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Zalew w Stradomi

W miejscowości Stradomia Wierzchnia, przy trasie
szybkiego ruchu nr 8, w sąsiedztwie arboretum leśnego znajduje się zbiornik retencyjny, który pełni
także funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Zalew w Stradomi położony w odległości 8 km od Sycowa
jest zbiornikiem wodnym o powierzchni 30 ha. Pod względem turystyczno – rekreacyjnym jest to
obszar wielobarwny i ciekawy. W centrum akwenu znajduje się wydzielone strzeżone kąpielisko,
rozciągnięte na długości stumetrowej linii brzegowej oraz boiska do piłki plażowej i siatkowej.
Drewniane wigwamy, w których można schronić się przed deszczem czy potańczyć wieczorową porą,
oraz cztery drewniane domki z ofertą punktów gastronomicznych umilają czas przybywającym tutaj
gościom. Znajdują tu dobre warunki amatorzy żeglowania, przy linii brzegowej usytuowana jest
przystań wodna, z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego, takiego jak kajaki, rowery wodne
czy małe szkoleniowe łodzie. Dla tych, którzy preferują mniej aktywny sposób wypoczynku
proponujemy wędkowanie i pole biwakowe. Położenie akwenu otwiera możliwości dla turystyki
wodnej i pieszej, a także rowerowej. Zwolennicy dwukołowych eskapad mogą wybrać się szlakiem
okolicznych kościołów lub trasą do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka położonym
niedaleko. Jego ukształtowanie sprzyja uprawianiu sportów wodnych, żeglowaniu i łowieniu ryb. W
obrębie zbiornika powstał parking, do którego prowadzi nowa asfaltowa droga dojazdowa (20 minut
na dojazd z Oleśnicy oraz 50 z Wrocławia). Tuż obok jest boisko sportowe, piaszczysta plaża, plac
zabaw i piaskownica dla dzieci, wytyczone ścieżki o nawierzchni szutrowej, nasadzony młody
drzewostan. Z parkingu na plażę i strzeżone kąpielisko dojdziemy wybrukowaną aleją. Dla chcących
pozostać tu dłużej czeka pole namiotowe z WC, umywalkami i natryskami z ciepłą wodą. Można
przyjechać z własną przyczepą lub namiotem. W letnie wieczory na cykliczne imprezy, zabawy i
dyskoteki zaprasza sycowski MOSiR, główny organizator rekreacyjnych festynów nad zalewem. Cały
teren jest ogrodzony. Sposób realizowanych usług: głównie biernego wypoczynku, plażowania,
kąpieli oraz wyznaczenie ciągów ścieżek dla bardziej aktywnych, tworzy przyjazną atmosferę i
dogodne warunki dla wypoczywających tutaj gości.
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