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Trybuna Honorowa, otwarcie sezonu 2008 (fot. Piotr Gawron/torsluzewiec.pl)

Jeśli myślimy o wyścigach konnych, to jako pierwszy obiekt w kraju przychodzi wszystkim do głowy
tor na warszawskim Służewcu. Ten hipodrom to nie tylko historia koni i ludzi z nimi zżytych, historia
wielu pokoleń hodowców, trenerów, dżokejów oraz tysięcy widzów, którzy od niemal 70 lat obstawiali
wyniki gonitw, to także element historii Warszawy, niemal jej wizytówka, symbol na równi z pomnikiem
Syrenki,  parkiem Łazienkowskim, Traktem Królewskim, Starym Miastem czy Królikarnią.  Od 2008
roku  bezcenną  perłą  architektury  i  zarazem  mekką  wyścigów  konnych  opiekuje  się  Totalizator
Sportowy.

Przypomnijmy,  że  tor  został  ulokowany  na  terenie  wsi  Służewiec  w  latach  30.  ubiegłego  wieku.
Postępująca urbanizacja i dynamiczny rozwój miasta przesunęły granicę Warszawy tak, że hipodrom
znajduje się obecnie niemal w centralnej części Stolicy. Dotychczasowa, wyłącznie wyścigowa funkcja
toru, nie przystaje już do potrzeb mieszkańców Warszawy. Co równie istotne, nie jest wystarczającym
źródłem finansowania remontów infrastruktury wyścigowej.

Obecnie cały kompleks torów wyścigów konnych, czyli około 130 ha wraz ze wszystkimi budynkami
i zielenią,  jest  wpisany do  rejestru  zabytków.  Opieka  konserwatorska  nie  pomaga  jednak  odzyskać
„miasteczku wyścigowemu” przedwojennego blasku i sławy. Jeśli piękne dni warszawskich wyścigów
mają kiedykolwiek powrócić, to właśnie dzięki Totalizatorowi Sportowemu.

Służewiecki tor, który chylił się ku upadkowi, dziś znów tętni życiem za sprawą aktywności nowego
gospodarza, który ma zamiar ponownie uczynić go jednym z najważniejszych punktów na turystycznej
mapie Warszawy, a także mekką europejskich miłośników wyścigów konnych.

1/2



W  połowie  2010  roku  została  zaprezentowana  Koncepcja  Zagospodarowania  Terenu  Wyścigów
Konnych  na  Służewcu.  W ramach  działań  Totalizator  planuje  remont  i  doposażenie  infrastruktury
wyścigowej,  budowę  obiektów  biurowych,  sportowych,  rekreacyjnych  i  gastronomiczno-ro
zrywkowych.

Przedstawiony w 2010 roku plan to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno pod względem logistycznym,
jak  i  finansowym.  Głównymi  założeniami  prezentowanej  koncepcji  są  popularyzacja  wyścigów
w szerszych kręgach społecznych,  zagospodarowanie,  remont  i  modernizacja  zasobów wyścigowych
oraz nowe wykorzystanie terenu Toru Służewiec. Działania zaplanowane są na kilka lat.

Osią proponowanych rozwiązań jest osiągnięcie celów rewitalizacji terenu Torów Wyścigów Konnych
na  Służewcu  przy  jednoczesnym zachowaniu  pełnej  rentowności  przedsięwzięcia  i  z  korzyścią  dla
społeczności Warszawy i okolic.

Plan  poszerzenia  oferty  hipodromu  o  elementy  sportowo-
rozrywkowe  jest  stosowany  z  powodzeniem  przez  najbardziej
renomowane  tory  wyścigowe  na  świecie.  Dodatkowe  źródła
dochodu to stabilna forma finansowania, pozwalająca przywrócić
właściwe  miejsce  warszawskim  wyścigom  na  mapie  Europy
z korzyścią dla hodowców, właścicieli, graczy i całego środowiska
wyścigowego.  W  opinii  niezależnych  ekspertów  to  najkrótsza
droga  do  celu,  jakim  jest  rewitalizacja  zabytkowych  terenów
Służewca.

Kolejnym  krokiem w  drodze  do  realizacji  koncepcji  jest  próba
dostosowania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  do  planowanych  inwestycji.  Obecnie  trwają
konsultacje  administracyjne  w  zakresie  szczegółów  realizacji
poszczególnych elementów planu. Na przełomie roku 2011 i 2012
powinien rozpocząć się przetarg na remont Trybuny II. Oddanie do
użytku  odnowionej  Trybuny II  (2013-2014  r.)  przywróci  dawną
świetność warszawskiemu hipodromowi i pozwoli zwiększyć ilość
widzów mitingów wyścigowych.

Piotr Piątkowski po wygranej
w Nagrodzie Prezesa Totalizatora

Sportowego (fot. Mateusz
Błaszczak/torsluzewiec.pl)

Totalizator  Sportowy  z  szacunkiem  podchodzi  do  170  letniej  historii  wyścigów  konnych.  Silnie
zakorzeniona  tradycja,  bogaty  dorobek  i  pamięć  o  wybitnych  osobowościach  wyścigów  konnych
pozwala  zebrać  siły  przed  realizacją  kolejnych  zamierzeń  w  ramach  obecności  Totalizatora  na
służewieckim torze.
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