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Na mapie Ursynowa pojawia się właśnie wyjątkowe miejsce, zlokalizowane w…
historycznych koszarach. Niebawem otwarte zostaną tu restauracje, kawiarnie, sklepy i
pracownie. A już teraz mieszkańcy mogą korzystać z pięknego parku położonego na tyłach
fortu.
Na granicy Ursynowa, tuż przy skrzyżowaniu Doliny Służewieckiej i ul. Nowoursynowskiej,
oddalonym od zgiełku ulicy znajduje się stary fort. W 2005 roku kupiła go - wraz przylegającymi do
niego terenami - Grupa Turret Development i poddała całość gruntownej rewitalizacji.
Budynek ponad 130-letnich koszar został w ostatniej chwili uratowany przed popadnięciem w ruinę.
Fort jest jedną z części XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Podczas II wojny światowej były tu
wojskowe stajnie. Po zakończeniu wojny, do lat dziewięćdziesiątych fortem zarządzało Wojsko
Polskie.
W ciągu ostatnich czterech lat budynki zostały gruntownie odrestaurowane i na powierzchni 1800
metrów kwadratowych, w 16 lokalach, powstały restauracje, kawiarnie, sklepy, pracownie
projektowe i kameralne biura, które właśnie szykują się do wielkiego otwarcia obfitującego
w atrakcje.

Fort 8 otwiera podwoje
Wśród najemców odrestaurowanego fortu znalazły się m.in. Garo Sushi, Deseo słynące z
wyjątkowych deserów, Beefshop&Grill oraz pijalnie markowych alkoholi. Swoją pracownię będzie tu
miała projektantka wnętrz Dorota Szelągowska, nie zabraknie też usług z branży kosmetycznej.
Otwarcie planowane jest na piątek i sobotę 13-14 września. Zapowiedziano m.in. warsztaty dla
dzieci, pokaz psich osobowości, a na koniec – retro potańcówkę. W namiocie warsztatowym Darek
Wardziak, stolarz znany z programów telewizyjnych, z gościnnym udziałem Doroty Szelągowskiej i
Mariki Jóźwiak pokaże, jak zrobić proste i pomysłowe zabawki z drewna, a Pracownia Tkanin Beaty
Schwartz przybliży sztukę dekoracji.

Będzie można wziąć udział w pieczeniu babeczek z Fort Bistro, robieniu makaronu z Dziurką od
Klucza, nauczyć się grillowania steków z Beefshop and Grill i zwijania sushi z Garo Sushi. Winiarnia
Wine Corner zaprosi na rozmowę o ulubionych szczepach. Cukiernia Deseo zorganizuje pokaz
dekorowania tortów, Fort Whisky – degustację single malt, a Lavazza Training Center przeprowadzi
warsztat dla domowych baristów. Pełną listę wydarzeń przedstawiamy poniżej.

Ósmy Park już otwarty!
Tuż za fortem znajduje się wyjątkowy park, który przez lata pozostawał dziki i zapomniany (pisaliśmy
o nim wiosną tego roku). Ten zielony teren przeszedł gruntową rewitalizację, aby dać mieszkańcom
możliwość korzystania zarówno z "dzikiej" części, jak i tej rekreacyjnej wyposażonej m.in. w miejsca
do grillowania i plac zabaw. Na razie grunt został czasowo przekazany Fundacji Laetitia, która pełni
funkcję administratora parku. - Ten model prawny jest formą przejściową, która umożliwi formalne
przekazanie Ósmego Parku dzielnicy Ursynów – mówi Maria Mikołajczyk przedstawicielka inwestora
Grupy Turret Development.

(dalsza część artykułu pod galerią)

Galeria: https://haloursynow.pl/galerie/test, 3367
Tymczasem, od 1 września park jest już otwarty dla spacerowiczów w ciągu dnia, ale ze względów
bezpieczeństwa jest zamykany po zmierzchu.
Szczegółowy plan otwarcia Fortu 8:
Piątek 13 września

17:00 Otwarcie wystawy „Fort 8 przed i w trakcie rewitalizacji”, miejsce: lokal nr 4
17:30 Poznaj historię Fortu VIII Służew. Spotkanie z warszawską przewodniczką Martą
Gawryluk, miejsce: lokal nr 4
18:00 Wernisaż wystawy prac rzeźbiarzy Piotra Krupczaka oraz Bogusława Tobera, miejsce:
lokal nr 5
20:00 Spektakl improwizowany Klubu Komediowego „Wideoteka nocnego człowieka”, miejsce:
scena
Sobota 14 września

11:00-22:00 Animacje dla dzieci w namiocie dla najmłodszych; wystawa fotografii „Fort 8
przed i w trakcie rewitalizacji” wystawa rzeźb Piotra Krupczaka oraz Bogusława Tobera
11:00 Pieczemy zdrowo – babeczki bananowe, Fort Bistro, miejsce: namiot warsztatowy
12:00 Słodko z Deseo! Pokaz tworzenia deserów, miejsce: namiot warsztatowy
12:00 Steki i burgery na grillu, BEEFshop & GRILL, miejsce: namiot Beef Shop
13:00 Sztuka dekoracji, czyli zrób swoją poduszkę i zabierz ją domu. Pracownia Tkanin Beaty
Schwartz, miejsce: namiot warsztatowy
14:00 Włoska robota, Dziurka od klucza, miejsce: namiot warsztatowy
15:00 Warsztat Lavazza Home Barista, miejsce: namiot warsztatowy
15:00 Steki i burgery na grillu, BEEFshop & GRILL, miejsce: namiot Beef Shop
16:00 Zabawki z drewna. Rodzinny warsztat z Darkiem Stolarzem, gościnnie: Dorota
Szelągowska i Marika Jóźwiak; miejsce: namiot warsztatowy
16:00 „Pokochaj psiaka warszawiaka – pokaz psich osobowości”, Partner Dolina Noteci,
miejsce: scena
17:00 Steki i burgery na grillu, BEEFshop & GRILL, miejsce: namiot Beef Shop
17:00 Jak zrobić dobre sushi. Warsztat z sushi masterem z Rafałem Snopkiewiczem, Garo
Sushi, miejsce: namiot warsztatowy
19:00 Degustacja whisky single malt, FORT WHISKY shop & bar by Sklep SingleMalt.pl
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