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Zielonogórscy koszykarze znów na ekranie! 
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Kibice koszykówki będą mogli oglądać kolejne mecze Enei Zastalu Zielona
Góra w lidze VTB. Samorząd województwa w 2021 przedłuża współpracę z
zielonogórskim klubem. 

Współpraca między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a Enea
Zastal BC Zielona Góra będzie kontynuowana. Transmisje z kolejnych meczów
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koszykarskiej ligi VTB oglądać będzie można za pośrednictwem Lubuskiego Centrum
Informacyjnego. Informację o współpracy potwierdziła marszałek Elżbieta Anna
Polak. -  W ramach naszej kampanii promocyjnej „Region mistrzów”, którą
prowadzimy już od kilku lat, wyasygnowaliśmy już w zeszłym roku 120 tysięcy
złotych na transmisję 5 meczów ligi VTB z udziałem zielonogórskiej drużyny –
5-krotnych Mistrzów Polski. W tym roku mamy już podpisaną kolejną umowę na
kontynuację transmisji. W dobie pandemii, gdy kibice nie mogą zasiadać na
trybunach, jest to niezwykle istotne – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Transmisje to także doskonała okazja do budowania marki regionu. - Sport jest obok
kultury i tradycji elementem budowania regionalnej tożsamości. Lubuszanie mocno
identyfikują się z zielonogórską koszykówką. Jeżeli więc chcemy promować fundusze
europejskie i województwo lubuskie, to kto ma to robić, jak nie najlepsza drużyna
jaka dzisiaj funkcjonuje na rynku lubuskim. Enea Zastal to drużyna, która buduje
tożsamość lubuską, zielonogórską i dostarcza nam wielu emocji. Zastal zbudował
taką markę, że jest znany na rynku krajowym i międzynarodowym, więc jeżeli się
promować, to z najlepszymi – przekonuje poseł Waldemar Sługocki – kibic
koszykówki.

Samorządowe wsparcie ważne jest także dla klubu. - Klub jest dziś w trudnej
sytuacji przez pandemię. Hale są zamknięte, gramy bez kibiców, co też rzutuje na
finanse. Ta pomoc, która płynie do klubu jest bezcenna – podkreśla Janusz Jasiński,
prezes Enei Zastalu Zielona Góra. Dodaje, że to wsparcie to doskonały przykład na
to, że sport łączy.

Grzegorz Potęga, radny województwa, Prezez Lubuskiego Związku Koszykówki
podkreśla, że transmisje to jedyna szansa na kontakt kibiców z drużyną w dobie
pandemii. - Te transmisje są przyczynkiem, żeby koszykówka nie schodziła z
piedestału najpopularniejszych sportów w województwie. Gramy w drugiej
najlepszej europejskiej lidze czyli VTB, gramy z drużynami ze wschodu, które
reprezentują wysoki poziom sportowy. Te transmisje są coraz lepsze jakościowo.
Jest to porównywalne z profesjonalnymi transmisjami telewizyjnymi. W czasach,
kiedy tak bardzo potrzebujemy wzorców do naśladowania, poprzez ekran możemy
być blisko tego zespołu i tych ludzi – przekonuje.
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