
Rekreacyjny Szlak „Dolina Odry” - etap I Strachocin Swojczyce Wojnów Biskupin Sępolno 
Zalesie

Codzienność wymaga od nas nie tylko obowiązków, ale także wypoczynku. Najlepszą odskocznią 
jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury, z dala od zabetonowanej 
rzeczywistości. Wrocław okala Odrę (główny szlak wodny miasta) kilometrami wałów, które od 
paru lat – po rewitalizacji – stały się chętnie uczęszczanym szlakiem rowerowo-spacerowym.  
Podczas takiej formy rekreacji elementem niezbędnym – o który od lat wyraźnie wnioskują 
mieszkańcy Wrocławia -  stają się stacjonarne miejsca „odpoczynku chwilowego” i dodatkowej 
rekreacji  np. zieleńce wyposażane w niezbędną infrastrukturę taką jak ławki, mały plac 
rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży, źródełko wody, toaleta. A wszystko to blisko szlaku 
pieszo - rowerowego, blisko Odry, blisko zjazdu z wału, wygodnie, czysto i zadbanie. 

Ile razy jadąc rowerem z zachodniego Wrocławia do Czernicy chciałeś zatrzymać się w miejscu 
zacienionym, zjeść na wygodnej ławce posiłek, ochlapać twarz czystą wodą i napić się jej, a śmieci 
wyrzucić od razu do kosza? Podczas wypoczynku Twoje dzieci mogłyby bawić się na ciekawie 
zaprojektowanym minilinowcu czy fajnej huśtawce wśród drzew. Wspólnie moglibyście 
dowiedzieć się o historii tego miejsca i Wrocławia, o rzece Odrze i zamieszkujących ją zwierzętach 
i rybach, o zespole roślinności okalającym międzywale. Z pewnością wiele razy. I czas to 
zrealizować. 

Projekt „Rekreacyjny Szlak Dolina Odry” zakłada zagospodarowanie sieci skwerów 
wypoczynkowych na szlaku Odry. Elementem wspomagającym będzie tu  wymiar edukacyjny, 
dotyczący Odry, flory i fauny jej dorzecza a także oczywiście Wrocławia.  
A więc WODA+POWIETRZE+ZIELEŃ+ODPOCZYNEK+ROWER+ EDUKACJA = 
Rekreacyjny Szlak „Dolina Odry”

Projekt planujemy wieloetapowo, tak aby zagospodarować „nieużytki” wzdłuż Odry na osi wschód-
zachód Wrocławia, zarówno wzdłuż Odry jaki i kanału żeglugowego. 

Oto planowane miejsca reakreacyjno-wypoczynkowe w etapie I – WBO 2019 :
1. Wrocław Wschód ul. Leśna wschodnia flanka wałów wzdłuż Odry – działka gminna nr 12/47  
Obręb Wojnów 
2. Wrocław  ul. Tatarakowa – działka gminna nr 7/2  oraz Wrocław Park Strachociński jako 
„przedłużenie” ramienia Strachocińskiego obręb Strachocin
3. Wrocław ul. Braci Gierymskich – działki nr 6/2 (przy moście Bartoszowickim)  lub Canaletta 
52/2 obręb Bartoszowice
4. Wrocław teren koło wzgórza Kilimandżaro -działka 3/7 przy ulicy Wieniawskiego obręb Zalesie

W kolejnych etapach – WBO 2020 i 2021 planujemy zagospodarowanie terenów dalej ku   
zachodowi Wrocławia. W dalszej perspektywie czasowej zamierzamy zagospodarować także oś 
Widawy ku północy Wrocławia. 

Planowane działania w ramach projektu:
- oznaczenie miejsca (tablica informacyjna, nazwa szlaku)
- uporządkowanie terenu
- wyznaczenie alejki dojazdowo-spacerowej (jeśli jej nie ma)
- uporządkowanie zieleni niskiej 
- w miejscach odsłoniętych nasadzenie zieleni wysokiej (koniecznie z programu kompensacyjnego, 
co nie podroży inwestycji, ponieważ uzupełniamy program już istniejący i sfinansowany) 
- dostarczenie drobnej infrastruktury i ławek: ławki, kosze na śmieci (niezbędne na szlaku 



spacerowo-rowerowym)
- zagospodarowanie niewielkiego placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży
- źródełko wody pitnej (tam gdzie jest ujęcie miejskie)
- wyposażenie miejsca  w tablice/ funkcje edukacyjne dotyczące Odry/Wrocławia wg projektu 
historyka, ekologów i przyrodników
- wyposażenie Parku Strachocińskiego w samooczyszczającą się jednokabinową toaletę (w 
odległości od punktu Tatarakowa nie większej niż 350 metrów, ze wskazaniem od skweru przy 
Tatarakowej lokalizacji tej toalety (opcjonalnie) 

Elementy wyposażenia takiego miejsca muszą być adekwatne do terenu, jego dzikiego charakteru i 
w zgodzie z naturą. Proponujemy zagospodarowanie materiałami takimi jak drewno, naturalne 
włókniny, metal (tylko w niezbędnym zakresie). Każde miejsce powinno zachować istniejące 
ukształtowanie terenu, tak aby zachować np. pagórki, naturalne wyniesienia czy zagłębienia, łąki 
kwietne. Intencją lidera jest utrzymywanie takiego miejsca w takiej formie, aby ingerencja 
człowieka ograniczała się do odbioru odpadów przez służby czy niezbędnych okresowych regulacji,
oraz konserwacji infrastruktury. 

Powstały szlak ma szansę stać się  istotnym elementem promocji Odry i miasta Wrocławia, oraz 
wzbogacić ofertę turystyczną miasta. 


