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– Miałam kilkoro uczniów,
którzy bardzo chcieli pisać do
gazety – mówi Ewa Olszewska,
koordynator pracy młodych
dziennikarzy i nauczyciel języ-
ka polskiego w SP nr 1. – Gdy
pojawiła się więc okazja, chęt-
nie przystąpili do pracy. 

Pierwszy numer gazetki
współtworzyło w sumie 12 mło-
dych dziennikarzy. Każdy
z nich niemal od razu wiedział,
czym chce się zająć. Jedni wzię-
li na swe barki obowiązki związane z pisaniem artykułów, in-
ni zajęli się zdjęciami, pojawili się też chętni do tworzenia ką-
cika krzyżówkowego, a nawet korektorzy, którzy wyławiają
literówki. Wszystko więc wygląda jak w prawdziwej gazecie! 

W pierwszym numerze „Gumisiowych Kaloszy” na pierw-
szej stronie znalazło się podsumowanie obchodów Dnia Na-
uczyciela. 

Na kolejnych 9 stronach są artykuły dotyczące  obchodów
Dnia Niepodległości, zabaw w Halloween, kolejnej edycji
programu „Szkoła bez przemocy”, a także wiersze uczniów.
Młodzi dziennikarze już pracują nad kolejnym numerem
swojej gazety. 

– Pojawią się w nim stałe rubryki. Jedna to „Hit i kit”,
w której młodzi redaktorzy oceniać będą filmy i książki,
a druga „Niezwyciężeni”, poświęcona dokonaniom młodych
strykowian – zapowiada Ewa Olszewska. TEKST I FOT. (G) 
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Niemal każdego miesiąca
w strykowskim magistracie
pojawia się kilku chętnych na
kupno terenów po wytwórni
zabawek Strykowianka przy
ul. Warszawskiej. 

Choć walących się budyn-
ków i hal produkcyjnych nie
da się już odbudować, inwe-
storów przyciąga wyjątkowo
dogodna lokalizacja obiektu.
Zdewastowany teren aż prosi
się o dobrego gospodarza, któ-
ry zrobi na nim porządek. Na
razie jednak nie ma na to
szans. 

Blisko dziesięć lat temu po-
fabryczny kompleks kupił Po-
lak mieszkający na stałe
w Hiszpanii. Chciał otworzyć
tam przechowalnię warzyw,
w której pracę miało znaleźć
nawet 40 osób. Ale firma ni-
gdy nie powstała, a biznes-
men… zniknął. 

– Wielokrotnie usiłowali-
śmy się z nim skontaktować,

aby poprosić go o uporządko-
wanie terenu lub zachęcić do
jego sprzedaży, niestety za-
wsze bezskutecznie – mówi
Elżbieta Tokarska, inspektor
ds. geodezji i gospodarki grun-
tami w strykowskim magistra-

cie. – Adres, jaki od niego
otrzymaliśmy, jest od dawna
nieaktualny. 

Biznesmenem i należącą do
niego działką interesuje się
już od dawna Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowla-

nego w Zgierzu. Teren dawnej
wytwórni zabawek nie jest bo-
wiem należycie zabezpieczo-
ny. Ruina jest dostępna dla
każdego, wystarczy chwila, by
doszło do tragedii. 
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Pofabryczny kompleks przy ul. Warszawskiej obrócił się w kompletną ruinę.

Praca nad pierwszym nu-
merem „Gumisiowych Kalo-
szy” zajęła niespełna dwa
tygodnie. 

Dziennikarze 
z podstawówki
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