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Żużel wróci do Warszawy? "Gwardia jedynym i najtańszym
rozwiązaniem"

24 lutego 2018 | 14:00

- Na terenie Gwardii, obok - jak chodzą słuchy -
planowanego tam "polskiego Pentagonu" może
powstać tor żużlowy - przekonują organizatorzy
internetowej petycji dotyczącej budowy takiego
obiektu w Warszawie.
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Pod petycją kibiców żużla o zachowanie możliwości budowy toru przy
ul. Racławickiej podpisało się już ponad 700 osób. Podpisy będą
zbierane do końca lutego. Organizatorem akcji jest Wojciech Jankowski z
Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya.

Gwardia jest jedynym i najtańszym rozwiązaniem
Tradycje w żużlu Warszawa ma spore. Założony w 1947 r. Polski Klub
Motocyklowy zdobył rok później pierwszy w historii tytuł mistrza Polski.
Potem medale wywalczyli również Związkowiec-Skra (1949) oraz Legia
(1959). Ostatnie wyścigi zorganizowano na początku lat 70. XX w. Próby
reaktywacji żużla podjęto na przełomie wieku przy Gwardii, ale w 2003 r.
przyszło kolejne załamanie. Dopiero po siedmiu latach licencję na starty
w rozgrywkach otrzymał WTS Nice Warszawa.

Zespół zdobywał młodzieżowe mistrzostwa Polski, ale na tym się
zakończyło. W ciągu ostatnich lat WTS zgłosił kilka propozycji budowy
toru żużlowego w stolicy, m.in. na Ursynowie niedaleko lotniska, na
terenie stadionu Spójni i w ramach budżetu partycypacyjnego we
Włochach. Jako najlepsze miejsce wskazują jednak Gwardię.

– Nie ma dziś w Warszawie obiektów, na których może powstać taki tor.
Gwardia jest jedynym i najtańszym rozwiązaniem – podkreśla
Jankowski. Wyliczył, że rewitalizacja toru i dostosowanie go do
wymogów ligi kosztowałaby tylko 300 tys. zł. Przekonuje, że wewnątrz
toru mogłoby powstać boisko do piłki nożnej, np. dla dzieci, które
ćwiczyłyby tu w ramach lekcji wuefu.

Miasto jest chętne, aby pomóc żużlowcom
W 2016 r. WTS podpisał z miastem i policją, która jest gospodarzem tego
terenu, list intencyjny o współpracy przy budowie toru. Jednak
policjanci rychło wycofali się z tego porozumienia, twierdząc, że nie
wiedzą, jakie będą dalsze losy obiektu. Dziś mówi się, że ma tu powstać
stawiany przez ABW „polski Pentagon”.

Wyłożony jeszcze w 2013 r. projekt planu zagospodarowania tego rejonu
przeznaczał teren Gwardii na funkcję sportową. Nie został jednak do
dziś uchwalony. Odkąd sześć lat temu wyproszono z Gwardii
sportowców, nic się tu nie dzieje, a obiekt niszczeje. – Jeżeli ABW nie
chce tu sportu, powinno się zmienić plan zagospodarowania terenu.
Najważniejsze, aby podjęto jakąkolwiek decyzję – podkreśla Jankowski.

Miasto jest chętne, aby pomóc żużlowcom. – Kiedy jako WTS Nice
Warszawa startowaliśmy w mistrzostwach Polski, zawsze dostawaliśmy
dotację. Pieniądze dostają też organizatorzy Grand Prix na Stadionie
Narodowym – mówi Jankowski. – W Warszawie jest zapotrzebowanie na
żużel. Na wyścigi na Stadionie Narodowym bilety wykupuje 50 tys. osób,
z czego co piąta jest z Mazowsza. To potencjalni kibice stołecznego
klubu.

I dodaje: – Widziałem, jak reaktywowały się drużyny w
Świętochłowicach i Poznaniu. Nie powstawały tam od razu ogromne
MotoAreny, remontowano obiekty powoli. Dziś tamtejsze zespoły
startują w lidze, mają fanów. W Warszawie może być podobnie.
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Czy na stadionie Gwardii powstanie
"polski Pentagon?" Teren jest właśnie
przekazywany ABW

Biurowiec przy Gwardii Warszawa. Czy
to koniec zasłużonego klubu?
[ANALIZA]

Żużel na Stadionie Narodowym. W
weekend dwie imprezy nie tylko dla
fanów "czarnego sportu"
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