Wygodnie i punktualnie
-tak podró¿owali nasi
przodkowie do Wiednia.
Przekonali siê o tym warszawiacy, którzy wsiedli
w sobotê do poci¹gu prowadzonego przez lokomotywê parow¹.
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-+Parowozowni¹ w Skierniewicach opiekuje .siê Pol~\'C,~f
skie Stowa~zyszenieMi³oœnj"..,
kówKolei. Grup9 mi³oœników
postanowi³a riiety1ko ocall.æ
~
to miejsce;alerówñJe¿ sprawiæ,by têtni³o ¿Yciem.
W sobotê od rana na paSaie-+To w³aœnie cz³onkowie
rów na peronie Dworca Wartego stowarzyszenia zorszawa Zachodnia czeka³a 10ganrzowalisobotni¹ imprezê.
komotywa typu OK22z 1929
9biecuj¹, ¿e w przysz³ym
roku. Do stolicy przyjecha³a
roku w parowo~owni bêdzie
dzieñ wczeœniej z podpojeszcze wiêcej siê dzia³o.
znanskiegoMuzeumParowo-+W Skierniewicach
zówwWolsztYIiie.
mo¿na zobaczyæ m.in. ruk..
Warszawiacy,którzyotrzysusowy wa~on Nordexmali specjalny kartonowy bipressu, który pr~edwojn¹
let, nie zawiedli organizatokursowa³ z Europy lachodrów. Mimo wczesnej pory
Choæzabytkowym poci¹giem jedzie siê z Warszawy do Skier- niej przez Warszawê do Mo(8.40 rano) zabytkowe waniewic 30 min d³u¿ej, to dla wielbicieli zabytkowych parowo- skwy,czy salonkê, któr¹ pogony szybko siê zape³ni³y.
zów taka podró¿ to prawdziwa gratka
FOT,
DARIUSZ
GOLlKdró¿owa³aw³adza ludowa.
Docenili komfort
-Jak tu wygodnie! Jest nawet
wiêcej miejsca ni¿ w poci¹gachosobowych,.któredzisiaj
je¿d¿¹ -zachwyca³ siê student Mateusz Janicki, który
wraz z przyjació³mi wybra³
siênaniet:ypow¹przeja¿d¿kê.
Podró¿ do Skierniewic
trwa³adok³adniegodzinêi20
minut (wspó³czesne poci¹gi
osobowe pokonuj¹ tê trasê
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niewieleszybciej,bo w ok. 50 pr¿eszkadza³o to ludziom?
minut}. Lokomotywa przy-zastanawia³a siê pasa¿erka
spiesza³a regularnie, wiêc pa- Jóanna Markowska.
saierówie odczuwali charakterystyczne huœtanie, mi³oZabrali prezesa
œliicypoci¹gów byli zachwy- Poci¹g zatrzyma³ siê tylko raz
ceni.
w miejscowoœciJaktorów. Do
-Nawet wszystkie okna jednego z wagonów wsiad³
mo¿na otworzyæ. Ale jak siê Andrzej Wach, prezes zatylko wychyli³am, na mojej
rz¹du grupy PKP SA. Na co
twarzy pojawila siê sadza z 10- dzieñ nie podró¿uje do biura
komotywy.
Ciekawe, czy
w Warszawie kolej¹, tylko sa-

mochodem. W Skierniewi'cachgoœci powitarprezydent
miasta Ryszard Bogusz oraz
tamtejsza orkiestra dêta.
Potem przyszed³ czas na
zwiedzanie starej parowozowni i festyn. Impreza skoñczy³a siê po po³udniU:. Do
Warszawy
imp.rezowicz~
wrócili poci¹giem poœpiesz'nym z Wroc³awia, który SPÓ•"
ni³siê 10minut.
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