Elektrociepłownia Zielona Góra sponsorem
młodzieżowej drużyny koszykarskiej SKM ZASTAL
Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, oraz
Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej Zastal Fatto Developer zawarły umowę sponsoringową. Dzięki
wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni młodzieżowa koszykówkaw mieście będzie mogła się dalej rozwijać i
osiągać sportowe sukcesy.
SKM Zastal organizuje szkolenia sportowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez
profesjonalną kadrę trenerów i instruktorów. Poprzez swoją działalność zrzesza i aktywizuje dziecii młodzież,
zachęcając je do rozwijania sportowej pasji.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” obejmie patronatem drużynę z rocznika 2003 prowadzoną przez trenera
Kamila Czaplę. W poprzednim sezonie 2018/19 zespół odniósł sukces zajmując 7. miejscew Finałach
Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w maju w Zielonej Górze. Drużynęw większości stanowili
wychowankowie SKM Zastal. W sezonie 2019/20 zespół będzie grałw rozgrywkach juniora oraz juniora
starszego.
- Elektrociepłownia „Zielona Góra” współpracuje z SKM Zastal już od wielu lat. W ramach tej współpracy
reprezentanci zielonogórskiej drużyny młodzieżowej gościli u nas w czerwcu podczas Dnia Otwartego,
organizując krótki pokaz swoich umiejętności koszykarskich. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość
wspierania sportu młodzieżowego, silnie związanego z Zieloną Górą i ważnego dla jej mieszkańców – mówi
Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu EC Zielona Góra.
Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży odbywają się w hali do koszykówki zlokalizowanej na terenie
MOSiR Zielona Góra przy ulicy Amelii 19. Jest to nowoczesny obiekt, który spełnia wszystkie wymagania
niezbędne do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz rozgrywania zawodów koszykarskich na krajowym oraz
międzynarodowym poziomie. Zielonogórski obiekt przyczynia się w ogromnym stopniu do podnoszenia
poziomu sportowego zawodników i umożliwia młodym sportowcom, uprawianie tej dyscypliny w obiekcie, który
wg branży koszykarskiej uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Obiekt ten jest zasilany energią
cieplną z sieci należącej do Elektrociepłowni „Zielona Góra”.
W ubiegłym miesiącu Elektrociepłownia „Zielona Góra” podpisała umowę sponsoringową na wsparcie żużlowej
drużyny młodzieżowej przy Zielonogórskim Klubie Żużlowym. Drużyna juniorów od maja 2019 r. nosi nazwę
Elektrociepłownia Falubaz Junior Zielona Góra.
PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii
elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok.
25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej
4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych,
polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i
Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach,
gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” to producent ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybutor i jedyny dostawca
ciepła do systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze. Spółka jest również właścicielem tego systemu. EC
„Zielona Góra” jest firmą dbającą o środowisko naturalne. 100 proc. energii elektrycznej i ponad 90 proc. ciepła
wytwarza w bloku gazowo – parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Pozostałą ilość ciepła
produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo – olejowych, gdzie gaz jest paliwem podstawowym.
Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej „Zastal” Zielona Góra to grupa osób zaangażowanych w rozwój
sportowy i intelektualny dzieci i młodzieży jako spadkobiercy kilkudziesięcioletniej tradycji wychowania
koszykarskiego młodego pokolenia, w duchu uczciwej i sportowej rywalizacji oraz działania w zespole. Obecnie
w Klubie trenuje około 170 dziewcząt i chłopców w wieku 10 - 20 lat, w kilkunastu grupach treningowych. Nad
wszystkim czuwa wykwalifikowana kadra trenerów, pracownicy biura, ludzie oddani sercem młodzieży i
koszykówce, zaangażowani w budowanie pozytywnego wizerunku wokół zielonogórskiej oraz lubuskiej
koszykówki. W historycznym sezonie 2014 Klub awansował do finałów Mistrzostw Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych, czego efektem było zajęcie I miejsca w współzawodnictwie wszystkich klubów
koszykarskich w Polsce.
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