Oświadczenie
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej oskarżeniami odnośnie dyskryminacji
i nadużywania władzy, jako Prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o., który zarządza Areną
Lodową w Tomaszowie Mazowieckim zmuszony jestem odnieść się do krzywdzących i niemających nic
wspólnego z rzeczywistością zdarzeń.
Na początku pragnę zaznaczyć, że wszystkie uwagi zamieszczone w Państwa komentarzach dotyczących
działalności na bieżąco wspólnie z całym zespołem Areny Lodowej analizujemy i rozważamy do
ewentualnego wdrożenia. Ostatnie dni to dla Areny Lodowej i dla mnie osobiście trudny czas.
Zapewniam Państwa, że wszystkie działania zarówno zarządu jak i pracowników są prowadzone zgodnie
z przepisami prawa. Nie mamy nic do ukrycia, dlatego nie obawiamy się audytu zleconego przez
Prezydenta Miasta. Bardzo proszę o przeczytanie poniższych wyjaśnień i zapoznanie się z faktami.
Misją pracowników Areny Lodowej jest dbanie o jak najlepsze i optymalne przygotowanie jedynego
krytego toru lodowego w Polsce do szkolenia zawodników, wszystkich zawodników. Jako obiekt
strategiczny jesteśmy w pierwszej kolejności zobligowani by zapewnić wszelkie udogodnienia dla
członków kadry narodowej. Dlatego też w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego
realizujemy to zadanie. Mamy jednak świadomość, że następcy naszych mistrzów „wykuwani” są w
klubach, dlatego też staramy się również im wyjść naprzeciw. Wszystkie kluby są dla nas tak samo ważne
i traktowane są jednakowo. Wszystkie mają zawarte z TCS odpowiednie umowy, na mocy których
korzystają z preferencyjnych warunków do szkolenia. Zarówno żadnego klubu nie dyskryminujemy jak i
nikogo nie faworyzujemy. To samo dotyczy zawodników, trenerów, sędziów czy rodziców. Wszystkie
osoby sympatyzujące z łyżwiarstwem szybkim są dla nas ważne i zawsze będą mile widziane w Arenie.
Jako osoba zarządzająca Areną Lodową od ponad trzech lat nie spotkałem się do tej pory z tego typu
zarzutami. Każdemu człowiekowi zdarza się popełniać błędy. Niemniej w pracy oddaję całego siebie i
tego wymagam od innych. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, nie mogę jednak pozwolić na tak
dalece idące insynuacje, które niesprawiedliwie uderzają w cały zespół pracowników Areny Lodowej, jak
i ciężko wypracowany wizerunek obiektu.
Odnosząc się do zarzutów pani Magdaleny Borek muszę wyjaśnić i sprostować pewne kwestie.
14-16 stycznia 2022 r. w Arenie Lodowej odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie
szybkim. W zawodach wystartowało łącznie 64 zawodników. Ścigali się oni na wszystkich dystansach.
Jest to najważniejsza impreza w roku dla kategorii wiekowej junior młodszy i junior , jednocześnie były
to eliminacje do Mistrzostw Świata juniorów w Insbrucku (Austria). W zawodach mogli wystartować
wyłącznie zawodnicy, którzy spełnili odpowiednie kryteria. Organizatorem tychże zawodów była
Dolnośląska Federacja Sportu. Ponadto Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zwrócił się do nas z
zapytaniem czy po zakończeniu zawodów będzie możliwość przeprowadzenia kilku startów kontrolnych,
korzystając przy tym z obecności sędziów. Po konsultacji z sędziami ustalono, że 14 stycznia odbędzie się

dodatkowy wyścig na dystansie 500m, a 15 stycznia będzie dodatkowy bieg na dystansie 1000m. Na
żadnym etapie nie były planowane jakiekolwiek biegi 16 stycznia. Pani Magdalena Borek wystąpiła w
biegu na 500m 14 stycznia i finalnie również w biegu na dystansie 1000 m 15 stycznia - choć ten występ
był kilka razy zmieniany. Z powyższego wynika, że na żadnym etapie pani Magdalena Borek nie była
w jakikolwiek sposób dyskryminowana, w żaden sposób nie utrudniano jej startów. Dlatego też ze
zdziwieniem obserwowałem happening przedstawiony przez zawodniczkę 15 stycznia. Osobiście było mi
bardzo przykro z zaistniałej sytuacji i chciałem Państwa z tego miejsca przeprosić.
Odnosząc się do kolejnego zarzutu tj. braku możliwości startu podczas Mistrzostw Czech, które odbyły
się w Arenie Lodowej 18-19.12.2021 r. wyjaśniam, że organizatorem zawodów był Czeski Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego. TCS sp. z o.o. nie było organizatorem tych zawodów. Dlatego też pretensje
kierowane w naszą stronę są całkowicie niezasadne. Faktem jest,
że w zawodach tych dodatkowo uczestniczył jeden z zawodników KS Arena p. Norbert Piekielny.
Z informacji uzyskanych od trenera wynika, że zgłosili się do niego organizatorzy, którzy zapytali czy w
jednej z męskich par na dystansie 3000m nie mógłby uczestniczyć zawodnik z Tomaszowa albowiem w
wyniku kontuzji ze startu zrezygnował inny z zawodników. Tym oto sposobem w mistrzostwach Czech
poza konkursem wystartował p. Piekielny. To są fakty w związku z czym insynuacje Pani Magdaleny
Borek są nieprawdziwe, krzywdzące i niesprawiedliwe.
Przed nami Igrzyska Olimpijskie w Chinach, Tomaszów Mazowiecki będzie reprezentowany przez 3
zawodników i 2 trenerów. Mam nadzieję, że nazwa Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim będzie
wielokrotnie wymieniana podczas transmisji jedynie w kontekście sukcesów polskich panczenistów.
W tym miejscu deklaruję ciężką pracę na rzecz rozwoju Areny Lodowej jak również łyżwiarstwa
szybkiego w Polsce.
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