
Miał trafić na złom

„Ganz” znowu na szlaku
Mija 31 lat, odkąd po raz ostatni wyjechał regularnym kursem 
z pasażerami. Miało to miejsce 13 października 1987 r. na 
trasie do Siekierek. W niedzielę ponownie będzie go można 
spotkać na szlaku - tym razem spalinowy wagon SN 61 
wyruszy o 8.15 ze Szczecina do Godkowa.

W łatach 1960-1975 na zlecenie 
PKP węgierska firma Ganz-Mavag 
z Budapesztu, wyprodukowała 250 
takich pojazdów. Do dziś zachowa
ły się dwa sprawne. Egzemplarz 
zachowany w Szczecinie to pojazd 
wyprodukowany w 1972 roku.

- Wagon został zakupiony przez 
województwo zachodniopomorskie 
w listopadzie 2010 r od jego dotych
czasowego użytkownika, spółki PKP 
Cargo SA, która przeznaczyła go na 
złom-przypomina Radosław Soćko 
z Biura Prasowego Zachodniopo
morskiego Urzędu Marszałkowskie
go. - Za pojazd zapłacono 36 tys. zł. 
Został on przekazany operatorowi 
świadczącemu przewozy pasażerskie 
na terenie województwa, spółce 
Przewozy Regionalne, i znalazł swoje 
miejsce w lokomotywowni Szczecin 
Wzgórze Hetmańskie.

Działania renowacyjne i re
montowe przeprowadzone zostały 
bezpłatnie, po godzinach pracy, 
przez Koło Miłośników Kolei przy 
Zachodniopomorskim Oddziale 
spółki Przewozy Regionalne. Wo

jewództwo zachodniopomorskie 
natomiast przekazało środki na 
zakup niezbędnych materiałów 
do przeprowadzenia prac w wy
sokości 32 tys. zł.

Kolejne działania można było 
podjąć dopiero w tym roku - w maju 
br. województwo przekazało ko

lejne środki, tym razem 70 tys. zt, 
na prace przy Ganzu. Dzięki temu 
przeprowadzono naprawy, wymiany 
i remonty m.in. instalacji pneuma
tycznych, zbiorników ciśnieniowych, 
zregenerowano trzy chłodnice, 
dokonano przeglądu i naprawy 
silnika.

- Co ważne, udało się uzyskać 
dokumentację systemu utrzymania 
tego pojazdu, czyli odpowiednik 
samochodowego dowodu reje
stracyjnego - dodaje Radosław 
Soćko. - Bez tego pojazd nie mo
że wyjechać na tory. Dokumenty 
zostały opracowane przez szcze
ciński oddział NOT, uzgodnione 
z Urzędem Transportu Kolejowego 
i zatwierdzone przez Zarząd Prze
wozów Regionalnych.

Dzięki temu Ganza będzie 
można ponownie ujrzeć na szla
ku. W niedzielę o 8.15 wyruszy 
ze Szczecina do Godkowa, gdzie 
będzie atrakcją festynu inaugu
rującego otwarcie liczącej 36 km 
trasy rowerowej z Siekierek do 
Trzcińska-Zdroju. ©©
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