Syców
Urząd Miasta i Gminy

Zalew Stradomia

Zalew w Stradomi Wierzchniej to turystyczno-rekreacyjna wizytówka regionu i atrakcyjne miejsce
dla miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu. Piaszczysta, 300- metrowa plaża, pozwala
oddać się przyjemnym kąpielom słonecznym. Z wydzielonego kąpieliska strzeżonego jest łagodne
zejście do wody i dzieci mogą bezpiecznie pluskać się pod okiem rodziców i ratowników. W sezonie
wakacyjnym otwarte są punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery
wodne). Dla tych, którzy lubią wypoczywać blisko natury, ogromną frajdą może być nocleg na polu
namiotowym - tuż przy plaży. Potrzebujesz aktywności? Na terenie zalewu są do dyspozycji boiska
do siatkówki plażowej, gry w piłkę nożną, do koszykówki, dwa tory do gry w boule, linowy
plac zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz dużo przestrzeni do innych gier plażowych. Są tu także
świetne warunki do uprawiania żeglarstwa, windsurfingu i wędkarstwa.

Zalew w Stradomi jest fantastycznym
miejscem do uprawiania sportów (marsze, jogging, nordic walking) oraz turystyki rowerowej,
dla której projektowana jest Dolnośląska Autostrada Rowerowa o trasie przebiegającej przez
atrakcyjne tereny gminy Syców. Wokół zbiornika biegnie gruntowa droga, którą można obejść akwen
w około 1,5 godziny (ok.3,5 km). Dla chętnych na nieco dłuższe spacery polecamy wyprawę do
okolicznych lasów, w których można się wyciszyć, odprężyć, pooddychać zdrowym powietrzem
pachnącym sosnami, szczególnie podczas słonecznej ciepłej pogody. A stąd jest już bardzo blisko
do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka . Uważni obserwatorzy spotkają na wodach
zalewu różne gatunki ptaków wodnych, a w najbliższej jego okolicy bażanty, zające, sarny, czasem

nawet stadka dzików. Zimą najczęstszymi bywalcami tego akwenu są „morsy”

Infografiki (podobne do tych w katalogu
inwestycyjnym)
powierzchnia 30 ha, utworzony na rzece Widawa
300 m piaszczystej plaży (w tym strzeżone kąpielisko - 100 m)
duży parking (płatny)
pole namiotowe/kamping z zapleczem sanitarnym (kontakt: MOSiR w Sycowie 62 785 51 44,
https://www.facebook.com/mosirwsycow/
http://mosir.sycow.pl

gastronomia w sezonie wakacyjnym
wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)
boisko do siatkówki plażowej, do koszykówki, tory do gry w boule, plac zabaw dla dzieci z
piaskownicą

Jak dojechać?
(z S8 zjazd na węźle Syców Zachód lub węźle Szczodrów, i dalej DW448 Rowerem z Sycowa, z
Sycowa przez Ślizów
linia kolejowa nr 181 Oleśnica-Kępno - aktualnie czynna tylko dla ruchu towarowego
wydarzenia (odniesienie link do kalendarium na stronie)
zakaz wprowadzania zwierząt domowych
administrator obiektu/kontakt: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie, tel. 62 785 51
44, https://www.facebook.com/mosirwsycow/
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