
Grupa Pol motor wspiera 

LODE 

Organizujq turnieje tenisowe, wspierajq lekkoatlet6w. Pomagajq nawet niestyszqcym sportowcom. Grupa Pol motor mocno zaangaiowata. si~ 
w dziatalnosc spotecznq.- Kto wie, moie dzi~ki tej pomocy narodzi si~ w Szczecinie kolejna swiatowa, sportowa gwiazda- m6w1 Konrad KIJak, 
dyrektor ds. handlowych i administracyjnych. 

Grupa Polmotor nie kojarzy sir: juz tylko ze sprzedai'l samocho
d6w. Firma mocno angaiuje sir: w wydarzenia sportowe. 

w Szczecinie jest mn6stwo mtodych talent6w, kt6re chcemy promo
wac, pomagac im i wspierac. M6wi si~ cz~sto o znanych nazwiskach. 
0 zawodnikach, kt6rzy na arenie krajowej czy mi~dzynarodowej osiq
gnr:li jui spore sukcesy. Jesli chcemy cieszyc sir: kolejnymi medalami, 
chcemy by byto gtosno o naszym regionie, naleiy inwestowac w mto
dziei, organizowac dla nich turnieje, zach~cac do gry i zdrowej rywali
zacji. W Grupie Polmotor czujemy sport, dlatego staramy si~ to robiC. 
w porozumieniu z klubami tenisowymi przygotowalismy do tej pory 
kilkadziesiqt r6inych turniej6w. Wsp6tpracujemy ze Szczecinskim 
Klubem Tenisowym Promasters oraz Polskim Zwiqzkiem Tenisowym. 
w zdecydowanej wi~kszosc i byty to wydarzen ia niemedialne. Wzi~to 
w nich jednak udziat kilkaset dzieci, w r6inym wieku. To wtasnie dzieci 
Sq tutaj najwainiejsze. 

Dlaczego poszliscie w tym kierunku? 

Kochamy Szczecin, jestesmy lokalnymi patriotami. caty zarzqd Grupy 
Pol motor pochodzi z tego miasta. Widzimy, jak Szczecin si~ rozwija, ie 
ma ogromny potencjat. Przyktadem jest hala tenisowa, kt6ra nie tak 
dawno powstata przy al. Wojska Polskiego. Stwierdzilismy, ie obj~cie 
jej patronatem tytularnym jest doskonat'l okazjq do tego, by zrobic cos 
dobrego w Szczecinie. Zach~camy dzieci do brania udziatu w wydarze
niach sportowych. jestem pewien, ie u cz~sci z nich to zaowocuje do
skonatymi wynikami . Kto wie- moie dzi~ki nam zrodzi si~ w Szczecinie 
kolejna gwiazda. 

M6wimy caty czas o tenisie, ale to nie jedyna dyscyplina, w kt6r'l 
sir: angazujecie. 

w naszym miescie jest mn6stwo talent6w, r6wniei z lekkoatletyki. 
Tak naprawdr: to wtasnie od niej rozpocz~lismy wspieranie wydarzen 
sportowych. Zacz~to si~ od I Maratonu Szczecinskiego z mark'! Subaru 
Polmotor, kt6rego trasa prowadzita przez Stocznir: Szczecinskq. Emo
cje, adrenalina, wsp61ne kibicowanie, zaangaiowanie naszego teamu 
upewnity mnie, ze wdrozenie projektu sportowego to dobry pomyst, od 
tego momentu wspieramy r6Zne wydarzenia sportowe w Szczecinie jak 
i catym regionie. 

R6wniez przy dyscyplinach os6b niepetnosprawnych. 

Wsparlismy Szczecinski Klub Sportowy Gtuchych ,Korona". Zawodni
kom z sekcji lekkoat letycznej, z sekcji pitki noznej kobiet oraz narciar
stwa alpejskiego przekazalismy sprz~t sportowy, ponadto regularnie 
udost~pniamy im nasze samochody na wyjazdy sportowe, aby wspo
m6c ich logistycznie. Mir:dzy innymi druiyna kobiet miata mozliwosc 
wyjechac do Stuttgartu na 6. Ligr: Mistrzostw Gtuchych w Futsalu, gdzie 

,Korona Szczecin" zaWa 5 miejsce. To naprawd~ ogromny sukces Koro
ny, z kt6rego bardzo si~ cieszymy. 

Kilka tygodni temu zaprosiliscie takze do wsp6tpracy swiatowej 
klasy tyczkarza ze szczecina- Piotra Liska. Dlaczego akurat jego? 

Piotrek jest jui: naszym ambasadorem, rzeczywiscie . Przede wszystkim 
jestjednak sympatycznq osobq, zdeterminowanym sportowcem, kt6ry 
osiqga niesamowite wyniki. Pami~tajmy, i:e jest najwyi:ej skaczqcym 
tyczkarzem w historii polskiego sportu oraz naszq nadziejq medalo
W'l na Letnich lgrzyskach Olimpijskich w Tokio, kt6re odb~dq si~ jui 
w przysztym roku. sr:dziemy wspierac go w przygotowaniach do jedne
go z najwazniejszych start6w w jego zyciu. 

Ma pan swiadomosc, ie powoli stajecie sir: ambasadorami sportu 
w szczecinie? 

Am basad or to ,dui:e" stowo, jest mi bardzo mito. Naprawd~ cir:zko pra
cujemy nad tym, by m6c pomagac w taki spos6b. Zaangai:owanych jest 
w to mn6stwo os6b z Grupy Polmotor. Zmagania sportowe wspierajq 
nasze wszystkie marki . Najbardziej widoczna jest KIA, jednak angai:u
jq sir: r6wniei: Renault, Dacia, Nissan, czy subaru. To nie jest tak, i:e 
stawiamy jedynie samoch6d, przy kt6rym umieszczamy cenniki i flagi. 
Dajemy od siebie znacznie wi~cej. Robimy wszystko, by te sportowe 
zmagania mogty si~ odbywac, i to na dobrym poziomie. Powiem nawet 
nieskromnie, i:e troch~ czujemy si~ dilerem samochodowym, kt6ry 
,pociqgnqt" do angai:owania sir: w sport konkurencyjne firmy dilerskie 
co bardzo mnie cieszy. Dzir:ki temu wi~cej drui:yn czy zawodnik6w ma 
szansr: rozwijac swoje umiej~tnosci. 

Ma pan jakies kolejne pi any co do aktywnosci spotecznej? 

To, co si~ wydarzyto do tej pory, dziato si~ naturalnie. Zacz~to si~ od jed
nej dyscypliny sportowej, p6Zniej pojawita si~ kolejna propozycja, a za 
niq nastr:pne wydarzenia. Nie wiem co b~dzie dalej . Tak, jak m6witem: 
w naszym miescie drzemie ogromny potencjat. Miasto bardzo szybko 
si~ rozwija, zainteresowanie aktywnosciq fizycznq rosnie co moi:na 
zauwai:yc po wciqi rosnqcej liczbie biegajqcych os6b. Ogromna ilosc 
ludzi amatorsko biega, coraz wi~cej gra tez w tenisa. B~dziemy starali 
sir: brae udziat w kolejnych wydarzeniach i je wspieraC. Musimy jednak 
mocno pracowac na to, by przyciqgac do Szczecina sponsor6w. jako 
diler na wojew6dztwo zachodniopomorskie przeprowadzalismy wiele 
rozm6w w Warszawie, musielismy przekonac poszczeg61ne centrale na
szych marek do inwestowania w nasz region. Przedstawic, jakie mamy 
plany, jak wyglqda szczecinski sport, ie dui:o si~ tutaj dzieje. Ciesz~ si~, 
ie dato to oczekiwany efekt, a nasze zaangai:owanie przyczynito si~ do 
tego, ie moi:emy promowac kolejne zawody sportowe. 
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