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Stowarzyszenie Siatkarskie Volley Dabrowa 

Górnicza zaprasza do współpracy



Siatkówka
Siatkówka to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce i 

na świecie, gra zespołowa oparta o fair-play, wspierana przez fanów o 
wysokiej kulturze kibicowania. Każdy mecz to niesamowite widowisko 

pełne emocji, sportowej adrenaliny i wspólnej walki o wyniki. 
Nasza reprezentacja to dwukrotni Mistrzowie Świata, w 2014 roku po raz 

pierwszy zdobyli złoty medal MŚ, następnie w 2018 powtórzyli ten wyczyn 
jako jedyni w historii.

W naszym kraju siatkówką żyje mnóstwo ludzi, osób starszych, młodszych 
czy też dzieci. Szczególnie Ci ostatni marzą o tym, aby wyjść kiedyś na duży 

parkiet, przed tysiące kibiców i przeżyć te nie zapomniane chwilę. 



Nasze Stowarzyszenie zostało założone z pasji do siatkówki. Może to się każdemu wydać 
śmieszne i proste, ale właśnie takie proste jest. Wspólnie z naszymi kolegami i 
koleżankami, z którymi od wielu lat gramy w jednej drużynie postanowiliśmy zjednoczyć 
siły i stworzyć projekt, który pozwoli nam się bardziej rozwijać pod względem siatkarskiego 
świata. 

Naszym głównym zadaniem jest propagowanie siatkówki jako sportu masowego oraz 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez integracje środowiska sportowego, 
popularyzacje gry w piłkę siatkową wśród młodzieży i dorosłych oraz aktywizacje 
sympatyków piłki siatkowej do jej masowego uprawiania.

Chcemy stworzyć możliwie jak najlepsze warunki do uprawiania tego sportu, nie patrząc 
na wiek czy płeć. Każdy, w różnym wieku będzie mógł przyjść na zorganizowane zajęcia i 
doskonalić swoje umiejętności, czy też nauczyć się grać od podstaw.

Czym jest nasze Stowarzyszenie?



Naszym zadaniem jako Stowarzyszenia będzie również walka z nałogami jakimi są w 
dzisiejszym czasie na pewno gry komputerowe, chcemy wszystkich zachęcić do odejścia od 
komputera i przyjście na salę gimnastyczną, aby spróbować, być może odkryć w sobie 
pasje do siatkówki. 

W naszych czasach człowiek głownie skupia się na pracy, zapominając o jakiejkolwiek 
formie aktywności, dlatego nasze działania będą skierowane również do osób w dorosłym 
wieku, każdy będzie mógł przyjść, trochę się poruszać i pograć w siatkówkę. Będziemy 
starać się o możliwie jak największą liczbę terminów, tak aby każdy znalazł coś 
dopasowanego do swojego trybu życia czy też po prostu pracy.

Czym jest nasze Stowarzyszenie?



W szeregach naszego Stowarzyszenia funkcjonuje siatkarska drużyna, która na swoim 
koncie ma liczne tytuły zdobywane głownie na terenie województwa Śląskiego, ale także 
po za jego granicami. Jako zawodnicy z doświadczeniem chcemy pomagać młodszym mniej 
doświadczonym zawodnikom w udoskonalaniu swoich umiejętności i pomagać rozwijać ich 
pasję. Będziemy starali się wspólnie z zawodnikami zrobić proste treningi, które będą 
wyuczały pewne nawyki potrzebne na boisku. W razie potrzeby będziemy robić grupy 
zawodników dzieląc ich na początkujących i zaawansowanych, aby Ci którzy się wyróżniają, 
bądź chodzą dłużej nie byli w żaden sposób pokrzywdzeni i mogli się dalej rozwijać.

Stowarzyszenie, a drużyna



Drużyna Volley Dąbrowa Górnicza
Jesteśmy drużyną siatkarską założoną z pasji i zamiłowania do 

siatkówki. Naszą drużynę tworzą świetni ludzie, a jeszcze lepsi zawodnicy. 
Drużyna powstała w listopadzie 2011r. i od tego momentu wspólnie 
gramy i trenujemy. Drużyna głównie składa się z mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, są to absolwenci ZSS w dużej części. Od 2011 reprezentujemy 
miasto Dąbrowa Górnicza na arenie amatorskiej z licznymi sukcesami.

Nasze początki były stawiane w Będzińskiej Lidze Amatorskiej, gdzie 
w pierwszym sezonie zdobyliśmy 2 miejsce, a rok później triumfowaliśmy 
w tej lidze. Po tych rozgrywkach i widocznym zgraniu naszej drużyny, 
która owocowała po wielu treningach postanowiliśmy spróbować czegoś 
bardziej ambitnego. Nasze siły wystawiliśmy na próbę w Mysłowickiej 
Lidze Amatorskiej, która jest zdecydowanie najmocniejszą ligą amatorską 
na Śląsku. Zaczynaliśmy swoją przygodę od 3 ligi, gdzie już w pierwszym 
sezonie zdobyliśmy tytuł mistrza i awans do 2 ligi. Kolejny sezon 
rozgrywaliśmy w 2 lidze i tutaj też zaliczyliśmy sukces w postaci zdobycia 
mistrzostwa i już wtedy awansowaliśmy do najwyższej ligi. W 1 lidze 
graliśmy przez 5 lat, w tym czasie zdobyliśmy kompletne podium. W 
sezonie 2017/2018 zwyciężyliśmy.



Z racji na pojawienie się obostrzeń związanych z koronawirusem oraz 
na decyzje o zamknięciu obiektów sportowych i brak możliwości 
trenowania postanowiliśmy spróbować swoich sił w rozgrywkach 
zawodowych organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej (gdyż taki 
sport był dozwolony podczas pandemii). 

Jako, że był to nasz pierwszy sezon musieliśmy zacząć od „zera” czyli 
od najniższej ligi w rozgrywkach (4 liga – II Liga Śląska). Zatrudniliśmy 
trenera, który prowadził całą drużynę przez sezon i efektem tej współpracy 
były wysokie wyniki na boisku, ponieważ w całym sezonie ulegliśmy tylko 
jednej drużynie (Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla) i ostatecznie 
wywalczyliśmy awans do wyższej klasy rozgrywkowej jaką jest 3 Liga (I Liga 
Śląska). 

W tym sezonie postanowiliśmy skorzystać z trenera od przygotowania 
motorycznego, ponieważ ten sezon i liga trwa znacznie dłużej (końcówka 
września – kwiecień) oraz wzmocnić się na kilku pozycjach pozyskując 
nowych zawodników.

Drużyna Volley Dąbrowa Górnicza



•30.04.2016 “I” Miejsce w Majówkowym Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
•18.12.2016 “I” Miejsce na II Andrzejkowym turnieju w Czeladzi
•15.01.2017 “II” Miejsce na II Noworocznym turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
•19.03.2017 “I” Miejsce na turnieju w Olkuszu
•02.04.2017 “III” Miejsce na Amatorskim Turnieju Wybudujemy Świetlikowo
•14.05.2017 “I” Miejsce w 1 Lidze ALS Mysłowice
•26.11.2017 “I” Miejsce w turnieju Andrzejkowym o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
•14.01.2018 “I” Miejsce w II Turnieju Siatkówki WOŚP o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
•08.04.2018 “II” Miejsce w 1 Lidze ALS Mysłowice
•03.11.2018 “II” Miejsce w X Memoriale Grzegorza Wesołowskiego
•06.01.2019 “I” Miejsce na IV Noworocznym Turnieju Siatkówki w Czeladzi
•07.04.2019 “II” Miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora MOSIR Czeladź
•14.04.2019 “IV” Miejsce w 1 Lidze ALS Mysłowice
•09.11.2019 „II” Miejsce na XI Memoriale Grzegorza Wesołowskiego
•07.11.2019 „II” Miejsce na XII Memoriale Grzegorza Wesołowskiego
•29.11.2020 „II” Miejsce na XXIII Mikołajkowym Turnieju w Siemianowicach Śląskich
•25.05.2021 – Awans do I Ligi Śląskiej Mężczyzn

Sukcesy i wyniki



Gdzie i kiedy?
Nasze treningi odbywały się i również w tym sezonie odbywać się będą na obiekcie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 46.
W nadchodzącym sezonie nasza drużyna będzie trenowała 3 razy w tygodniu (wtorek, 
czwartek, piątek), dodatkowo rozgrywała swoje mecze w lidze w soboty. 



Jako Stowarzyszenie również organizujemy w naszym mieście różnego rodzaju 
turnieje siatkarskie, czy też akcje charytatywne. 

W roku 2020 byliśmy organizatorami dwóch dużych turniejów siatkówki 
plażowej oraz jednego dużego turnieju halowego.

Prócz akcji, które organizuje nasze Stowarzyszenie chcemy współpracować z 
innymi organizacjami, które tak jak my propagują siatkówkę i upowszechniają ją na 
co dzień. Będziemy chcieli dołożyć naszą cegiełkę w rozwój innych organizacji, aby 
cieszyły się jeszcze większą popularnością.

Imprezy zorganizowane



W imieniu całego Stowarzyszenia Siatkarskiego chcielibyśmy prosić o każdą, nawet 
najmniejszą pomoc przy realizacji projektu. Liczymy na państwa wsparcie poprzez:

• Finansowanie / bądź współfinansowanie sali treningowej
• Finansowanie / bądź współfinansowanie strojów treningowych 
• Zapewnienie wsparcia technicznego (np. w postaci piłek, podestów)
• Zapewnienie wody, napojów izotonicznych lub batonów proteinowych na treningi
• Przekazania darowizn na konto Stowarzyszenia, które będzie wykorzystane na rozwój 

drużyny oraz dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im odpowiednich warunków na 
treningach

Współpraca



W zamian za okazałą pomoc proponujemy:

• Współtworzenie popularnych widowisk sportowych
• Umieszczenie logotypu w materiałach informacyjno-reklamowych Stowarzyszenia
• Tytuł sponsora eventu, sponsora tytularnego drużyny
• Ekspozycje w mediach – internet, social-media
• Umieszczenie logotypu państwa firmy na reprezentacyjnych polówkach Stowarzyszenia
• Umieszczenie logotypu państwa firmy na koszulach meczowych drużyny (2 komplety)
• Umieszczenie logotypu państwa firmy w miejscu sponsorów na stronie Stowarzyszenia
• Umieszczenie banneru reklamowego na treningach i meczach ligowych oraz turniejach 

organizowanych przez Stowarzyszenie.
• Akcje sponsora podczas meczów (eventy, konkursy)
• Organizacje treningów siatkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• Elementy reklamowe przy wejściu na halę podczas organizacji eventów sportowych
• Zamieszczenie logotypu na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach poligraficznych
• Inne pozycje określone szczegółową propozycją

Współpraca



Zaufali nam:



Graja z nami:



Podsumowanie i informacje kontaktowe

W tym ostatnim momencie, chcielibyśmy Państwu podziękować za rozważenie 
możliwości współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Głęboko wierzymy, że 

partnerstwo przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom i zagości na dłużej.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje. Chcielibyśmy, aby Państwo 
traktowali tę ofertę jako wstęp do dalszych rozmów i negocjacji.Kamil Król

+48 519453883

k.krol@stowarzyszenie-volleydg.pl

b.zygarlicki@stowarzyszenie-volleydg.pl

Proponujemy Państwu współpracę przy realizacji naszego projektu, który ma na celu propagowanie 

siatkówki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych. Celem projektu

jest zapewnienie wszystkim zabawy, zdrowej rywalizacji, a także ciekawych doświadczeń.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Bartłomiej Zygarlicki

+48 696507116

facebook.com/StowarzyszenieVolleyDG

instagram.com/stowarzyszenie_volley_dg/

Stowarzyszenie-volleydg.pl

https://www.facebook.com/StowarzyszenieVolleyDG
https://www.instagram.com/stowarzyszenie_volley_dg/
https://stowarzyszenie-volleydg.pl/

