
 ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE GRANIE SSM 

W miniony wtorek(17.12.2019), w hali KS "Michał", w ramach VI Świąteczno 

Noworocznego Turnieju Piłkarskiego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej grały dzieci na co  

dzień biorące udział w programie „Piłka nożna w naszych osiedlach”. Liczyła się 

głównie dobra zabawa i rywalizacja zgodnie z zasadami fair play. Zwycięzcami okazali się 

...wszyscy uczestnicy ! ! ! 

Organizowane, już od 6 lat przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową zajęcia, pod 

okiem trenerów Roberta Razakowskiego i Dariusza Rzeźniczka, z roku na rok cieszą się coraz 

większą popularnością, koncentrując się nie tylko na podnoszeniu umiejętności piłkarskich, 

ale również na wychowywaniu po przez sport. 

Patronat nad turniejem objął Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, który uhonorował 

medalami wszystkich uczestników turnieju. Całość przebiegła w znakomitej atmosferze. 

Rodzice młodych piłkarzy dopingowali poczynania swoich pociech. Każdy chętny mógł 

spróbować przygotowanych przez rodziców specjalnie na tę okazję pysznych wypieków oraz 

napić się kawy i herbaty. 

W turnieju brały udział reprezentacje osiedli Węzłowca, Tuwima, Bańgowa oraz 

Michałkowic. Wszyscy uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe złote medale oraz gadżety.  

Nowi zawodnicy otrzymali swoje pierwsze profesjonalne stroje piłkarskie, które młodym zawodnikom 
wręczyli:  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Małgorzata Pichen, Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Wiesław Jaźwiec, Trener koordynator  

Śląskiego Związku Piłki Nożnej Damian Galeja, Pełnomocnik Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej - Marek Greiner, Współwłaściciel Superpolisy.pl Pegaz - Piotr Koziołek. 

Na koniec czekała jeszcze jedna niespodzianka a mianowicie wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył  

uczestnikom  paczki ze słodyczami, które ufundowały Wodociągi Siemianowickie  

Aqua-Sprint Sp. z o.o. Cały turniej prowadzili i sędziowali trenerzy Robert Razakowski 

 i Dariusz Rzeźniczek. 

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania Towarzystwu UNIQA Ubezpieczeń 
SA Oddział Katowice oraz Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o Oddział w Siemianowicach Śląskich za 
ufundowane gadżety, a także Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Pszczelnik’’ 
współorganizatorowi turnieju, który gości nas od 6 lat na hali sportowej KS ,,Michał” oraz jego 
pracownikom za miłe przyjęcie a Panu Wiesławowi Strękowi za profesjonalne prowadzenie całej 
imprezy. 

 

Dariusz Rzeźniczek 



 

 


