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Bardzo rozległą plażę z  dość kameralnym kąpieliskiem przygotowała dla 
wypoczywających nad Jeziorem Dominickim gmina Włoszakowice. Znajduje 
się ona pomiędzy Boszkowem a Dominicami.

Obok gminnych plaż nad Je-
ziorem Dominickim na Pudeł-
kowie i przy ul. Dworcowej 
w Boszkowie, trzecią utrzy-
mywaną przez Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji we Wło-
szakowicach jest bardzo rozle-
gła plaża pomiędzy Boszkowem 
a Dominicami.

Błędem byłoby tam jechać
przez zatłoczone Boszkowo, 
a lepiej skorzystać ze stosunko-
wo nowej drogi łączącej Włosza-
kowice z Dominicami. Jadących 
z Leszna kierowców i rowerzy-
stów nie znających tego trak-
tu informujemy, że we Włosza-
kowicach należy skręcić w dro-
gę na Wijewo, z której po kilku-
set metrach trzeba skręcić w pra-
wo, w kierunku Dominic. Droga 
prowadzi przez nieco pagórko-
waty teren leśny, dlatego osoby 

wrażliwe na walory natury po-
czują wielką przyjemność pod-
czas jazdy. Po drodze można się
zatrzymać na parkingu leśnym, 
gdzie Nadleśnictwo Włoszako-
wice ustawiło w tym roku nową, 
bardzo okazałą wiatę.

Wzdłuż drogi gmina wybudowa-
ła wodociąg, którym z ujęcia wody 
w Dominicach wspomagana jest 
sieć we Włoszakowicach. Pozyska-
nie terenu pod wodociąg było uła-
twieniem dla kolejnej inwestycji – 
budowy drogi rowerowej.

W drodze na plażę warto 
zatrzymać się w Dominicach, 
gdzie na głównym skrzyżowa-
niu stoi okazała rzeźba rybaka 
dłuta Jerzego Sowijaka. Nie-
opodal znajduje się też jadłodaj-
nia „Kotwica” serwująca trady-
cyjne dania w bardzo przystęp-
nych cenach, dla których alter-

natywą jest restauracja Widzi-
Misie Summer.

Z Dominic do gminnej plaży 
jest już tylko kilkaset metrów. 
To dobra propozycja dla zmoto-
ryzowanych, gdyż gmina wybu-
dowała przy niej parking, na któ-
rym zmieści się kilkadziesiąt sa-
mochodów. Teren jest bardzo za-
dbany, a przy plaży ustawiono 
sporą ilość koszy na śmieci.

– Kiedy na Pudełkowie pa-
nuje duży tłok, tam jest zawsze 
bardzo spokojnie – powiedział
nam mieszkaniec Włoszako-
wic. – Lubię pojechać na pla-
żę koło Dominic z „młodymi” 
na rowerach, dlatego cieszę się
z budowanej ścieżki rowerowej. 
Spodziewam się jednak, że dziś
mało znana plaża nabierze po-
pularności i nie będzie już tak 
zaciszna. (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Ciekawą drogą na mało znaną plażę

▲ Kąpielisko na nowej plaży gminnej nie jest tak rozległe jak na Pudełkowie. Sama plaża jest natomiast cztery 
razy większa od fragmentu pokazanego na zdjęciu.

▲ Nawet w bardzo upalny dzie  (powszedni) na parkingu przy plaży było 
sporo wolnych miejsc.

▲ W centrum Dominic można zobaczy  jedną z rzeźb Jerzego Sowijaka. 
Posta  rybaka nawiązuje do dominickiego gospodarstwa rybackiego.

▲ W przyszłym roku rowerzy ci będą mieli już swój trakt przy prowadzącej przez las drodze gminnej z Wło-
szakowic do Dominic.

▲ Jadąc na plażę można odpoczą  pod piękną wiatą przy drodze z 
Włoszakowic do Dominic.




