Stanowisko Wrocławskiej Rady Kultury
w sprawie inwestycji w obrębie Stadionu Olimpijskiego
Wrocławska Rada Kultury wyraża głęboki niepokój w reakcji na plany inwestora, który na zakupionej
od Akademii Wychowania Fizycznego działce, realizuje kolejną już inwestycję w obrębie Stadionu
Olimpijskiego. W naszej opinii budowa prywatnego akademika – przestrzeni corworkingowej
i rekreacyjnej z prywatnymi ogródkami – bo tak opisuje swoją inwestycję deweloper – grozi bezpowrotną
zmianą funkcji i znaczenia zabytkowego kompleksu Stadionu, uderza także w dobro lokalnej
społeczności i wszystkich wrocławian, których zaniepokojone głosy docierają do Rady.
Zwracamy się do Prezydenta Wrocławia z apelem o to, by w tej sprawie wysłuchał wątpliwości
mieszkańców i stał się ich reprezentantem, mając na uwadze, że:
1. planowana inwestycja grozi naruszeniem integralności projektu architektonicznego
i urbanistycznego unikalnego kompleksu, a w dalszej konsekwencji – degradacją zabytkowego
obszaru. Stoi to w sprzeczności z wyrażoną przez Prezydenta wolą ochrony
i promocji unikalnych zabytków wrocławskiego modernizmu, opartego o ideę miasta-ogrodu;
2. planowana inwestycja jest sprzeczna z wizją Wrocławia jako miasta inkluzywnego – grozi
prywatyzacją wartościowej przestrzeni zaprojektowanej jako przestrzeń wspólna oraz zmianą
zaprojektowanej przed niespełna stuleciem funkcji. W miejscu dawnych basenów olimpijskich,
służących sportowi i rekreacji, ma powstać komercyjny budynek o funkcji hotelowej;
3. planowana inwestycja może być początkiem kolejnych zmian tej przestrzeni – stoi to
w sprzeczności z deklarowaną przez władze miejskie troską o walory krajobrazowe i ład
estetyczny we Wrocławiu.

Jako WRK uznajemy, że teren Stadionu Olimpijskiego powinien być objęty przez Prezydenta Wrocławia
specjalną ochroną, jako zintegrowany kompleks o wyjątkowych walorach architektonicznych,
urbanistycznych
i
rekreacyjnych.
Apelujemy,
by
Prezydent
podjął
dialog
z mieszkańcami w tej sprawie, a także działania w celu weryfikacji dotychczasowych decyzji
administracyjnych (m.in. zgody miejskiego konserwatora zabytków na budowę) i wstrzymania inwestycji
do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
Jako WRK jesteśmy gotowi zorganizować posiedzenie Rady otwarte dla mieszkańców, dotyczące
wyłącznie kwestii Stadionu Olimpijskiego. Mamy nadzieję, że to forum będzie przestrzenią, w której
wspólnie z p. Prezydentem wypracujemy optymalne rozwiązanie służące wrocławianom
i uwzględniające ich głosy.

