PGE sponsorem tytularnym Speedway Stal
Rzeszów
PGE Marma Rzeszów - tak brzmi nowa nazwa drużyny, która od najbliższego sezonu będzie jeździła w
żużlowej Ekstralidze. PGE przedłużyła i rozszerzyła z nim współpracę stając się sponsorem tytularnym
Speedway Stal Rzeszów.
Roczną umowę sponsoringu parafowali 13 października br. w siedzibie rzeszowskiej spółki PGE Obrót, Marta
Półtorak - prezes Speedway Stal Rzeszów i Piotr Szymanek - wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna.
Już drugi rok z rzędu PGE będzie sponsorem klubu Speedway Stal Rzeszów. Jednak w nadchodzącym
sezonie 2011 współpraca z klubem zostanie rozszerzona. Dlatego też, w żużlowej Ekstralidze będzie on
występował pod nazwą PGE Marma Rzeszów, a nie Marma-Hadykówka Rzeszów, jak to było dotychczas. - To
przede wszystkim sukcesy zawodników klubu, przypieczętowane wejściem do Ekstraligi żużlowej, a także
zaangażowanie władz Speedway Stal Rzeszów w rozwój tej dyscypliny sprawiły, że postanowiliśmy przedłużyć i
rozszerzyć naszą dotychczasową współpracę - powiedział Piotr Szymanek, wiceprezes PGE Polska Grupa
Energetyczna. - PGE chce wspierać te kluby i drużyny, które konsekwentnie poprawiają swoje wyniki,
dostarczając kibicom niezapomnianych wrażeń. Wierzymy, że w Rzeszowie, gdzie żużel ma wieloletnie
tradycje, sportowych emocji nie zabraknie także w kolejnym sezonie - dodał prezes Szymanek.
Z podpisania umowy sponsoringu z PGE zadowolenia nie kryje prezes Speedway Stal Rzeszów, Marta
Półtorak: - Jestem niezmiernie szczęśliwa, że nasza współpraca z PGE S.A. układa się tak dobrze, można
nawet stwierdzić, że wręcz wzorcowo. Już w pierwszym roku zaowocowało to wielkim i wyczekiwanym w
Rzeszowie sukcesem, jakim niewątpliwie jest awans do żużlowej Ekstraligi. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu
tak znamienitego mecenasa, nasza drużyna będzie systematycznie z roku na rok osiągała coraz lepsze wyniki powiedziała uśmiechnięta Marta Półtorak, prezes Speedway Stal Rzeszów S.A. Umowa sponsoringu została
podpisana na sezon żużlowy 2011. PGE nie ujawnia kwoty wsparcia, którego udzieli klubowi.
Podczas konferencji prasowej zaprezentowano również nowe logo drużyny PGE Marma Rzeszów.
***
Informacje o PGE Polska Grupa Energetyczna:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz
jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla
brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne
dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. W roku 2009 roczna produkcja energii
elektrycznej wyniosła około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym
kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego
oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i
produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz
wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
Informacje o Speedway Stal Rzeszów:
Powstały w 1944 roku ZKS Stal Rzeszów jest klubem wielosekcyjnym (w roku 1951 utworzono sekcję żużlową).
Natomiast Speedway Stal Rzeszów S.A. jest spółką zarządzającą rzeszowską drużyną żużlową, a także
zajmującą się organizacją zawodów żużlowych w Rzeszowie. Człon Speedway ma na celu odróżnić drużynę
żużlową od pozostałych, które są zrzeszone w Stali, czyli sekcji piłki nożnej, skoków do wody, gimnastyki
artystycznej i zapasów. Na czele powstałej w 2009 roku spółki, która zgłasza zespół z Rzeszowa do rozgrywek
ligowych stoi Pani Prezes, Marta Półtorak. Trenerem rzeszowskiej drużyny jest Dariusz Śledź, natomiast funkcję
kierownika drużyny piastuje Jacek Ziółkowski.

