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Bulwar Politechniki dostępny dla wszystkich 
 

 
Boiska do siatkówki plażowej, pomosty oraz pochylnia do wodowania i wyciągania łódek 
powstaną na nowym bulwarze Politechniki Wrocławskiej nad Odrą. Umowę na 
przebudowę nabrzeża rzeki podpisał w środę rektor uczelni prof. Tadeusz Więckowski 
oraz prezes zarządu firmy PARK-M – sp. z o.o. Krzysztof Mróz. 
 
Projekt zakłada modernizację i zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 
znajdującego się wzdłuż Odry przy Wybrzeżu Wyspiańskiego. Za budynkiem H-14 
powstanie promenada, która ma ułatwić dostęp do rzeki nie tylko studentom i 
pracownikom naszej uczelni, ale także wszystkim mieszkańcom. 
  
– Warto zaznaczyć, że nie jest to odtworzenie, ale budowa całkiem nowej przystani, przy 
której będzie można przycumować łódkę i popływać kajakiem – mówi rektor Politechniki 
Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski. 
 
W ramach inwestycji wzmocnione zostanie nabrzeże, powstaną utwardzone ścieżki, nowe 
pomosty, dwa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 na 8 m oraz piaszczysta 
plaża. Dodatkowo zamontowane zostanie nowe oświetlenie, ławki i stojaki na rowery. 
 
– Po remoncie m.in. budynku H-14, budowa bulwaru będzie kolejnym etapem 
prowadzonej przez naszą uczelnię modernizacji nabrzeża Odry. W planach mamy jeszcze 
przebudowę odcinka od budynku H-14 w stronę jazów i zależy, żeby prace rozpoczęły się 
tam wiosną przyszłego roku – dodał rektor. 
 
Modernizacja czeka także plac dla wioślarzy wraz ze znajdującymi się tuż obok 
betonowymi schodami z zamontowanym trapem o szerokości 16 m oraz platformą dla 
osób niepełnosprawnych. 
 
Wbrew pozorom remont nabrzeża nie oznacza „zabetonowania” całego bulwaru. Znaczna 
część terenu zostanie obsadzona drzewami i krzewami, dodatkowo pojawią się także 
rabaty kwiatów i traw ozdobnych. 
 
Na przylegającej do Wybrzeża Wyspiańskiego skarpie, tuż przy przystanku Polinki 
poprowadzona zostanie ścieżka dla pieszych, która będzie także przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Prace budowlane mają się zakończyć w maju 2016 r. 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 

 
 


