
A
nna Tomczyk, uczennica Gimnazjum nr 1 w Ozorko-
wie, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie powiato-
wym „Razem w Europie. Znani Polacy – znani Europej-

czycy”, który odbył się w Aleksandrowie Łódzkim. W nagro-
dę pojedzie do Brukseli.

W konkursie chodziło o przedstawienie pięciominutowej
prezentacji. Oceniało ją jury, w którym zasiadała m.in. eu-
rodeputowana Joanna Skrzydlewska. To ona ufundowała
wycieczkę do stolicy Unii Europejskiej.

Drugie miejsce zajęła aleksandrowianka Ewelina Goszcz-
ko, a trzecie Adam Sroczyński – reprezentant Gimnazjum
nr 2 w Zgierzu. TEKST I FOT. (JAZ)
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– Wykonawcą moderniza-
cji linii jest Zakład Napraw In-
frastruktury w Warszawie
– mówi Grzegorz Arkita, wice-
dyrektor Zakładu Linii Kole-
jowych PKP w Łodzi. – Baza
została utworzona na stacji
Łowicz Przedmieście, stam-
tąd roboczymi pociągami ma-
teriał jest rozwożony na po-
szczególne odcinki. W ramach
remontu zostaną wymienio-
ne na nowe szyny, podkłady
i tzw. podtorze, czyli warstwa
tłucznia. Mamy także zamiar
zmodernizować przejazdy dro-
gowo-kolejowe, część z nich
zostanie wyposażona w sygna-
lizację świetlną uruchamianą
samoczynnie przez pociąg.

Remont ma potrwać do po-
łowy przyszłego roku, ale bio-
rąc pod uwagę warunki zimo-
we i niemożność prowadze-
nia prac pełną parą, może
z tym być różnie.

Tak czy inaczej linia będzie
na pewno zmodernizowana
do chwili wejścia w życie no-
wego rozkładu jazdy 2011/12,
czyli do połowy grudnia. Wte-
dy planowane jest wznowie-

nie ruchu pasażerskiego na
tej trasie.

O tym jednak, ile pociągów
wyruszy na tę trasę, zdecydu-
je Urząd Marszałkowski w Ło-
dzi. To on finansuje przewo-
zy lokalne i zamawia urucha-
mianie połączeń w spółce Prze-
wozy Regionalne.

– Na razie nie wiemy jesz-

cze jakie będzie natężenie ru-
chu pociągów na tej linii, ale
jego wznowienie jest pewne, bo
zakłada to m.in. projekt Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej
– informuje biuro prasowe
Urzędu Marszałkowskiego.

Nie wiadomo też na razie,
czy remontu doczekają się
dworce w Strykowie i Głow-

nie. Kolej nie jest zaintereso-
wana tymi budynkami, raczej
nie będzie tam już także kas bi-
letowych.

Ich los jest w rękach samo-
rządów, które w wielu innych
miastach przejęły budynki
dworcowe i przeznaczyły je
na miejskie instytucje.
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Wrócą pociągi
Powrót pociągów

na linię do Łowicza
jest pewny.

Niewykluczone, że
będą na niej jako

pierwsze kursować
nowoczesne składy,

jakie Urząd
Marszałkowski

chce zakupić dla
Łódzkiej Kolei

Aglomeracyjnej.
Jeden z nich

zaprezentowano
w listopadzie br.

Anna Tomczyk
z Ozorkowa
okazała się
bezkonkurencyjna
pod względem
wiedzy o znanych
Europejczykach.

Pojedzie
do Brukseli
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