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List otwarty do Krzysztofa Kaliszewskiego
Prezesa RKS SKRA aktualnego posiadacza obiektu sportowego przy ul. Wawelskiej 5
w Warszawie (SKRA)

Krzysztofie
od kilkunastu lat jesteś prezesem Robotniczego Klubu Sportowego SKRA, który od 1974
roku był odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój jednego z kluczowych obiektów
lekkoatletycznych nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Niestety obraz zastałej
rzeczywistości pokazuje, że zadanie to przerosło Klub i nie zostało wykonane.
Obiekt zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 5 w czasach swojej świetności był miejscem
tętniącym życiem i pełnym potencjału. Dzisiejsza SKRA kompleksem sportowym jest tylko z
nazwy. Lata zaniedbań doprowadziły to pełne historii miejsce do ruiny, wymagającej
natychmiastowej, gruntownej modernizacji. Zamiast miejsca otwartego i przyjaznego
sportowcom i mieszkańcom, zarządzana przez Klub SKRA stała się domem dla szeregu
podmiotów, które ze sportem nie mają nic wspólnego, jak m.in. komis samochodowy,
wypożyczalnia samochodów, pub, wulkanizacja czy parkingi komercyjne. Dotychczasowy
sposób zarządzania doprowadził przede wszystkim do dewastacji obiektu, ale również
odgrodzenia od innych tkanek miejskich (np. Pola Mokotowskiego), z którymi powinien
tworzyć wspólną, unikatową przestrzeń sportowo-rekreacyjną.
Mimo wyroków sądowych, wielu spotkań, pism i Twoich publicznych zapewnień, obiekt wciąż
nie wrócił do miasta. I mimo tych przeszkód, przy naszym udziale (przedstawicieli Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki), w październiku 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs
architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji tych terenów. Miasto jest gotowe,
aby niezwłocznie przeprowadzić negocjacje i zawrzeć umowę. Ruszenie z konkretnymi
pracami blokuje tylko zwrot nieruchomości. Miasto gotowe jest już teraz zacząć rozbiórkę,
ponieważ na terenie znajduje się wiele obiektów, które są w fatalnym stanie technicznym.
Przed Warszawą są również prace nad projektami budowlanymi, uzyskiwanie pozwoleń na
budowę i projekty wykonawcze. Należy jak najszybciej ruszyć z tymi działaniami, aby z
końcem 2019 roku bądź na początku 2020 roku rozpocząć już właściwą modernizację
ośrodka. Każdy kolejny dzień zwłoki jest zagrożeniem dla wypracowanego harmonogramu
prac. Miasto jest przygotowane, aby SKRA wróciła na sportową mapę Warszawy.
Odbudowa będzie realizowana w dwóch etapach, dzięki czemu obiekt szybciej zostanie
przywrócony mieszkańcom Warszawy i jej sportowcom. W pierwszym etapie zrealizowane
zostaną zespół treningowy, obejmujący stadion lekkoatletyczny (rozgrzewkowy dla stadionu
głównego), rzutnie oraz budynek zaplecza, a także strefa sportowo-rekreacyjna. Ta część
inwestycji ma wesprzeć nie tylko sportowców w ich codziennych treningach, ale będzie
również służyć mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb związanych z rekreacyjnym
uprawieniem sportu.

To tylko ogólny opis planów przyszłego zagospodarowania, które znasz ze wszystkimi
szczegółami. Otrzymałeś od miasta pełną koncepcję do zaopiniowania, a Twoje uwagi
mogłyby zostać wykorzystane na etapie tworzenia właściwej dokumentacji projektowej, ale
nie przedłożyłeś swoich propozycji. Odrzucając przyjętą i zaproponowaną drogę do
docelowego odbudowania świetności tego ważnego obiektu, odrzucasz nie tylko wyciągniętą
do Ciebie rękę Warszawy, ale także swoich kolegów ze Związku Lekkoatletycznego i całego
środowiska sportowego.
Osiągane przez Ciebie i Twoich zawodników, w tym najwybitniejszej z nich
– Anity Włodarczyk, wyniki są niepodważalne i na stałe wpisały się w historię polskiej
lekkiej atletyki. Chcemy, abyś wyłącznie w ten sposób był kojarzony z królową sportów i aby
kolejne zapisywane przez Ciebie karty naszej historii nie zostały przysłonięte obrazem
upadającej i zdewastowanej SKRY.
Prezesie Kaliszewski, nie jest jeszcze za późno. Czekamy na ostatni krok i zrobienie czegoś
dobrego dla polskiej lekkiej atletyki, dla tego historycznego, ważnego dla warszawianek i
warszawiaków miejsca. Już czas, abyś oddał SKRĘ dobrowolnie. Mieszkańcy i nasi
zawodnicy tracą już cierpliwość i chcą jak najszybciej wrócić na te tereny.
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