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Nasza historia
Korzenie genealogii klubu sięgają początków XX wieku, kiedy to w 1906 roku przy hucie 
Milowice powstał pierwszy na tym obszarze klub sportowy. Jego założycielami byli Edward 
Michałkowski, Józef Komander i Aleksander Rene. Piłkarze z Sosnowca rozgrywali mecze 
z drużynami z Będzina, Częstochowy, Olkusza, na boisku u zbiegu ulic Swobodnej 
i Starososnowieckiej. Klub rozwijał się bardzo dynamicznie, o czym świadczą dwie drużyny 
seniorów i trzy drużyny młodzieżowe.

Wybuch I wojny światowej wstrzymał ożywioną działalność klubu. Wznowienie nastąpiło Wybuch I wojny światowej wstrzymał ożywioną działalność klubu. Wznowienie nastąpiło 
dopiero w 1918 roku, kiedy to przy Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym Świt powstała 
sekcja sportowa. Wkrótce stała się ona bazą dla Polskiego Klubu Sportowego, który 
przyjął nazwę TS Victoria Sosnowiec. W jej biało-zielonych barwach grali m.in. bracia 
Kiepura.

Choć w 1922 roku wykiełkowała się idea połączenia KS Sosnowiec i Victorii Sosnowiec, to 
dopiero 9 lat później, w 1931 roku, doszło do fuzji w wyniku której powstała Unia Sosnowiec 
z siedzibą przy alei Mireckiego. Barwy klubowe ustalono w postaci trójkolorowej 
kompozycji: czerwieni, zieleni i bieli (z połączenia kolorów Victorii: zielono-białych i KS 
czerwono-białych). Klub stał się tym samym sportową reprezentacją całego Zagłębia.

25 stycznia 1962 roku Walne Zgromadzenie Członków Klubu zmieniło jego nazwę na 25 stycznia 1962 roku Walne Zgromadzenie Członków Klubu zmieniło jego nazwę na 
Górniczy Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec. To wtedy rozpoczęły się dwie dekady 
nieustających sukcesów Zagłębia okraszone 4 Pucharami Polski i 3 wicemistrzostwami 
Polski. Po dwóch dekadach sukcesów nastąpił gorszy okres w dziejach klubu. Najlepszym 
osiągnięciem było piąte miejsce w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 1984-85. Wartym 
wspomnienia jest także ćwierćfinał Pucharu Polski w 1983 roku.

Początek XXI wieku dla Zagłębia Sosnowiec to okres próby powrotu do grona najbardziej Początek XXI wieku dla Zagłębia Sosnowiec to okres próby powrotu do grona najbardziej 
elitarnych drużyn w kraju. Wydarzenia z rundy wiosennej 2018 roku przeszły do historii 
klubu. Tym bardziej, że sam start nie był jakiś rewelacyjny. Najpierw w Sosnowcu 
zasłużenie 2:0 wygrała legnicka Miedź. Po porażce 0:1 w Katowicach z GKS tylko najwięksi 
optymiści mogli liczyć na końcowy sukces. Dla przypomnienia – drużyna zajmowała wtedy 
X miejsce w tabeli. Nikt nie spodziewał się, że zespół potrafi się zmobilizować 
i w doskonałym stylu wywalczy awans do Ekstraklasy, wspólnie z Miedzią Legnica.



Sukcesy

20 Reprezentantów Polski
Wojciech Rudy, Andrzej Jarosik, Roman Bazan, Włodzimierz Mazur, Józef Gałeczka, Roman Strzałkowski, Włodzimierz 
Śpiewak, Witold Majewski, Jan Urban, Witold Szyguła, Czesław Uznański, Marian Masłoń, Jerzy Dworczyk, Witold 

Kasperski, Zdzisław Kostrzewa, Józef Kowalczyk, Jan Leszczyński, Zbigniew Myga, Zbigniew Mikołajów

3 królów strzelców
Józef Gałeczka, Andrzej Jarosik, Włodzimierz Mazur

1955
1962

1964

Wicemistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski
Półfinał Pucharu Intertoto

Wicemistrzostwo Polski

Puchar Ameryki

Puchar Polski

Puchar Polski

Puchar Polski

Puchar Polski

1963

1967

1977

Puchar Polski
1977

Awans do Lotto Ekstraklasy 
2018

1972

1978

Awans do Orange Ekstraklasy
2008



Centrum treningowe „Kresowa”

Otwarte w 2010 roku centrum treningowe „Kresowa” to wielofunkcyjny obiekt oferujący 
oprócz boisk także hotel, restaurację oraz sklep kibica. Złożony z 3 pełnowymiarowych 
boisk trawiastych oraz 2 boisk ze sztuczną nawierzchnią kompleks stwarza idealne 
warunki do treningów i rozwoju.

Z obiektów na co dzień korzystają zawodnicy I i II zespołu Zagłębia oraz adepci trenujący Z obiektów na co dzień korzystają zawodnicy I i II zespołu Zagłębia oraz adepci trenujący 
w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Sosnowiec im. Włodzimierza Mazura. Jakość obiektu 
przyciąga także zespoły z całej Polski i Europy. Gościliśmy tutaj m.in. Reprezentację Polski 
U-21, drużyny PKO Ekstraklasy oraz zespoły młodzieżowe i seniorskie z Czech, Słowacji i 
Ukrainy, w tym m.in. Dynamo Kijów, FC Zbrojovka Brno czy Baník Ostrava. Ponadto, 
Centrum treningowe "Kresowa" gościło uczestników Mistrzostw Świata U-20
 - reprezentacje Argentyny, Kataru, Nigerii czy Republiki Południowej Afryki.

Kluczowym elementem całego kompleksu jest otwarty w 1956 roku Stadion „Ludowy”. Ten Kluczowym elementem całego kompleksu jest otwarty w 1956 roku Stadion „Ludowy”. Ten 
legendarny już obiekt przez ponad 60 lat był domem dla Zagłębia goszcząc wiele 
uznanych polskich i europejskich drużyn piłkarskich. Na murawę „Ludowego” wybiegali 
m.in. Włodzimierz Lubański, Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek czy też 
Robert Lewandowski.

Całość znajduje się w jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w całym Zagłębiu Całość znajduje się w jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w całym Zagłębiu 
Dąbrowskim - Parku Stawiki. Ten zespół przyległych do siebie stawów na granicy 
Sosnowca, Katowic i Mysłowic to miejsce, w którym przez cały rok można spotkać tłumy 
Sosnowiczan i nie tylko. Sam park oferuje wiele atrakcji, w tym tor do wakeboardingu, 
trasy rolkowe i rowerowe, place zabaw, restauracje a także otwartą w sezonie letnim 
plażę i kąpielisko strzeżone.



ArcelorMittal Park

Wiosną 2023 roku rozpoczniemy piłkarskie zmagania w zupełnie nowej rzeczywistości. 
W celu dostarczenia najmocniejszych wrażeń kibicom w Sosnowcu powstał jeden 
z najbardziej widowiskowych kompleksów sportowych w tej części Europy, Sportowe 
Serce Zagłębia – ArcelorMittal Park.

Nowoczesny obiekt składający się z jednopoziomowych trybun wyposażonych w zaplecze Nowoczesny obiekt składający się z jednopoziomowych trybun wyposażonych w zaplecze 
szatniowe, pomieszczenia biurowe, konferencyjne, gastronomiczne, otaczających boisko 
piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej dostosowane do wymagań FIFA/ UEFA oraz 
z trzykondygnacyjnego budynku administracyjnego.

Trybuny pomieszczą 11.600 widzów, w tym 92 miejsca przeznaczono dla osób Trybuny pomieszczą 11.600 widzów, w tym 92 miejsca przeznaczono dla osób 
niepełnosprawnych i ich towarzyszy. Stadion, poza swoim sportowym charakterem, 
dostosowany będzie również do organizacji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, 
koncertów czy wydarzeń rozrywkowych, które mogą być dostępne nawet dla ok. 25.000 
uczestników, a w jego kubaturze znajdzie się miejsce na restauracje, punkty 
gastronomiczne, sklep kibica.

11 600
564
92

miejsc siedzących

miejsc VIP

miejsc dla niepełnosprawnych



Nasza społeczność

Systematyczny i ciągły rozwój klubowych 
mediów społecznościowych sprawił, że w okresie 
2 lat zanotowaliśmy wzrosty obserwujących 
w każdym z serwisów.

Stawiamy na dalszą ekspansję w mediach Stawiamy na dalszą ekspansję w mediach 
społecznościowych, w tym obecność na nowych 
platformach i docieranie do nowych grup 
odbiorców.

Wiek i płeć naszych obserwujących:

Facebook Instagram

Miejscowości skąd pochodzą nasi kibice:

23,8%
Sosnowiec 11%

Warszawa

7,5%
Dąbrowa Gór. 3,6%

Będzin



Pakiet Czerwony
- Spot reklamowy firmy sponsora (1 minuta) na bandach LED podczas meczów  
transmitowanych na antenach telewizji Polsat

- Spot wideo sponsora emitowany na telebimach (przed meczem, w przerwie
i po meczu)

- Reklama sponsora na bandzie statycznej wewnątrz stadionu (1 x6m)

- Reklama w mediach klubowych: strona www, Twitter, Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn, Tik Tok

- Logo na ściankach medialnych (konferencje prasowe, wywiady, sesje zdjeciowe)- Logo na ściankach medialnych (konferencje prasowe, wywiady, sesje zdjeciowe)

- Logo sponsora na materiałach przeznaczonych do druku (plakaty, programy 
meczowe, materiały marketingowe)

- Pakiet gadżetów klubowych

- Pula karnetów i biletów na mecze domowe Zagłębia dla pracowników firmy 
sponsora

- Zaangażowanie klubu w aktywność marketingową firmy sponsora

- Możliwość wykorzystania Herbu Zagłębia w publikacjach reklamowych- Możliwość wykorzystania Herbu Zagłębia w publikacjach reklamowych

5 000 PLN | netto
miesięcznie



Pakiet Zielony
- Logo sponsora na koszulkach meczowych - rękawek/spodenki (+ stroje sztabu 
szkoleniowego)

- Spot reklamowy firmy sponsora (3 minuty) na bandach LED podczas meczów  
transmitowanych na antenach telewizji Polsat

- Spot wideo sponsora emitowany na telebimach (przed meczem, w przerwie
i po meczu)

- Reklama sponsora na bandzie statycznej wewnątrz stadionu (2x 2x6m)

- Miejsce do ekspozycji oferty sponsora na terenie ArcelorMittal Park w trakcie - Miejsce do ekspozycji oferty sponsora na terenie ArcelorMittal Park w trakcie 
dnia meczowego

- Reklama w mediach klubowych: strona www, Twitter, Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn, Tik Tok

- Logo na ściankach medialnych (konferencje prasowe, wywiady, sesje zdjeciowe)

- Logo sponsora na materiałach przeznaczonych do druku (plakaty, programy 
meczowe, materiały marketingowe)

- Pakiet gadżetów klubowych- Pakiet gadżetów klubowych

- Pula karnetów i biletów na mecze domowe Zagłębia dla pracowników firmy 
sponsora

- Zaangażowanie klubu w aktywność marketingową firmy sponsora

- Dostęp do bazy kibiców w celu komunikacji marketingowej

- Możliwość przeprowadzenia badań rynkowych przez AWF Katowice

- Możliwość wykorzystania Herbu Zagłębia w publikacjach reklamowych

- Prawo do korzystania z wizerunku drużyny w celach marketingowych,- Prawo do korzystania z wizerunku drużyny w celach marketingowych,

- Tytuł “Sponsora Premium Zagłębia Sosnowiec”

10 000 PLN | netto
miesięcznie



Pakiet Biały
- Logo sponsora na koszulkach meczowych - Przód (+ stroje sztabu 
szkoleniowego)

- Spot reklamowy firmy sponsora (5 minut) na bandach LED podczas meczów  
transmitowanych na antenach telewizji Polsat

- Spot wideo sponsora emitowany na telebimach (przed meczem, w przerwie
i po meczu)

- Reklama sponsora na bandzie statycznej wewnątrz stadionu (2 x 1x6m)

- Reklama typu dywan 3D na płycie boiska- Reklama typu dywan 3D na płycie boiska

- Reklama typu “jamnik” na płycie boiska

- Reklama w mediach klubowych: strona www, Twitter, Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn, Tik Tok

- Reklama typu siatka mesh na terenie Centrum Treningowego Kresowa

- Reklama typu kostka reklamowa w narożnikach boiska

- Miejsce do ekspozycji oferty sponsora na terenie ArcelorMittal Park w trakcie - Miejsce do ekspozycji oferty sponsora na terenie ArcelorMittal Park w trakcie 
dnia meczowego

- Logo na ściankach medialnych (konferencje prasowe, wywiady, sesje zdjeciowe)

- Logo sponsora na materiałach przeznaczonych do druku (plakaty, programy 
meczowe, materiały marketingowe)

- Pakiet gadżetów klubowych

- Pula karnetów i biletów na mecze domowe Zagłębia dla pracowników firmy - Pula karnetów i biletów na mecze domowe Zagłębia dla pracowników firmy 
sponsora

- Zaangażowanie klubu w aktywność marketingową firmy sponsora

- Dostęp do bazy kibiców w celu komunikacji marketingowej

- Możliwość przeprowadzenia badań rynkowych przez AWF Katowice

- Możliwość wykorzystania Herbu Zagłębia w publikacjach reklamowych

- Prawo do korzystania z wizerunku drużyny w celach marketingowych,

- Tytuł “Sponsora Głównego Zagłębia Sosnowiec”- Tytuł “Sponsora Głównego Zagłębia Sosnowiec”

30 000 PLN | netto
miesięcznie



Dodatkowe możliwości

- Emisja materiałów reklamowych sponsora na dwóch telebimach stadionowych 
(4 x 30 sekund) oraz logo firmy przez cały czas wyświetlania

- Emisja materiałów reklamowych sponsora na bandzie LED (w przypadku meczów 
telewizyjnych) – 2 minuty

- Informacja o sponsorze w komunikatach spikera i reklama audio przed, w trakcie 
i po meczu.

- Logotyp na plakatach i grafikach meczowych, w programie meczowym oraz na - Logotyp na plakatach i grafikach meczowych, w programie meczowym oraz na 
ulotkach meczowych.

Sponsor meczu

- Spot sponsora przed każdym materiałem wideo publikowanym w internecie 
( Youtube i social media)

- Logo sponsora widoczne przez całą długość materiału wideo

- Logo sponsora widoczne podczas transmisji na żywo

- Materiał reklamowy przedstawiający działalność firmy (2 minuty)

Sponsor materiałów wideo

- Logo sponsora na koszulce zawodnika reprezentująego Zagłębie w rozgrywkach

- Logo sponsora w materiałach poświęconych e-sportowi

- Logo sponsora widoczne w trakcie transmisji z rozgrywek na platformie (TWITCH)

Sponsor E-Sport

2500 PLN | netto | miesięcznie

2500 PLN | netto | miesięcznie

2500 PLN | netto | miesięcznie



Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości
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1 - RĘKAW 2 - PRZÓD KOSZULKI  3 - PRZÓD SPODENEK  4 - TYŁ KOSZULKI  5 - TYŁ SPODENEK

1 - BANDY LED/ BANDY STATYCZNE   2 - DYWAN 3D   3 - TELEBIM

3



Rafał Jabłoński
Tel. + 48  570 788 400

rafal.jablonski@zaglebie.eu


