
 

 

Miejscowość Wały to niezwykłe 

miejsce, które imponuje swoim bogactwem, 

a jednocześnie zachwyca skromnością. Wały 

to jedno z trzynastu sołectw gminy Brzeg 

Dolny. Już na wstępie należy podkreślić, że 

warunki geograficzne, oraz ich odpowiednie 

wykorzystanie sprawiło to miejsce 

wyjątkowym. Szybko wśród mieszkańców 

całej gminy, nasza wieś nabrała znaczenia 

turystycznego i rekreacyjnego.  Znajduje się 

tu czynne sezonowo otwarte kąpielisko na 

niewielkim akwenie. Klub żeglarski, który 

usytuowany jest na głównym nurcie Odry, na 

sztucznie powstałym rozlewisku przed 

zaporą, która z kolei stanowi jeden z 

najważniejszych obiektów strategicznych 

gminy Brzeg Dolny. Bogata fauna i flora 

powoduje, że życie tutaj nabiera nowego znaczenia. Obfitość Odry i jej zalewisk jest niepowtarzalnym 

miejscem dla wędkarzy. Pasjonaci ornitologii mogą obserwować różnorodne gatunki ptactwa 

wodnego. 

Pobliski Rezerwat Jodłowice, stanowi północną granicę występowania jodły w warunkach 

naturalnych. Warunki te bezpośrednio wpływają na jesienny wysyp grzybów. Zdarzają się tu 

naprawdę dorodne okazy. 

Wały wyryły równie mocne rysy w historii powiatu. Istniały o blisko 50 lat wcześniej niż osada 

dzisiejszego Brzegu Dolnego. Trudno tu obojętnie przejść obok XIX wiecznych zabudowań czy XIII 

wiecznego grodziska. Zauważyć można tu bez trudu, że miejscowość zamieszkują ludzie „nowi”- o 

innej mentalności niż poprzednicy sprzed sześćdziesięciu laty. Historia tych ziem odrywana jest 

każdego dnia na nowo. Poznajemy nowe szczegóły zamieszkujących tu ludzi. Nie tylko mieszkańców 

sprzed wojny, ale również z czasów średniowiecza. Dzięki miłośnikom historii nasze odkrycia są 

publikowane w licznych lokalnych mediach. Na temat historii wsi powstały co najmniej dwie prace 

magisterskie. Wygrzebywane z ziemi przedmioty często stają się przedmiotami domowych 

„muzeów”. Część znalezionych przedmiotów ma nie tylko dużą wartość, ale i duże znaczenie 

historyczne przede wszystkim dla mieszkańców. 

Niezwykle szeroki wachlarz możliwości uprawiania sportów, daje ukojenie nie tylko amatorom 

turystyki wodnej o zróżnicowanym doświadczeniu, ale i amatorom popularnych gier w piłkę (w tym 

plażowa). Od przeszło 40 lat działa klub żeglarski ZKŻ Energetyk, kąpielisko wraz z wypożyczalnią 

łodzi wiosłowych i kajaków, domki kempingowe oraz pole namiotowe.  

Mieszkańcy naszej wsi szybko rozwijają się. To głównie dzięki licznej młodzieży uczącej się 

jak i studiującej w ważnych ośrodkach polskiej edukacji. Jako społeczeństwo idące z duchem czasu 

zwracamy szczególną uwagę na aktywizację ludności w kierunku patriotyzmu lokalnego. Staramy się 

zatem brać udział w licznych projektach rozpisywanych przez nasze Stowarzyszenie Mieszkańców 

Doliny Potoku Jodłowa Woda.  

Mamy nadzieję, że w naszej wsi znajdą Państwo ukojenie od codziennych obowiązków. 

 

Serdecznie zapraszamy na naszą skromną ziemię: 

 

Sołtys wsi Wały:     Zarząd Stowarzyszenie 

Mieszkańców  

Andrzej Borowiak         Doliny Potoku Jodłowa Woda 

 

 

 

 

 
Rys. 1 Lokalizacja miejscowości Wały. 


