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Wakacyjne przygody
Ekobohaterów



• Pszczóka Lipka – Witam Was! Nazywam się 
Pszczółka Lipka i mam przyjemność mieszkać 
w naszej pięknej Gminie Stryków. Oprócz 
produkcji miodu fascynuje mnie ekologia, czyli 
troska o przyrodę. Cieszę się, że możemy 
spotkać się po raz kolejny. Niektórzy z Was 
kojarzą mnie z poprzedniej książeczki. 
Tegoroczne wakacje obfitowały w wiele 
fascynujących przygód, o których chcemy 
Wam opowiedzieć wraz ze znajomym 
rodzeństwem: Mileną i Miłoszem.
Przygotowaliśmy dla Was 7 ekologicznych 
przygód, z których dowiecie się mnóstwa 
ciekawych rzeczy i lepiej poznacie naszą 
gminę. Na kolejnych stronach będą pojawiać 
się nasi starzy znajomi – znani Wam 
z publikacji o segregowaniu odpadów. Będzie 
też jeden nowy gość, ale niech to na razie 
zostanie moją słodką jak miodek tajemnicą.

Do wspólnej lektury zaproście rodziców, 
dziadków i starsze rodzeństwo – również dla 
nich znajdzie się tu coś ciekawego. To jak, 
gotowi na wspólną podróż do świata ekologii?
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• Miłosz  – O nie, chyba się zgubiliśmy! 
Nie widzę żadnej ścieżki. Wszystkie 
drzewa wyglądają tak samo!

• Milena – A mama mówiła, by chodząc 
po lesie trzymać się wyznaczonych dróg, 
bo wśród drzew można łatwo stracić 
orientację. Krzyknę, może ktoś nas usłyszy. 
Ra-tun-ku!! Po-mo-cy!!

• Hop, hop, tu je-steś-my!

• Koń Galop - Prrr! Nie krzyczcie już, 
bo spłoszycie w ten sposób zwierzęta. 
Chodźcie tędy. Pokażę Wam drogę do domu, 
a przy okazji opowiem co nieco o lesie. Zwą 
mnie Kuzyn Galop. A Wy jak się nazywacie?

• Ja jestem Miłosz, a to moja siostra 
Milena. Dziękujemy Ci za pomoc, uratowałeś 
nas. A co właściwie taki koń jak Ty robi 
w lesie? Przecież las to nie jest Twój dom.

• Masz rację. W lesie mieszkają dziki, 
sarny, jelenie, lisy oraz liczne ptaki 
i owady. Ja, podobnie jak Wy, jestem 
tu tylko gościem. Wpadłem na chwilę, 
na szybką przejażdżkę. Dbam o formę, bo 
przygotowuję się do zawodów jeździeckich, 
a nasze lasy to wymarzone miejsce 
do treningów.

• A co jeszcze można robić 
w lasach?

• Las jest przede wszystkim świetnym 
miejscem na aktywne spędzanie czasu: 
spacery, jazdę na rowerze, bieganie 
i galopowanie. Można tu też odpocząć 
od miejskiego zgiełku: zrobić sobie piknik, 
zbierać grzyby czy schronić się przed 
upałem w lecie. Czy wiedzieliście, że latem 
w lesie temperatura jest niższa o kilka 
stopni niż w mieście? Drzewa dają cień, 
w którym znacznie łatwiej znieść czas, 
gdy żar leje się z nieba.

• A to ciekawe! Nigdy o tym nie 
słyszałam. W szkole uczono nas tylko, 
czego nie można robić w lesie.

• Nasza pani od przyrody mówiła, że 
w lesie nie można śmiecić i palić ognisk.

• To wszystko prawda. Las jest domem 
wielu istot żywych, dlatego należy się 
tu odpowiednio zachowywać. Kiedy 
idziecie do kogoś w odwiedziny, 
staracie się być grzeczni, prawda? 
Wchodząc do lasu, pomyślcie, że 
jesteście gośćmi wszystkich zwierząt 
i roślin, które tu żyją. Nikt nie lubi gości, 
którzy hałasują, śmiecą czy niszczą 
wyposażenie domu, prawda? 
Szczególnej ostrożności wymagają 
gatunki roślin i zwierząt objęte 
ochroną.

• A co to właściwie oznacza?

• Ochroną objęte są gatunki rzadkie 
i zagrożone wyginięciem, występujące 
dziko na terenie naszego kraju wraz 
z ochroną ich siedlisk i ostoi. Za ich 
niszczenie, zrywanie, wykopywanie, 
zabijanie i inne szkodliwe działania 
przewidziane są określone kary. 

• O! A kogo my tu mamy! 
Pszczółka Lipka we własnej osobie! 
Czy pszczoły też są objęte ochroną?

• Pszczóka Lipka – Witajcie kochani, 
już odpowiadam na Wasze pytanie. 
Polskie prawo chroni niektóre gatunki 
pszczół. Ja jestem podwójnie 
pożyteczną pszczółką. Potrafię nie tylko 
zapylać rośliny i produkować miód, ale 
także opowiadać o ekologii. Mam 
nadzieję, że podziękowaliście Kuzynowi 
Galopowi za uratowanie. Zapoznajcie 
się z zasadami dobrego zachowania 
w lesie, a kiedy już je zapamiętacie, 
to zabiorę Was na spacer aleją gwiazd!

2 Wątek 1: Las. Występują: M&M + Koń Kuzyn Galop

 Po-mo-cy!!

Ra-tun-ku!!
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Przykłady dobrego 
zachowania w lesie: 

• Szanuj domy leśnych gospodarzy – nie niszcz lęgowisk, nor, 
 mrowisk i gniazd ptasich.

• Zachowaj ciszę – krzyki i hałasy płoszą zwierzęta.

• Troszcz się o mieszkańców lasu – nie wybieraj jaj i piskląt 
 z gniazd, nie płosz, nie ścigaj, nie chwytaj dziko żyjących 
 zwierząt, nie puszczaj w lesie psa bez smyczy.

• Wędruj wyznaczonymi ścieżkami, bo między drzewami łatwo  
 się zgubić i stracić orientację.

• Troszcz się o leśną przyrodę – nie niszcz drzew, krzewów, 
 nie rozkopuj ściółki, nie niszcz grzybów i grzybni, nie 
 zrywaj, nie jedz i nie depcz roślin leśnych – większość objęta 
 jest ochroną, stanowi pożywienie dla zwierząt, a niektóre 
 rośliny mogą być trujące. 

• Pozostaw las w czystości – śmieci zabierz ze sobą, 
 a następnie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika, zgodnie 
 z zasadami segregacji.

• Przypomnij opiekunom, żeby nie wjeżdżali samochodem na 
 drogi leśne oraz parkowali wyłącznie w miejscach 
 oznaczonych i nie zastawiali dróg pożarowych.

• Spacerując po lesie, nie baw się zapałkami i zapalniczką, 
 każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru, szczególnie 
 latem, gdy ściółka jest sucha.

 Nie rozpalaj ognisk w lesie i w odległości mniejszej niż 100
 metrów od granicy lasu.
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Każde drzewo jest cenne i potrzebne. 
Zastanów się dwukrotnie, zanim je 
wytniesz. 

Może wystarczy podciąć gałęzie 
lub wykonać inne zabiegi 
pielęgnacyjne?

Wniosek o wycięcie drzewa na terenie Gminy Stryków

Więcej informacji na temat wycinania i podcinania drzew uzyskasz u pracownika Urzędu Miejskiego 
w Strykowie - tel. do sekretariatu: 42 719-80-02 lub na stronie internetowej Urzędu www.strykow.pl

Wycinka drzewa kwalifikującego się na zgłoszenie bez zezwolenia podlega administracyjnej 
karze pieniężnej.

Przed przystąpieniem do wycinki należy skonsultować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego 
lub sprawdzić na stronie www.strykow.pl czy dany gatunek drzewa/obwód pnia drzewa 
kwalifikuje się do wycięcia bez pozwolenia.

Jeżeli konieczne jest pozwolenie na wycinkę drzewa, zgłoszenie składa się w Urzędzie Miejskim 
w Strykowie. 

Pozwolenie w tej sprawie wydaje Burmistrz.

Zgłoszenie może złożyć: właściciel nieruchomości lub inny posiadacz nieruchomości np. 
dzierżawca czy najemca, gdy posiada zgodę właściciela oraz właściciel instalacji służących do 
przepływu wody, pary, gazu, prądu, jeżeli drzewa/krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych 
urządzeń.
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• Jak widzicie, w Gminie Stryków mamy wiele pięknych 
okazów drzew, a część z nich zakwalifikowano jako 
pomniki przyrody. Musicie jednak pamiętać, 
że z punktu widzenia Matki Natury każde drzewo 
jest bardzo cenne. Tak samo jak Robert Lewandowski 
dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Dlatego śmiało 
można nazwać je gwiazdami.

• Zaraz, zaraz. Lewy potrafi strzelać gole na 
zawołanie, świetnie drybluje i dokładnie podaje piłkę 
do kolegów z drużyny. A co tak naprawdę potrafią 
drzewa?

• Bardzo wiele, Miłoszu. Drzewa to naturalne 
klimatyzatory – pobierają z atmosfery dwutlenek 
węgla, a oddają nam tlen. To tak zwany proces 
fotosyntezy, umożliwiający życie na ziemi. Ale to 
dopiero początek długiej listy drzewnych talentów. 
Drzewa tworzą strefy buforowe chroniące nas 
przed zanieczyszczeniami, hałasem i intensywnym 
nasłonecznieniem w lecie. 

• Strefy buforowe powiadasz… A można prościej? 
Jesteśmy jeszcze mali i nie znamy takich dorosłych 
słów.

• Chodziło mi o to, że drzewa są takim wielkim 
parawanem, osłaniającym przed zanieczyszczonym 
powietrzem, hałasem czy promieniami słonecznymi. 
Stanowią też naturalną barierę przed wiatrem, 
co zapobiega wychładzaniu budynków i zmniejsza 
koszty ogrzewania. 

• Czyli gdybyśmy mieszkali koło lasu, tata przestałby 
narzekać na rachunki z ciepłowni?

• Ha, ha! Tego nie gwarantuję. Mogę za to 
zagwarantować, że drzewa to naturalne filtry gleby, 
wody i powietrza. Ich większe skupiska, np. zagajniki 
czy skwery, są świetnymi zbiornikami retencyjnymi 
wody. Każde drzewo może być też schronieniem dla 
ptaków i owadów. I co teraz myślicie o drzewach?

• Faktycznie, drzewa robią kawał dobrej roboty 
dla naszej ludzkiej drużyny. Czy możemy sobie z nimi 
zrobić selfie?

• Jasne, myślę, że ten dąb się nie obrazi. 
Tylko szybko, bo na horyzoncie czeka już kolejna 
przygoda z Batmanem w roli głównej!

• Miłosz – Lipko, gdzie te gwiazdy? 
Spodziewałem się zobaczyć piłkarza 
albo jakiegoś youtubera, a tu nikogo nie 
ma!

• Milena – Ja liczyłam na spotkanie ze 
znaną aktorką lub piosenkarką. 
Zabrałam nawet notesik na autografy. 
Gdzie oni są?

• Pszczóka Lipka – Ale z Was głuptasy! 
Rozejrzyjcie się wokoło. Co widzicie?

• Drzewa, ale jakieś takie większe 
i równo posadzone. 

• Macie rację. Nie są to byle jakie 
drzewa. Znajdujemy się w Alei Dębowej, 
która jest jednym z pomników przyrody 
w Gminie Stryków. Tworzą ją okazałe, 
piękne i bardzo stare dęby – 
prawdziwe gwiazdy wśród roślin.

www.strykow.pl
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• Milena – Uwaga, to nietoperz, 
zaraz nas ugryzie, leci w naszą 
stronę!

• Miłosz – Ratuj się kto może!

• Pszczóka Lipka – Dzieciaki, 
spokojnie, to mój dobry druh, leci 
w naszą stronę, bo chce Was 
poznać. Poza tym nietoperze nie 
są groźne: nie atakują ludzi i nie 
wplątują się we włosy. Zdarza się, 
że w bajkach mają role czarnych 
charakterów, ale to przyjazne 
stworzenia. Oceńcie sami!

• Nietoperz Gacek – Moje 
uszanowanko! Nazywam się 
Nietoperz Gacek. Coś mi mówi, 
że jeszcze nigdy nie rozmawialiście 
z nietoperzem. Nie wiem dlaczego 
ludzie boją się nas tak bardzo. 
Wiem za to całkiem sporo 
o zwierzętach, które możecie 
spotkać w Gminie Stryków. Skąd 
znam je tak dobrze? Mieszkam 
sobie w Parku Krajobrazowym 
Wzniesień Łódzkich. Teraz 
znajdujemy się w jednej 
z jego najpiękniejszych części 
– rezerwacie Struga Dobieszków.

• Ładnie tutaj, tak… dziko.

• Masz rację, młoda damo. Park 
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 
to obszar słabiej zamieszkały przez 
ludzi, z bogatymi kompleksami 
leśnymi i ciekawym pofałdowaniem 
terenu. Występuje tam sporo 
zwierząt i roślin, których nie 
znajdziecie w innych miejscach 
w naszej okolicy. W parku mieści 
się kilka rezerwatów leśnych, 
torfowiska i aż 39 gatunków roślin 
chronionych. Jest tutaj trochę 
dziko, ale wciąż bardzo 
bezpiecznie. Można tu spotkać 
wielu spacerowiczów, biegaczy 
i rowerzystów.

www.stry
kow.pl
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Pomniki przyrody to twory przyrody żywej i nieożywionej o wartości 
naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej. Posiadają cechy 
(wielkość, kolor, wiek itd.), których próżno szukać u innych tworów. 
Pomnikami przyrody mogą być np. sędziwe drzewa, źródła, wodospady, 
skały, jary i jaskinie. Aktualnie na terenie Gminy Stryków mieści się aż 58 
pojedynczych pomników przyrody oraz dwa zbiorowe pomniki przyrody 
w Niesułkowie i Bratoszewicach. Największe skupiska pomników przyrody 
znajdują się w:
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Bratoszewicach na ul. Nowości 
– Aleja Dębowa (132 dęby szypułkowe);

Bratoszewicach w zabytkowym parku 
– jesion wyniosły, dąb szypułkowy, buk zwyczajny, topola biała;

Woli Błędowej w parku wiejskim 
– dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy;

Niesułkowie Kolonii 
– grupa 6 lip drobnolistnych "Niesułkowskie Lipy";

Niesułkowie na terenie hydroforni 
– głównie lipy drobnolistne, 
klon zwyczajny i wiąz szypułkowy; 

Klęku w parku wiejskim 
– głównie dęby szypułkowe, 
lipa drobnolistna, klon jawor i buk zwyczajny;

Dobieszkowie w parku wiejskim 
– głównie lipy drobnolistne i dąb szypułkowy;

Ossem w parku wiejskim 
– jesiony wyniosłe, kasztanowce zwyczajne 
oraz lipy drobnolistne.



• A Ty, Gacku, masz jakąś rodzinę, czy 
mieszkasz tu sam? 

• Nie mogę narzekać na brak towarzystwa. 
W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich 
jest kilkanaście gatunków nietoperzy. 
Jesteśmy latającymi ssakami. Nasz gatunek 
jest zagrożony wyginięciem, dlatego jesteśmy 
pod ochroną. Można nas też spotkać na 
strychu, w piwnicy lub opuszczonym budynku. 
Jak myślicie, jak powinien zachować się 
człowiek podczas spotkania z nietoperzem?

• Hmmmm… Może podejść i się mu 
przedstawić?

• Obawiam się, że to zła odpowiedź. Z tego 
co mi wiadomo, jestem jednym z niewielu 
nietoperzy na świecie, które znają ludzką 
mowę. Lepszym rozwiązaniem jest nie 
panikować i zachować spokój. Nie próbujcie 
atakować zwierzaka lub brać go do rąk, 
bo może Was uznać za intruzów i ugryźć, 
a to bywa niebezpieczne.

• Kolega mi opowiadał, że raz nietoperz 
wleciał mu do pokoju przez okno!

• I na to jest sposób. Jeśli nietoperz 
przypadkowo wleci do domu, odsuńcie firanki 
i otwórzcie na oścież okna, zamknijcie też 
drzwi do innych pomieszczeń, by odciąć mu 
inne drogi ucieczki. Nie ponaglajcie i nie 
atakujcie zwierzęcia. W takich sytuacjach 
jest ono tak przestraszone, że zapewne 
będzie chciało jak najszybciej znaleźć się 
na zewnątrz.

• No dobrze, a co możemy zrobić podczas 
spotkania innych dzikich zwierząt?

• Trafne pytanie, siostro! Kiedyś w przedszkolu 
uczono nas wierszyków o złym dziku z ostrymi 
kłami. Czy dziki są faktycznie groźne?

• Niespecjalnie, a przynajmniej nie bez wyraźnej 
przyczyny. Dla wielu zwierząt człowiek to wielki 
i straszny stwór, którego po prostu się boją. 
Najlepszym wyjściem dla nich jest ucieczka. Być 
może kiedyś udało wam się spotkać w lesie sarnę, 
zająca lub dzika. Wiele gatunków ssaków, gdy widzi 
człowieka, zastyga w bezruchu. Dopiero po chwili 
odzyskuje kontakt z otoczeniem i ucieka 
w popłochu. Ataku możecie spodziewać się 
szczególnie wtedy, gdy zbliżycie się do młodych 
osobników. 

• Małe sarenki, wyglądają tak słodko, 
że chciałoby się je pogłaskać.
 
• To ogromny błąd! W pobliżu każdego malucha jest 
rodzic. Często niewidoczny, cichy, schowany 
w krzakach. Jeśli dorosły osobnik zobaczy, że ktoś 
próbuje zbliżyć się do jego dzieci…

• No właśnie, co się wtedy stanie!?

• Zrobi się niebezpiecznie. Dorosły zwierzak 
zapewne uzna to za zagrożenie i zaatakuje 
człowieka. Będąc w lesie nie próbujcie się zbliżać 
do zwierząt, bo one mogą zareagować agresywnie.

• O, spójrzcie w prawo, tam biegnie locha 
z warchlakami!

• To dobry moment, by zachować się zgodnie 
z tym, o czym mówiłem Wam przed chwilą. 
Spokojnie oddalmy się w przeciwnym kierunku. 
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej 
o zwyczajach leśnych zwierząt, zapraszam jutro 
o tej samej porze. 

• Obawiam się, że będziemy musieli przełożyć to 
spotkanie, bo jutro czeka nas wielki mecz na Orliku. 
Bardzo dziękujemy za dzisiejszą lekcję 
i do zobaczenia wkrótce!

www.strykow.pl
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Jakie jeszcze zwierzęta możecie 
spotkać na terenie Gminy Stryków?

SARNA EUROPEJSKA – potrafi skakać na 
odległość 6 m i na wysokość 2 m.

BÓBR – buduje tamy na rzece. Wejścia do nor 
bobrowych znajdują się pod wodą, dzięki czemu 
drapieżniki nie mają do nich wstępu.

ZAJĄC – ludziom nie udało się go nigdy udomowić. 
Śpi w płytkich nieckach i jest płochliwym 
zwierzęciem. Stąd powiedzenie: spać jak zając, 
czyli czujnie, nie zapaść w głęboki sen.

WIEWIÓRKA POSPOLITA – jesienią gromadzi 
zapasy, głównie orzechy i żołędzie, które 
zagrzebuje w ziemi. Trafia do nich zimą dzięki 
świetnej pamięci i węchowi.

DZIĘCIOŁ CZARNY – największy przedstawiciel 
10 gatunków dzięciołów występujących w Polsce  
– jego długość ciała wynosi ok. 50 cm!

Jakie ciekawe rośliny możesz znaleźć 
w lasach na terenie Gminy Stryków?

• fiołek leśny 
• knieć błotna (kaczeniec) 
• szczawik zajęczy 
• czworolist pospolity 
• ziarnopłon wiosenny 
• paproć
• konwalia
• popularne grzyby: maślaki, 
   borowiki, kanie itp.
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BAŻANT – piękny, strojny, dostojny – co ciekawe, 
u tych ptaków to samiec ma bardziej kolorowe piórka.

PUSZCZYK – największa na świecie sowa, prowadząca 
typowy dla gatunku nocny tryb życia. 

TRASZKA ZWYCZAJNA – niewielki płaz, żyjący 
w lasach liściastych i mieszanych, w parkach, sadach 
i ogrodach oraz w miejscach z naturalnymi zbiornikami 
wodnymi. 

ŻABA MOCZAROWA – samce na początku wiosny 
zmieniają kolor na jaskrawoniebieski. Ich głos jest 
cichy, przypominający dźwięk powietrza uciekającego 
z zanurzonej w wodzie butelki.

PADALEC – gdy zostanie zaatakowany przez 
drapieżnika, może zgubić ogon, który później odrasta.
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• Posiadanie zwierzaka to duże 
zobowiązanie. Musimy pamiętać, 
że to żywe istoty, które potrzebują 
naszego czasu i uwagi. 

• Posiadanie pupila wiąże się 
też z przestrzeganiem zasad. 
Dla bezpieczeństwa przechodniów
 psy powinny być wyprowadzane na smyczy. 
W lecie psów nie wolno zamykać 
w samochodach, bo to dla nich śmiertelne 
niebezpieczeństwo.

• Na myśl o takiej sytuacji aż robi mi się 
gorąco! 

• Ale adopcja to nie jedyny sposób na pomoc 
bezdomnym zwierzętom. Na przykład nasza 
babcia dokarmia koty. Zgłosiła się w tej 
sprawie do Urzędu Miejskiego, opisała, 
gdzie dokładnie karmi mruczki i ile zwierząt 
korzysta z jej stołówki. Gmina wspomaga 
jej starania, przekazując babci karmę dla 
kotów. Kocia restauracja działa już od 
dawna w specjalnie przygotowanym miejscu 
przy garażach, gdzie jadłodajnia nikomu nie 
przeszkadza. Babcia odpowiada nie tylko 
za to, by zwierzęta miały pełne miski, ale też 
za porządek w stołówce. Wszyscy sąsiedzi 
ochoczo zgodzili się z jej pomysłem…

• …a dziadek nawet postawił w tym miejscu 
mały domek, gdzie koty mogą odpocząć, 
gdy pada deszcz. Dziadek twierdzi, że dziko 
żyjące koty są nam potrzebne, bo chronią 
ludzi przed plagą szczurów.

• Będziemy już lecieć, bo Ciapek ma dziś 
wizytę u weterynarza.

• Może spotkamy się kiedyś nad zalewem? 

• Bardzo chętnie! Razem z Ciapkiem 
uwielbiamy tam spacerować!
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• Miłosz – Zagrajmy mecz. Jedna osoba 
będzie bramkarzem, a dwie kolejne będą 
się z sobą kiwać i próbować trafić 
do bramki.
 
• Milena – Brawo, geniuszu! Do tej zabawy 
trzeba trzech zawodników, 
a nas jest tylko dwoje. 

• No tak, masz rację. Musimy znaleźć 
trzecią osobę. Halo! Kolego, chcesz 
z nami zagrać w piłkę?!

• Kolega – Ja odpadam, bo wyprowadzam 
mojego nowego psa. Niedawno 
adoptowaliśmy go ze schroniska.

• Ale słodziak! Mogę go pogłaskać? 
A co to właściwie znaczy, że ktoś adoptuje 
psa?

• Możesz głaskać, Ciapek nie gryzie. Już 
Wam opowiadam. Bezdomne psy i koty 
trafiają do schroniska, skąd chętne osoby 
mogą zaadoptować zwierzę. Zanim to się 
stanie, pracownicy Urzędu Miejskiego 
sprawdzą, czy rodzina ma odpowiednie 
warunki, aby zaopiekować się 
czworonogiem. Nasza rodzinka spełniła 
wszystkie formalności i Ciapek szybko 
zamieszkał z nami.

• Ale super, ja też chcę adoptować psa!

• Chyba musimy to jeszcze 
przedyskutować z rodzicami. Z psem 
można się gonić po parku, przytulać 
i bawić. Ale adoptowane zwierzęta to nie 
zabawki, które kiedyś mogą się znudzić! 
Z psem trzeba kilka razy dziennie 
wychodzić na spacer, karmić go regularnie 
i sprzątać po nim. A Ty Miłosz jesteś 
przecież strasznym leniwcem!

• Tak?! Ciekawe! A kto ostatnio spał 
w niedzielę do południa?!

www.strykow.pl

16



Więcej informacji uzyskasz u pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego 
pod nr tel.: 42 719-80-02.

Więcej informacji uzyskasz u pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego 
pod nr tel.: 42 719-80-02.
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Adopcja psów krok po kroku Gmina Stryków wspiera 
opiekunów wolnożyjących kotów

Gmina prowadzi też sterylizację 
wolnożyjących kotów

1. Osoby zainteresowane przygarnięciem zwierzaka ze schroniska, które 
współpracuje z Urzędem Miejskim w ramach programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Stryków, zgłaszają chęć adopcji do Urzędu Miejskiego w Strykowie.

2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Strykowie sprawdza warunki, w których 
będzie mieszkać adoptowany czworonóg. Jeśli ocena będzie pozytywna, 
zainteresowany może sobie wybrać zwierzę do adopcji.

3. Osoba podpisuje umowę o adopcję z Urzędem Miejskim, dzięki której ma 
prawo do uzyskania rekompensaty kosztów utrzymania w wysokości 1000 zł.

4. Jednorazowa wypłata jest przekazywana po upływie miesiąca od dnia 
odebrania pupila ze schroniska.

5. Jeden podmiot może otrzymać rekompensatę w maksymalnej wysokości 2000 
zł (jednorazowo), co jest jednoznaczne z adopcją 2 psów ze schroniska.

• Osoby pełniące rolę opiekunów społecznych dla kotów wolnożyjących mogą skorzystać ze 
wsparcia rzeczowego w postaci karmy. 
• Miejsce dokarmiania kotów musi być bezpieczne dla zwierząt i zorganizowane w sposób 
nieprzeszkadzający innym mieszkańcom.
• Opiekunowie odpowiedzialni są za utrzymywanie porządku w punkcie dokarmiania.

• To najlepszy sposób regulowania kociej populacji. 
• Duża część kotów rodzących się na wolności nie przeżywa pierwszych miesięcy, ginąc 
z powodu chorób, głodu, pod kołami samochodów lub jako ofiary większych zwierząt.
• Gmina każdego roku podpisuje umowę z wyspecjalizowaną placówką weterynaryjną, która 
posiada narzędzia i personel niezbędne do realizacji tego typu zabiegów, gwarantujące 
bezpieczeństwo zwierzętom. 



• Słyszałam, że wybieracie się 
z dziadkiem na rowerki wodne.

• Tak! Świetnie jest mieszkać w takim 
miejscu, gdzie ma się zalew, plażę, 
pomost i sprzęt do pływania pod ręką.

• To prawda. A czy wiecie, że akweny 
wodne nie służą tylko do zabawy 
i kąpieli, ale mają też inne zadania?

• Co konkretnie masz na myśli, żabko?

• Zbiorniki wodne pełnią ważne funkcje. 
To w nich utrzymuje się woda krążąca 
w przyrodzie. Przez to nazywamy je 
zbiornikami retencyjnymi. Przede 
wszystkim jednak zbiorniki wodne są 
istotnym składnikiem ekosystemu. Nad 
wodą rosną rośliny, których próżno 
szukać w lesie. Mieszka w nich też wiele 
zwierząt, których nie spotkacie na 
lądzie. Świetnym przykładem są tutaj 
ryby.

• Nasz dziadek jest zapalonym 
wędkarzem i zna się na rybach najlepiej 
na świecie! Ostatnio mi opowiadał, 
że w zbiornikach wodnych w Strykowie 
pływają m.in.: karpie, leszcze, amury, 
szczupaki, sandacze, liny, sumy, 
węgorze, cetry, okonie, płocie i klenie.

• O wilku mowa! Dziadek idzie w naszym 
kierunku. Zielona księżniczko, chcesz 
popłynąć z nami?

• Nie, dziękuję. W wypożyczalni sprzętu 
wodnego nie mają kapoków w moim 
rozmiarze. Poza tym najlepiej czuję 
się w wodzie. Do zobaczenia 
jutro w Parku nad Moszczenicą! 

• Milena – Nawet nie sądziłam, że wakacje 
w Strykowie mogą być takie fajne! Można 
pobrykać na placu zabaw, pojeździć na 
rowerze po lesie lub pograć w piłkę na Orliku.

• Miłosz – No! A najlepsze jeszcze przed 
nami. Cieszę się, że za chwilę dołączy do 
nas dziadek, który obiecał zabrać nas na 
rowerki wodne. Jeszcze nigdy nie pływałem 
rowerkiem.

• Ja też nie mogę się już doczekać! Popatrz, 
braciszku, zabrałam z domu trochę kukurydzy, 
by nakarmić nią kaczki mieszkające nad 
naszym zalewem. Chcesz pokarmić je ze mną?

• Kuzynka Kumata – O widzę, że 
kum-kum-kumate z Ciebie dziecko. Niewielu 
ludzi wie, że kaczuchy uwielbiają kukurydzę.

• Jak masz na imię, żabko?

• Jestem Kuzynka Kumata. Pomieszkuję sobie 
w różnych zbiornikach wodnych 
w Gminie Stryków. Dziś wyleguję się 
w pięknym słońcu na molo zalewu w Strykowie.

• A co z tym karmieniem kaczek? 
Jak trzeba to robić, by nie szkodzić ptakom?

• Wiem ze sprawdzonych źródeł, 
że kaczkom smakują marchewki, otręby, 
płatki zbożowe, ziarna zbóż, biała kapusta 
i niesolone ziarna kukurydzy. Mało tego! 
Kaczkom może zaszkodzić pieczywo, które 
często rzucają im ludzie. Te ptaki żywią się 
roślinami wodnymi, owadami i larwami. 
W ciepłych miesiącach mają więc jedzenia 
pod dostatkiem. Dokarmianie dzikich kaczek 
jest zatem wskazane tylko zimą.
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Zbiorniki retencyjne 
i wody wolno płynące 
w Gminie Stryków

Dobre praktyki nad wodą

Zbiornik 
wodny „Stryków” 
- nazywany zalewem 
strykowskim, 
o pow. ok. 12,30 ha

Zbiornik 
wodny „Warszewice” 
– o pow. 1,74 ha

Zbiornik 
wodny „Dobra” 
– o pow. 1,05 ha

Zbiornik wodny 
„Rokitnica” 
– o pow. 0,40 ha

Zbiornik 
wodny „Bratoszewice” 
– nazywany „deszczownią”, 
o pow. 2,15 ha

Zbiornik 
wodny „Dobieszków” 
– o pow. 1,15 ha

Rzeka 
Moszczenica 
– stanowi prawy 
dopływ Bzury

Strumień 
Struga Dobieszkowska 
– zwany też Młynówką, 
stanowi dopływ 
Moszczenicy

Dokarmiaj ptaki wodne tylko zimą – latem nie brakuje im 
pożywienia. 

Zamiast pieczywa, które może im szkodzić, wybieraj marchewki, 
otręby, płatki zbożowe, ziarna zbóż, białą kapustę i niesolone 
ziarna kukurydzy.

Kąp się tylko w miejscach strzeżonych.

Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników 
wodnych.

Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób. Nie hałasuj, 
bo to płoszy zwierzęta.

Na kajaku, łódce, rowerze wodnym załóż kapok.

Nie wbiegaj rozgrzany do wody.

Nie skacz do wody (zwłaszcza na głowę) w nieznanych 
i niestrzeżonych miejscach.

Widząc coś niepokojącego w wodzie, wezwij ratownika.

Wypoczywając na plaży, sortuj odpady.

Nie wyrzucaj śmieci i nie wylewaj ścieków do rzek 
i zbiorników wodnych.

Nie kąp się w zalewie używając mydła i szamponu.
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• Miłosz – Zagrajmy w berka, mam ochotę 
się trochę z Tobą pościgać.

• Milena – Nudy! Lepiej pobawmy się 
w chowanego. Ja pierwsza będę liczyła. 

• Przecież w chowanego bawiliśmy 
się wczoraj. To może huśtawka, albo…

• Ciotka Czaplina – … albo spacer po parku 
z czaplą? Nazywam się Ciotka Czaplina 
i widzę, że macie kłopot ze znalezieniem dla 
siebie ciekawego zajęcia. Może przejdziemy 
się po Parku nad Moszczenicą, by przekonać 
się, że poza placem zabaw jest tu wiele 
ciekawych rzeczy do robienia.

• Dobra, niech będzie. Spacer w 
towarzystwie ptaka, który potrafi mówić, 
brzmi wspaniale.

• Świetnie. Zatem jak już wiecie, znajdujemy 
się teraz w Parku nad Moszczenicą. Nie jest 
to zwykły park, ponieważ jego motywem 
przewodnim jest edukacja ekologiczna. 
Dlatego prócz ławek i alejek znajdziecie 
tutaj wiele różnorodnych roślin i ciekawych 
elementów związanych z ochroną środowiska. 

• Tylko te trawniki jakieś takie nieskoszone.

• To celowo. W Parku nad Moszczenicą nie 
ścinamy wszystkich trawników na krótko, 
bo bujne łąki lepiej utrzymują wodę w glebie. 
Dzięki nim woda, która wsiąka w ziemię, może 
dłużej służyć roślinom. Jak okiem sięgnąć, 
widać tu dużo terenu zielonego, wolnego 
od betonu. 

• A tamta tablica do czego służy? 

• W parku są też gry edukacyjne. 
Może zagramy w moją ulubioną o gatunkach 
ptaków. Sprawdzimy waszą wiedzę, a później 
pójdziemy poleniuchować na hamakach.

• Chętnie!www.strykow.pl
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Zapraszamy do Parku nad Moszczenicą, 
miejsca aktywnej rekreacji i odpoczynku 
w otoczeniu przyrody w samym 
centrum Strykowa 

W tym pięknym otoczeniu przyrody każdy, bez względu na wiek, znajdzie atrakcyjne dla 
siebie miejsce do spędzenia wolnego czasu. Tematem przewodnim nowego parku jest 
edukacja przyrodnicza i ekologiczna:

•  propagując ochronę owadów pożytecznych i edukację pszczelarską, umieściliśmy 
 hotele dla owadów i tablice tematyczno-edukacyjne, a zasadzona tu roślinność
 obfituje w gatunki miododajne, wabiące owady i charakteryzujące się zróżnicowaną
 strukturą, fakturą liści, zapachem i barwą. W całym parku dosadziliśmy ok. 100
 drzew, ponad 3500 krzewów i ponad 5000 sztuk roślin kwitnących;
•  w części zagajnika olszynowego zainstalowaliśmy przyrodnicze tablice i gry
 edukacyjne oraz zawiesiliśmy budki lęgowe i karmniki, które przyciągają ptaki i małe
 ssaki; 
• w ciekawy sposób zaprezentowaliśmy tematykę zanieczyszczeń, recyklingu 
 i odnawialnych źródeł energii, w postaci tablic edukacyjnych, urządzeń, jak 
 i zastosowania materiałów z recyklingu. Na siłowni zewnętrznej poszukajcie rowerka
 ręcznego, pozwalającego naładować telefon komórkowy – konwertując energię
 kinetyczną na elektryczną, czy też przysiądźcie na ławeczce pozyskującej energię
 elektryczną za pomocą paneli solarnych, dzięki której naładujecie swoje urządzenia 
 mobilne;
•  dla nauczycieli i pasjonatów przyrody zadbaliśmy o miejsce na prowadzenie
 „zielonych lekcji” i zajęć warsztatowych w postaci mini amfiteatru z podwyższeniem,
 czy też wygodnych siedzisk obok tablic edukacyjnych;
•  rodzinom proponujemy zaplanować rodzinny piknik pod pergolami w centralnej części
 parku lub skorzystać z placu zabaw z huśtawkami, trampolinami czy instrumentami
 muzycznymi;
• dla aktywnie spędzających czas mamy siłownię zewnętrzną i ścieżki spacerowe;
• a spragnieni relaksu odpoczną na ławce solarnej przy dźwiękach muzyki lub
 skorzystają z licznych ławek, siedzisk i hamaków, czytając jedną z książek 
 znajdujących się w zlokalizowanej w parku „Budce wędrującej książki”.

Gmina Stryków na realizację zagospodarowania terenu parku nad Moszczenicą pozyskała 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.



www.strykow.pl

Róże Łubin Hortensje

Jeżówki Perovskia Kalina

Sadziec  Żonkile Odętka

Rośliny w Parku

• O, telefon mi dzwoni. To tata! Halo, halo, nic nie słyszę…

• Chyba wyładowała Ci się bateria.

• Na szczęście możesz go naładować przy ławeczce solarnej, 
która dzięki panelom fotowoltaicznym produkuje prąd z energii 
słonecznej. Proszę, skorzystaj z mojej ładowarki.

• Dziękuję. Tata będzie się martwić. Za chwilę do niego 
oddzwonię.

• Zanim Twój telefon znów zacznie działać, opowiem Wam 
o domkach dla pożytecznych owadów. Mamy ich kilka w parku 
i przed Urzędem Miejskim. Stanowią one schronienie dla 
owadów, które pracują w pocie czoła dla dobra swojego 
gatunku, ale także ludzi i całej przyrody. Najlepszym 
przykładem są tutaj pszczoły i nasza wspólna znajoma 
Pszczółka Lipka. 

• Pszczoły są pożyteczne, bo dają miód, którym mama słodzi 
herbatę. Mniam!

• Dzięki pszczołom ludzie mają pyszny i zdrowy miód, pyłek, 
propolis i inne specjały z pasieki. Ale to jeszcze nie wszystko. 
Zadaniem pszczół miodnych jest przede wszystkim zapylanie 
roślin. Dzięki temu rośliny mogą wydawać więcej plonów, 
z których ludzie robią jedzenie. Jeśli rośliny przestałyby 
dawać plony, w sklepach spożywczych mogłoby zabraknąć 
wielu produktów. Praca małych, żółto-czarnych owadów 
umożliwia również produkcję paszy dla zwierząt. 

• To dlatego pani w szkole mówiła, że pszczoły są bardzo 
ważne i powinniśmy być im wdzięczni. 

• Wdzięczne pszczółkom są też same rośliny. Pszczółka Lipka, 
jej bracia i siostry pełnią istotną rolę w ekosystemie. Dzięki 
tym insektom rośliny owadopylne mogą zakwitać, co przekłada 
się na różnorodność całej biosfery. Jak ją spotkacie 
następnym razem, możecie jej za to pięknie podziękować.

• Tata znów dzwoni. Halo? Dobrze, będziemy tam za kilka 
minut! Dzięki Ciotko Czaplino za miły spacer, ale właśnie 
obiecałam tacie, że za chwilę spotkamy się z rodzicami 
przed Urzędem Miejskim. Ścigasz się bracie, czy boisz się, 
że wyprzedzi Cię dziewczyna?

• Kto drugi, ten wynosi śmieci. Start!

• I pobiegli. Mam nadzieję, że te śmieci będą odpowiednio 
posegregowane. 2726
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Dbajmy o estetykę 
naszej przestrzeni 

Wandalom przestrzeni 
publicznej mówimy nie!

Sukcesywnie od 2019 r., oprócz zagospodarowania 
nowego Parku nad Moszczenicą, rewitalizujemy 
także przestrzeń publiczną w gminie. Stopniową 
zieloną metamorfozę przechodzą miejskie i sołeckie 
tereny, place, skwery i przydrożne pasy zieleni. 
Posadziliśmy tysiące roślin, w tym różnorodne 
gatunki drzew, krzewów i bylin kwitnących. Mają one 
za zadanie nie tylko podwyższyć estetykę, ale 
również działają jak filtr zbierający kurz i brud oraz 
stanowią schronienie i pożywienie dla wielu 
pożytecznych owadów. 

Przestrzeń publiczna jest wizytówką wszystkich 
mieszkańców Gminy Stryków, dlatego edukujmy nasze 
dzieci, a także nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że 
ktoś bezmyślnie niszczy zieleń lub naszą wspólną 
infrastrukturę. Koszty bezmyślnych zniszczeń poniosą 
wszyscy mieszkańcy gminy!
W przypadku bycia świadkiem wandalizmu naszym 
obowiązkiem jest reagować i bezzwłocznie 
zawiadomić policję! Dla udokumentowania sytuacji 
zrób zdjęcia zdarzenia lub zniszczeń. Zgłoś 
dodatkowo informację o szkodach do Urzędu 
Miejskiego w Strykowie, abyśmy szybko mogli 
zareagować i wysłać służby porządkowe.

• Milena – I co? Mówiłam Ci, że wygram. 
Kobiety górą!

• Miłosz – Gratuluję. Nie spodziewałem się, 
że z Parku nad Moszczenicą jest tak blisko do 
Urzędu Miejskiego i źle rozłożyłem siły. Spójrz, 
tu też znajdują się domki dla owadów, które 
widzieliśmy już w parku.

• Racja. A tam wysoko, tam też znajdują się 
jakieś drewniane konstrukcje.

• Stryjek Jerzyk – To domki dla ptaków, dla 
jerzyków. Pięknie urządziłem się w jednym 
z nich, fiu, fiu. Zapraszam w moje skromne 
progi!

• Spójrz Mileno, kolejny ptak, który potrafi 
mówić. Ale mamy dziś szczęście!

• A jakże! Fruwam, gadam, pełny serwis 
w rzeczy samej. Zwą mnie Stryjek Jerzyk. 
Widzę, że przyszliście załatwić jakąś sprawę 
w Urzędzie Miejskim. Co konkretnie Was 
sprowadza?

• Za kilka chwil będą tu nasi rodzice. Wspólnie 
z nimi mamy odebrać nasiona kwiatów 
z Urzędu. Mama mówiła, że wykorzysta je 
do stworzenia w naszym ogrodzie kwietnej łąki.

• A później odbieramy jeszcze domek dla 
jeża, który zamieszka w naszym ogródku.
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WdG: M&M rozmawiają przed UM ze Stryjkiem.

• Mama twierdzi, że gmina prowadzi dużo inicjatyw 
ekologicznych i powinniśmy się w nie aktywnie 
włączać. Słyszałeś coś o nich, Stryjku?

• Oczywiście, fiu, fiu. Jest ich całe mnóstwo. Gmina 
Stryków bardzo wspiera swoich mieszkańców 
w troszczeniu się o ekologię i daje im narzędzia to 
tego, by mogli zmieniać swoje otoczenia na lepsze. 
To bardzo ważne, by urzędnicy i mieszkańcy mówili 
w tej sprawie jednym głosem. Kwietne łąki i domki 
dla jeży to tylko dwa przykłady zielonych projektów 
Urzędu Miejskiego w Strykowie.

• Czyli jest ich więcej?

• W rzeczy samej, fiu, fiu. Weźmy na przykład 
wymianę źródeł ciepła.

• Chcesz powiedzieć, że w Strykowie mamy 
też gorące źródła? Słyszałaś? Ale czad!

• Niestety, muszą nam wystarczyć zwykłe zbiorniki 
wodne. Chodzi o wymianę pieców, którymi ludzie 
ogrzewają domy. Złej jakości opał spalany 
w starych piecach może powodować duże 
zanieczyszczanie powietrza, a to powoduje smog. 
Mieszkańcy Strykowa mogą uzyskać od gminy 
pieniądze na wymianę pieca na nowszy i bardziej 
ekologiczny model.

• Smok?! Że taki prawdziwy? Ja myślałam, że smoki 
są tylko w bajkach.

• Nie smok, a smog, głuptasie. W szkole uczono nas, 
że smog może być groźny dla zdrowia: podrażniać 
gardło, powodować katar i łzawienie, duszności 
czy ból głowy. 

• Masz rację. Smog odbija się na zdrowiu nas 
wszystkich, a najbardziej małych dzieci, osób 
w wieku Waszych dziadków lub ludzi bardzo 
schorowanych.

• Wiesz Stryjku Jerzyku, skąd się w ogóle bierze 
ten cały smog? 

• Smog to złożone zjawisko. Przede wszystkim 
za jego powstanie odpowiadają ludzie.

www.strykow.pl

• A co konkretnie powoduje smog? 
I dlaczego ten problem praktycznie nie 
występuje latem? Zobaczcie, dziś mamy środek 
letnich wakacji i w powietrzu nie ma smogu.

• Już tłumaczę, fiu, fiu. Smog to śmierdząca 
mgła utrzymująca się w powietrzu. Z lotu ptaka 
widać ją bardzo dokładnie, szczególnie jesienią 
i zimą, kiedy zjawisko to się nasila. 

• Dlaczego akurat wtedy? 

• Część osób ogrzewających swoje domy 
wrzuca do pieców co popadnie. To 
niedopuszczalne! Przez takie zachowanie 
wszyscy oddychamy powietrzem kiepskiej 
jakości. Zanieczyszczenie powietrza ma zgubne 
skutki dla całej przyrody. Trujące gazy 
przyczyniają się do powstawania kwaśnych 
opadów i efektu cieplarnianego. Jeśli nie znacie 
tych terminów, to nic się nie martwcie 
– w swoim czasie będziecie się o nich uczyć 
w szkole.

• Ale przecież ludzie muszą się jakoś ogrzać, 
kiedy na dworze robi się chłodniej. 
Jak zatem mamy pozbyć się smogu?

• Pełna zgoda! Musimy jakoś ogrzewać swoje 
domy i mieszkania. My ptaki, też mamy na 
to swoje sposoby. Aby pozbyć się smogu, 
powinniśmy spalać opał dobrej jakości 
i korzystać z nowoczesnych, bardziej 
ekologicznych źródeł ogrzewania. Pod żadnym 
pozorem do ognia nie można wrzucać śmieci 
i mokrego drewna, bo dzięki temu do atmosfery 
dostają się toksyczne związki. Najbardziej 
trujące jest spalanie plastiku, opon oraz 
elementów pokrytych lakierami i farbami.

• Dowiedzieliśmy się dziś tylu interesujących 
rzeczy! Ciekawe, czy dorośli wiedzą to 
wszystko?

• Będziecie mieli okazję zaraz ich zapytać, bo 
Wasi rodzice właśnie parkują auto na parkingu 
przy Urzędzie. Biegnijcie do nich, 
a my zapewne spotkamy się wkrótce gdzieś 
w Strykowie.
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EKOGMINA STRYKÓW
Urząd Miejski prowadzi wiele akcji, programów i inwestycji proekologicznych. Aktualne 
nabory znajdziecie na stronie internetowej www.strykow.pl, a także na profilu Gminy 
Stryków na Facebooku.

„GMINA STRYKÓW WŚRÓD KWIETNYCH TRAWNIKÓW” – akcja zachęcająca do 
zakładania kwietnych trawników wzbogacających ekosystem, utrzymujących wilgotność 
gleby i będących azylem dla pożytecznych owadów. Od 2020 roku mieszkańcy otrzymują 
pakiety z nasionami polnych kwiatów. 

„STRYKÓW DLA JERZYKÓW” – akcja dedykowana będącym pod ochroną jerzykom. 
Te pożyteczne ptaki, które zjadają uciążliwe dla nas komary, utraciły swoje naturalne 
siedliska w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi budynków. 
Od 2020 roku rozdaliśmy chętnym mieszkańcom i instytucjom ok. 230 budek lęgowych.

„BUDKI DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH – MOTYLI I PSZCZÓŁ MURAREK W GMINIE 
STRYKÓW” – akcja prowadzona w celu ochrony owadów pożytecznych, takich jak motyle 
czy pszczoły murarki, pozytywnie wpływających na funkcjonowanie ekosystemu. Od 2021 
roku już ok. 240 budek trafiło do prywatnych ogrodów oraz gminnych instytucji.

„GMINA STRYKÓW POWIERZA DOMEK DLA JEŻA” – akcja prowadzona w celu ochrony 
jeży, które coraz częściej tracą swoje naturalne środowisko i trafiają w pobliże ludzi. Są 
to bardzo pożyteczne zwierzęta, służące pomocą w zwalczaniu szkodników roślin, np. 
ślimaków. Prowadzona od 2022 roku, w którym do mieszkańców i instytucji trafiło ok. 60 
szt. domków.

„PROGRAM USUWANIA I UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” 
– program dofinansowujący zadania związane z odbiorem i utylizacją zdemontowanych 
wcześniej wyrobów azbestowych oraz demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów 
zawierających azbest. Od 2019 roku z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ok. 200.000 
zł.

„PROGRAM DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA” – program gminny dofinansowujący 
wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na nowe tj. kocioł na biomasę 
klasy 5, gaz lub olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, czy też pompę ciepła. Od 2019 
z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ok. 1,7 mln zł, co skutkowało wymianą ponad 300 
źródeł ciepła.
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ZADANIE INWESTYCYJNE DOT. MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W BRATOSZEWICACH – w latach 2019-2021 przeprowadziliśmy, największą w historii gminy 
inwestycję polegającą na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Bratoszewicach. Koszt inwestycji wyniósł ponad 16 mln zł – pozyskano dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Łodzi.

ZADANIE INWESTYCYJNE DOT. MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE 
– w 2019 roku zrealizowaliśmy również modernizację mechaniczno-biologiczną oczyszczalni 
ścieków w Strykowie. Koszt inwestycji wyniósł 2.341.920 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co 
przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji ograniczyło 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Od 2019 roku termomodernizacji poddano budynek SP Nr 
2 w Strykowie, Urzędu Miejskiego w Strykowie, OSP w Koźlu i świetlicy wiejskiej w Woli 
Błędowej. Zadania dofinansowano ze środków UE.

ZADANIA INWESTYCYJNE DOT. BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
– budowa nowych lamp i wymiana starych opraw na energooszczędne lampy/oprawy LED. 
Zadania realizowane ze środków Gminy Stryków, jak i w ramach projektów dofinansowanych 
z RPO WŁ 2014-2020 ZIT.

ZADANIA INWESTYCYJNE DOT. MODERNIZACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH W STRYKOWIE 
I DOBREJ – planowana inwestycja poprawi lokalny bilans wodny oraz zmniejszy ryzyko 
powodziowe podczas gwałtownych opadów, będzie także przeciwdziałać skutkom ocieplenia 
klimatu. Dodatkowo przyczyni się do wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej tych miejsc.
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• Pszczóka Lipka – Wszystko, co dobre, szybko 
się kończy. Mam nadzieję, że przygody Mileny 
i Miłosza Wam się podobały. Rodzeństwo nie mogło 
narzekać na nudę podczas wakacji 
w Strykowie. Dzieciaki poznały wiele ciekawych 
miejsc w gminie i kilkoro nowych przyjaciół. 
Dowiedziały się przy tym mnóstwa ciekawych 
rzeczy. Zapamiętajcie proszę, że troska 
o przyrodę to zadanie dla każdego z nas. Dbać 
o środowisko powinniśmy przez cały rok, a nie 
tylko w czasie wakacji czy weekendów. Liczę 
na to, że ta lektura pomoże Wam jeszcze lepiej 
zrozumieć, dlaczego warto dbać o przyrodę 
w naszej pięknej gminie i jak należy to robić 
prawidłowo. Kiedy będziecie w lesie, Parku nad 
Moszczenicą czy nad zalewem, rozglądajcie się 
uważnie. Kiedy mam tylko wolną chwilę, fruwam 
sobie po Strykowie. Może kiedyś uda nam się 
spotkać? 

A jeśli nie, to z pewnością zobaczymy 
się w kolejnej ekologicznej książeczce. 
Do zobaczenia!

Drogie Dzieci,

mamy nadzieję, że ekologiczne przygody Mileny i Miłosza zachęciły Was do wspólnego, wraz 
z rodzicami i rówieśnikami, odkrywania tajemnic roślin, zwierząt i atrakcji przyrodniczych na 
terenie Gminy Stryków. Podczas pełnych wrażeń wakacji odwiedzili oni razem z przyjaciółmi 
Pszczółki Lipki wiele ciekawych miejsc, takich jak: rezerwat przyrody Struga Dobieszków w Parku 
Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, strykowski zalew, Aleję Dębową w Bratoszewicach czy też 
ekologiczny Park nad Moszczenicą.

Tak jak w naszych poprzednich ekologicznych publikacjach: „Ekoporady dla małych i dużych” czy 
też „Niech nasze powietrze czyste się stanie, Pszczółka Lipka ma dla nas ekowyzwanie!”, 
chcieliśmy w przyjemny sposób przekazać Wam odrobinę pożytecznej wiedzy. Wierzymy, że 
wiecie już m.in., jak zachować się w lesie, co oznacza troska o zwierzęta, jakim zagrożeniem jest 
dla nas wszystkich zanieczyszczenie powietrza zwane smogiem, gdzie podziwiać pomniki 
przyrody, w jaki sposób bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a także jakich atrakcji szukać 
w Parku nad Moszczenicą.

Pamiętajcie, że nasze codzienne działania mają ogromną moc sprawczą i wywierają znaczący 
wpływ na środowisko naturalne. Ramię w ramię wspierajmy działania ekologiczne, aby wszyscy 
byli świadomi zagrożeń i wspólnie troszczyli się o miejsce, w którym mieszkamy. W tym celu 
zachęcamy do przyłączenia się do gminnych akcji ekologicznych, takich jak np. „Gmina Stryków 
wśród kwietnych trawników”, „Domki dla owadów pożytecznych”, „Stryków dla jerzyków” czy też 
„Gmina Stryków powierza domek dla jeża”.

Życzymy Wam, aby zdobyta wiedza przełożyła się na odpowiedzialne zachowania, szacunek 
i empatię dla ludzi oraz otaczającej nas przyrody. Zostańcie Ekobohaterami!

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Zastępca Burmistrza Strykowa
Tamara Barańska - Kiemaczyńska
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Czas wytężyć umysł. Kto z Was zna odpowiedź na 
te pytania?

1.  Wymień przynajmniej dwie akcje Gminy Stryków
 prowadzone z myślą o ekologii.
2. Podaj nazwę rzeki, nad którą znajduje się
 ekologiczny park w Strykowie.
3. Opowiedz, czym i kiedy należy karmić kaczki.
4. Jak nazywa się park krajobrazowy znajdujący
 się w granicach Gminy Stryków?
5. Wyjaśnij, dlaczego pszczoła jest uznawana za
 pożytecznego owada.
6. Dlaczego drzewa są tak ważne dla ludzi 
 i zwierząt?
7. Podaj cztery prawidłowe zachowania w lesie.
8. Wymień trzy gatunki zwierząt, które możesz
 spotkać w Gminie Stryków.
9. Jak nazywają się małe latające ssaki
 mieszkające m.in. na terenie Gminy Stryków?
10. Podaj trzy nazwy miejscowości, w których
  znajdują się zbiorniki wodne w naszej gminie.
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