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W ostatnim czasie na jednym z lokalnych portali ukazała się informacja niedwuznacznie
sugerująca mozliwość zakonczenia działalności koszykarskiego klubu PGE Turów Zgorzelec.
Wraz z podaną informacja pojawiły się komentarze, których autorzy w mocnych słowach
skierowali grot swoich zarzutów w strone obecnych wladz klubu KKS Turów Zgorzelec oraz
osób związanych zawodowo ze sponsorem głównym, czyli PGE S.A. Jak się okazało,
nieslusznie, krzywdząc tym samym tych, którym zależy na rozwoju koszykarskiego klubu.
W dniu dzisiejszym prezes zarzadu KKS Turów Zgorzelec Mirosław Kabała wydał oświadczenie. Oto
jego treść:
Drodzy kibice i sympatycy koszykówki – w związku z artykułem, który ukazał się w dniu
wczorajszym (04-07-2018) pod tytułem „Nowa odsłona, czy koniec koszykarskiego Turowa?”, na
łamach dziennika www.zgorzelec.info chciałbym wyjaśnić zaistniałą sytuację.
Przyjmując nominację na Prezesa KKS Turów Zgorzelec przyjąłem na siebie wielką
odpowiedzialność oraz wielki zaszczyt. Jako rodowity zgorzelczanin kochający całym sercem
miasto i koszykówkę doskonale zdawałem sobie sprawę jak ważne i trudne zadanie zostało mi
powierzone.
Niestety poza wielką marką i historią klubu szły za nim także ogromne wieloletnie zobowiązania,
których regulowanie pochłaniało znaczącą część dostępnych środków finansowych.
Przez wiele miesięcy swojej dotychczasowej pracy, jako Prezes poświęcałem się głównie
pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych – finalnie niestety zawsze niewystarczających
na pokrycie wszystkich zobowiązań.
Wraz z końcem ostatniego sezonu rozgrywek wygasła dwuletnia umowa sponsorska z PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. Nasz wieloletni sponsor jest zainteresowany dalszą współpracą i
wsparciem koszykówki w Zgorzelcu, jednak sponsor – spółka z większościowym udziałem Skarbu
Państwa może łożyć środki tylko na bieżące działanie klubu a nie pokrycie dawnych zobowiązań.
Powyższe doprowadziło Zarząd klubu do punktu granicznego i konkluzji, że dla dobra koszykówki
w Zgorzelcu konieczne są zdecydowane działania.
PGE TURÓW ZGORZELEC był drużyną walczącą o najwyższe cele i taką też być powinien.
Formuła, w której obecnie funkcjonuje klub wyczerpała się i musi nastąpić jej gruntowna zmiana,
realizowana w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Dzięki pomocy niezależnych specjalistów oraz dzięki uprzejmości Pana Sławomira Zawady –
proces koniecznych zmian właśnie się rozpoczął. Dołożymy wszelkich starań, aby trwał on jak
najkrócej.

Jak zostało wcześniej wspominane PGE Polska Grupa Energetyczna S.A deklaruje chęć
wspierania koszykówki w Zgorzelcu jako sponsor tytularny, drużyny grającej o najważniejsze
tytuły, której ambicje wykraczają poza granicę Polski. Ze swojej strony rozpoczęliśmy proces
przegotowań do uzyskiwania licencji w Polskiej Lidze Koszykówki S.A w sezonie 2018 / 2019. Jeśli
wszystko przebiegnie zgodnie z planem już niedługo ponownie będziemy świadkami kolejnych
zwycięstw naszej drużyny koszykarskiej. Trzymajcie za nas kciuki.
Prezes Zarządu
KKS Turów Zgorzelec S.A
Mirosław Kabała

Z treści oświadczenia wynika, że choć problemy rzeczywiście istnieją, to nie jest to wina
obecnych wladz klubu, lecz wieloletnich zaległości spowodowanych fatalną polityką
finansową poprzednich zarządów. Wypada zatem mieć nadzieję, iż w trosce o oczyszczenie
zlej atmosfery jaka dzisiaj spowiła czarno-zielonych, zarząd KKS Turów Zgorzelec
przedstawi winnych dzisiejszej sytuacji klubu, nie ograniczając się do ogólników.

