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Szanowny Pan Prezydent
Miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski
Szanowni Miłośnicy siatkówki i krakowskiego sportu
list otwarty dotyczący zakończenia działalności krakowskiego ekstraklasowego klubu siatkarskiego Tref Proxima Kraków
i oficjalnego stanowiska Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Miłośnicy Sportu,
W dniu 17.08.2018 z dużym żalem zakomunikowaliśmy zakończenie działalności naszego
klubu i definitywne wycofanie ekstraklasowej drużyny z rozgrywek. Okoliczności tej decyzji
zostały szczegółowo przedstawione w oparciu o stan faktyczny w naszym komunikacie,
do którego link znajduje się poniżej:
http://treflproxima.pl/komunikat-w-sprawie-wycofania-zespolu-trefl-proxima-krakow-izakonczenia-dzialalnosci-klubu/
Od tego momentu cała uwaga naszego klubu była poświęcona sprawom członków drużyny i
sztabu, młodzieży czyli osobom, które w tych okolicznościach potrzebowały pierwszeństwa w
podejmowaniu działań. Dlatego nie było możliwości by odpowiedzieć natychmiast na godny
pożałowania komunikat w naszej sprawie, wydany przez Zarządu Infrastruktury Sportowej,
którym kieruje Pan Krzysztof Kowal.
Jego treść znajduje się pod poniższym linkiem i została opublikowana w dniu 20.08.201 8,
http://www.zis.krakow.pl/stanowisko-w-sprawie-kl-trefl-proxima-krakow-sa?category=3&hl=pl
Po przedstawieniu opinii publicznej naszej decyzji i uzasadnienia przyczyn wycofaniu zespołu
z ekstraklasowych rozgrywek, można było się spodziewać ze strony dyrektora ZIS
dwóch alternatywnych stanowisk. Pierwsze to przeproszenia za ten fakt miłośników
siatkówki i krakowskiego sportu lub w drugim wariancie, próbę uchylenia się od
odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy i postawienie naszego klubu i mojej osoby w złym
świetle.
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Jak wynika z opublikowanego stanowiska ZIS, zdecydował się na ten drugi wariant,
co w konsekwencji wymaga sprostowania.
Stwierdzenie, że po uzyskaniu licencji na udział w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet przez
klub Trefl Proxima Kraków S.A. to właśnie Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez
Zarząd Infrastruktury Sportowej przystąpiła do modernizacji Hali „Suche Stawy” jest
informacją nieprawdziwą i w sposób świadomy wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.
Hala „Suche Stawy” jest modernizowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w ślad za
informacjami publicznymi od 2014 roku.
Ten proces przedstawia się w następujących etapach:
Rok 2014
termomodernizacja dachu wraz z obróbkami, remont instalacji grzewczej i oświetlenia,
Rok 2015
termomodernizacja budynku w zakres której wchodziły roboty rozbiórkowe
i przygotowawcze, wymianę okien, modernizację wejścia głównego czy montaż napisu hali,
Rok 2016
Wymiana urządzeń sterujących systemu wentylacji ,
Rok 2017
Remont parkingu, trybun, nowa podłoga sportowa dostosowana do piłki siatkowej i piłki
ręcznej, zaplecze szatniowe, sanitariaty, system nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji,
Rok 2018
Remont głównej strefy wejścia i szatni oraz klatek schodowych na poziom pierwszej
kondygnacji,
Remont pomieszczeń biurowych.
Więcej na temat prowadzonych prac przed powstaniem naszego klubu znajduje się w
poniższym linku:
http://www.zis.krakow.pl//hala-widowiskowo-sportowa-suche-stawy-w-nowej-szacie-?hl=pl
oraz
https://krakow.onet.pl/krakow-hala-przy-ulicy-ptaszyckiego-znowu-doremontu/w8jq55.amp
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Jak widać z powyższego harmonogramu prac, hala nie była remontowana wyłącznie z myślą
o siatkówce jak twierdzi ZIS. W ramach prac budowlanych realizowany jest wieloletni
remont, który trwa od 2014 roku, czyli rozpoczęty co najmniej na 2 lata przed powstaniem
naszego klubu. Proces ten w swoim harmonogramie nie uwzględniał obecności siatkarek na
hali.
W 2016 roku przez prace przy wymianie systemu wentylacji, gdy nasza drużyna
rywalizowała w pierwszym sezonie swojego istnienia, musieliśmy przerwać treningi na
tydzień, ze względu na zagrażające zdrowiu zapylenie obiektu, a w 2017 roku remont
wnętrza rozpoczął się wraz z nadejściem sezonu 2017/2018 wyłączając obiekt z całkowitego
użytku na połowę sezonu.
Dalsze stwierdzenie, że trwający remont biur jest zainicjowany na skutek naszych potrzeb,
w świetle powyżej przedstawionych argumentów jest oczywistą nieprawdą.
Nasze biuro zlokalizowane jest w centrum Krakowa.
W związku z powyższym, iż nie było możliwości rozgrywania meczów w Krakowie,
przekładane były spotkania z tych w roli gospodarza na wyjazdowe. Mecz przy udziale
telewizji z Chemikiem Police nie był możliwy do przełożenia, a co za tym idzie wraz z Gminą
Miejską Kraków reprezentowaną przez ZIS podjęliśmy działania na rzecz organizacji
inauguracyjnego meczu w TAURON Arena Kraków. Powyższe działania znalazły należyte
uznanie z naszej strony, które zostało potwierdzone i zaakceptowane przez ZIS w ramach
zrealizowanego planu promocji na rzecz Miasta.
Zwracam szczególną uwagę na to, iż w fundamentalnych założeniach tej współpracy,
wykonaliśmy kampanię promującą Miasto i Zarząd Infrastruktury Sportowej o równowartości
poniesionych przez powyższą instytucję nakładów na wynajęcie obiektu TAURON Arena
Kraków.
Jeszcze w trakcie trwania zeszłego sezonu komunikowaliśmy, iż obiekt na „Suchych Stawach”
jest miejscem, które nie jest wstanie sprostać marketingowym wyzwaniom ekstraklasowych
rozgrywek. Nie bez powodu na hali TURON Arena Kraków gościliśmy Szanownego Pana
Prezydenta Krakowa, Panią Wiceprezydent ds. sportu i edukacji oraz przywołanego wcześniej
dyrektora ZIS Pana Krzysztofa Kowala, a przy okazji pierwszego meczu na hali „Suche Stawy”
w grudniu 2017, nikt z powyższych gości pomimo zaproszeń się nie pojawił.
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Hala sportowa we współczesnym świecie sportu to arena zmagań sportowych
i zarazem miejsce do spędzenia czasu w prestiżowej atmosferze. Powyższy fakt potwierdza
tą tezę.
Powyżsą ocenę możliwości obiektu na „Suchych Stawach” dokumentujemy m.in.
opublikowaną rozmową z dnia 07.04.2018 pod poniższym linkiem, co potwierdza to,
że nasza opinia nie pojawiła się w ostatnim czasie, a w trakcie trwania zeszłego sezonu:
https://eurosport.interia.pl/siatkowka/ekstraklasa-kobiet/news-trefl-proxima-krakowlukasz-kadela-od-tego-uzalezniamy-przys,nId,2565900
W świetle wyżej przedstawionych dowodów, to że prowadziliśmy starania o przeniesienie
drużyny do obiektu przy al. Focha 40 jest sprawą oczywistą. Zdecydowaliśmy się doposażyć
obiekt naszym kosztem i miałoby to miejsce tylko i wyłącznie za pośrednictwem Generalnego
Wykonawcy po zgodzie głównego projektanta obiektu. W tej jedynej akceptowalnej formie
nie skutkowałoby to utratą jakichkolwiek gwarancji - jak twierdzi ZIS.
Również
nieprawdą
jest
to,
że
nie
przedstawiliśmy
operatorowi
hali
przy al. Focha 40 - KS Cracovia 1906 zakresu, w którym chcielibyśmy korzystać z obiektu.
Zrobiliśmy to w dniu 10.07.2018 i potwierdzenie naszego wystąpienia załączamy do tego
listu.
W autopromocyjnej wypowiedzi z dnia 02.08.2018 do Radia Kraków, Pan Krzysztof Kowal
informuje, że "Zarówno hala na Suchych Stawach i hala Stulecia Cracovii może przyjąć
Proximę. Z tego co wiem to na obu halach są wolne terminy. Teraz władze klubu muszą je
dogadać"
Po 12 dniach od tej wypowiedzi reprezentowany przez niego Urząd przesłał nam odmowę na
możliwość korzystania z hali Stulecia Cracovii, o której możliwości sam dyrektor Kowal
komunikował.
Powyższa wypowiedź znajduje się pod linkiem a przywołane pismo jest w załączniku:
http://www.radiokrakow.pl/sport/k-kowal-cztery-hale-czekaja-na-siatkarki-proximy/
Nie ma logicznego wytłumaczenia w takim postępowaniu. Tym bardziej nie do
zaakceptowania jest fakt maskowania swoich niekompetencji przez stawianie hipotez
obciążających nasz klub i moją osobę. Oczekuję wykazania przez Krzysztofa Kowala podstaw
formalnych, dowodów na twierdzenie „że brakuje mi odwagi do podania prawdziwych
przyczyn wycofania zespołu, którymi prawdopodobnie były problemy finansowe
i organizacyjne klubu”.
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Prawdziwe powody zostały przedstawione w naszym komunikacie z dnia 17.08.2018 roku.
Wpisaliśmy się w historię krakowskiego sportu jako organizacja zaangażowana w sport
młodzieżowy, profesjonalna, dobrze zorganizowana i transparentna. Dynamicznie
rozwijająca się na kanwie sportu seniorskiego. Nigdy nie mieliśmy i nie mamy problemów
finansowych, a rzetelność naszego kluby była naszą domeną. Niezależnie od zapewnień
informujemy, iż nasz klub jest spółką akcyjną i w związku z tym istnieje łatwa możliwość dla
każdego by sprawdzić finansowe podstawy klubu.
Dlatego tym bardziej kompromitującym jest dla Urzędu i jego przedstawiciela,
wprowadzanie w oficjalnym stanowisku Zarządu Infrastruktury Sportowej takich stwierdzeń,
którę później był bezrefleksyjnie powtarzane przez rzeczników prasowych Gminy Miejskiej
Kraków.
Niezależnie od powyższego do tego listu załączamy aktualne oświadczenie Profesjonalnej Ligi
Piłki Siatkowej S.A. (organizatora rozgrywek ekstraklasowych w piłce siatkowej mężczyzn
i kobiet) poświadczające naszą rzetelność i stabilność finansową.
W świetle przedłożonych dowodów widać wprost, iż działanie ZIS było nielogiczne,
a wykazany brak kompetentnego traktowania sprawy, spotkał się z opublikowaniem
stanowiska, którego celem nie było wyjaśnienie sprawy, a świadome wprowadzenie w błąd
opinii publicznej.
Bezpodstawne oskarżanie nas o mnożenie oczekiwań i żądań w obliczu przedstawionych
przez nas wyjaśnień, wydaje się być godnym pożałowania. Dlatego w kontekście
udostępnionej przez nas kompletnej wiedzy, pozostawiamy Państwu ocenę prezentowanych
postaw.

z wyrazami szacunku
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