) wydana przez ZP Grupê.
SOK. Kolejowy charakter mia³o miasteczko dziewaætego problemu. Przykrojednak -mówili mi³oZ reporterskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿etego ciêce. Filie DTP zorganizowano w elektrowozowni
œnicydróg ¿elaznych-¿e transport miejski móg³ dnia Koleje Mazowieckie prezentowa³y zestaw wa- na Grochowie i siedzibie Warszawskiej Kolei Dosiê promowaæ
w nowoczesnej
sceneriiwêz³ana M³o- gonów piêtrowych typu push-pull (Bombardier)
jazdowej w Grodzisku Maz. Tam te¿ wyruszy³y
cinach, a kolejowy-w standardach tylko z nazwy z lokomotyw¹ elektryczn¹ EUO7-538 oraz szybki, poci¹gi specjalne.
zachodnich.
Tekst i zdjêcia: Marek Moczulski
lekki,innowacyjny,
regionalnypoci¹g motorowy
Dobrze,¿eod tych odbiega³yzaprezentowane
przeznaszychprzewoŸników
nowoœci.Intercityprzyjecha³osk³ademzestawionymz HusalZa(Siemens)
i zmodernizowanychwagonów: kinowego (PESA),
dwójki z przedzia³em
dla matki z dzieckiem(NEWAG)
i restauracyjnego(PESA).HusalZ przez ca³y czas
imprezyodpiera³ataki fanówszturmuj¹cychkabinê
maszynisty.Kino Letnie,podobniejak w lipcui sierpniu, oferowa³o
dobrefilmy,a WARS...Niestety,w porze
I
obiadu zabrak³oschabowych,a bogatemenu oka!
za³osiê tylko ofert¹ na papierze.Zabrak³ote¿miejsc
dla pragn¹cychodbyæpodró¿poci¹gami parowymi
do B³onia(odj. 12.00) i GrodziskaMaz.(odj. 14.25
i 17.05). Do obu miast wyrusza³sk³ad zestawiony
przezskansen w Chabówce:Ty2-953 z piêcioma
wagonamiserii Ci, BCi oraz Bhixt. Non-stopkursowa³ pojazd Bractwa Drezynowego,bodaj jedyny
w Polscepojazdszynowymog¹cysiê poruszaæ
po t0rachszerokoœci
od 750 do 1520 mm. Wspiera³ygo
dzielnie cztery inne drezyny -kultowe warszawy,
trzy prywatneStowarzyszenia
Mi³oœników
Transportu "Husarz"bêdzie wkrótce najnowoczeœniejszym
nabytkiem taborowymw Grupie PKP;obok sk³adpoci¹gu, któryjeszDawnegoNaszTori "peelkowska"z Bia³egostoku. Cleæwieræwieku temu nie nale¿a³do rzadkoœci.

Zwiedzaj¹cynowoczesnewagonypasa¿erskiePKPIntercity,za spraw¹ pasjonatówl PSMKmogliprzenieœæ
siê w Cla- Jeszczeniedawnowydawa³osiê, ¿ebia³ostocka,peelkowsypodró¿y4 klas¹ podkoniecXIXwieku;stacjonuj¹cyna codzieñw Parowozowni
Skiemiewicewagonosobowyo konstrukcji sI-a,warszawa'bêdzieostatnimpojazdemtegotypu;jednak
wagonukrytego ma ju¿ 120 lat!
l roku na rok la spraw¹ pasjonatów starejkolei przybywa
rekonstrukcjitych ciekawychwehiku³ów.
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