PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem strategicznym klubu
koszykarskiego Turów Zgorzelec. Współpraca będzie obejmować sezon 2021/2022.
PGE kontynuuje także współpracę zapoczątkowaną w ubiegłym sezonie, dotyczącą
wsparcia sponsorskiego Akademii PGE Turów Zgorzelec. Akademia szkoli młodych
sportowców od 5 roku życia, zapewniając profesjonalny rozwój adeptów koszykówki
ze Zgorzelca i regionu. Działająca sekcja esport i powstająca strefa esportu
poszerza ofertę klubu, otwierając nowe możliwości dla zawodników.
Turów Zgorzelec jest klubem, który ma wspaniałe tradycje sportowe, a dzięki wsparciu PGE,
po trzech latach, drużyna z Turowa wraca do zawodowej koszykówki, by walczyć o awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej. Współpraca klubu i PGE to również kontynuacja
wsparcia Akademii PGE Turów Zgorzelec, w ramach której dzieci i młodzież mogą kształcić
swoje umiejętności, zarówno w sporcie tradycyjnym, jak i esporcie. Chcemy, aby zawodnicy,
jak i młodzi adepci mieli możliwość rozwoju swoich pasji i przekształcenia ich w
profesjonalną karierę sportową – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE
Polskiej Grupy Energetycznej.
Jestem ogromnie szczęśliwy z zaufania i wsparcia, jakim obdarzyła nas PGE Polska Grupa
Energetyczna. Nasz plan budowy nowego projektu koszykarskiego klubu w Zgorzelcu
spotkał się z zainteresowaniem i zrozumieniem naszego dotychczasowego sponsora. Każdy
kolejny rok naszej współpracy, pozwalał nam na rozwój i zwiększanie swojej oferty
sportowej i marketingowej. Dzięki ciężkiej pracy z naszej strony oraz nieopisanemu
wsparciu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, po 3 latach zgorzelecki klub posiada bardzo
mocną podstawę-sekcję sportową, która rozpoczyna pracę z dziećmi już od przedszkolaka i
daje możliwość edukacji społecznej i rozwoju sportowego przez następne kilkanaście lat.
Mamy nadzieję, że czarno-zielone serca ponownie zapełnią PGE Turów Arenę, a nasi
zawodnicy dostarczą wielu pozytywnych emocji. Czas na Turów, wracamy do gry – mówi
Piotr Borowy, prezes KS Turów.
Nieocenioną wartością drużyny Turów Zgorzelec są zawodnicy, którzy wywodzą się z grup
młodzieżowych i w przyszłości zasilą zespół seniorski. W sezonie 2021/22 Turów Zgorzelec
zagra w Suzuki 1. Lidze mężczyzn.
Grupa PGE od wielu lat aktywnie włącza się w inicjatywy sportowe na najwyższym poziomie.
PGE jest sponsorem największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin
sportowych. Oprócz sponsoringu zawodowego, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży w
regionach, gdzie prowadzi swoją działalność.
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