
 

SPÓŁKA SPORTOWA 
HUTNIK WARSZAWA SP. Z O.O. 

ORGANIZACJA NON-PROFIT 
 

        Warszawa, 02.10.2017 
 
       Przewodniczący Komisji Sportu 
       Rekreacji i Turystyki 
       Pan Paweł Lech 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 Dziękujemy za zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki 
Rady m.st. Warszawy w dniu 18 września 2017 roku, poświęconej rewitalizacji obiektu 
Hutnik przy ul.  Marymonckiej 42. 
 
 Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Pan Przewodniczący osobiście się tak zaangażował 
w to przedsięwzięcie. 
 
 Cieszymy się, że spowodował Pan, że od początku realizacji tej koncepcji obiektu 
są przeprowadzane na forum Komisji Sportu konsultacje, w których biorą udział 
przedstawiciele Komisji Sportu m.st. Warszawy, zarządu Dzielnicy Bielany, zarządu 
Aktywnej Warszawy oraz użytkownika obiektu klubu Hutnik Warszawa.  
Do przedstawionej nam koncepcji obiektu Hutnik przez Aktywną Warszawę jako prezes 
klubu chciałbym zgłosić parę uwag. 
 
 Uwagi moje są podyktowane troską o jak najlepsze wykorzystanie środków  
oraz realnymi potrzebami klubu, który będzie głównym użytkownikiem obiektu. 
 
 Ze względu na fakt, że Aktywna Warszawa odmówiła udostępnienia przedstawionej 
na posiedzeniu Komisji Sportu koncepcji obiektu argumentując, że nie ma praw 
autorskich do prezentacji, moje uwagi będą ogólne (nie mam wglądu  
w dokumentację): 
- błędne założenie przystosowania obiektu do rozgrywek III Ligi (powinno być do I ligi 
z możliwością adaptacji dla potrzeb ekstraklasy); 
- w pierwszym etapie powinna powstać jedna trybuna (od strony Marymonckiej)  
na ok. 1500 osób zamiast dwóch po 750 osób (optymalizacja kosztów oraz logistyki  
w czasie imprez); 
- przedłużenie boiska A o 5m (możliwość rozgrywania spotkań innych dyscyplin 
zespołowych, np. Rugby – zwiększenie wielofunkcyjności obiektu); 
- zamiast kortów tenisowych (na Bielanach jest ich kilkadziesiąt) w następnych 
etapach budowa hali do sportów zespołowych (na taki obiekt jest bardzo duże 
zapotrzebowanie dzielnicy); 
- zamiana sztucznej nawierzchni boiska  „ceglanego”  (kolor zaznaczony na slajdzie 
AW) z boiskiem C (dużo mniejsze koszty realizacji inwestycji)  – balon na zimę, 
oświetlenie, ogrzewanie, ogrodzenie, logistyka w zimie. 
W momencie udostępnienia od Aktywnej Warszawy koncepcji obiektu i konsultacji  
z zarządem Dzielnicy Bielany, dotyczących ich zapotrzebowania jestem do dyspozycji 
odnośnie bardziej szczegółowych uwag. 
 
 Jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu za zainteresowanie klubem Hutnik 
Warszawa. 
 
 

        Z wyrazami szacunku  
                                                 Prezes Zarządu 
           Maciej Purchała  
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