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Dzieci na co dzień biorące udział w programie „Piłka nożna w naszych osiedlach” rywalizowały w 

miniony piątek (12.04.2019), w hali KS "Michał", w ramach V - jubileuszowego Wielkanocnego 

Turnieju Piłkarskiego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem najlepsi okazali się 

młodzi adepci futbolu z osiedla Tuwim, ale liczyła się głównie dobra zabawa i rywalizacja zgodnie z 

zasadami fair play. Zwycięzcami okazali się ...wszyscy uczestnicy ! 

Organizowane, już od ponad 5 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. 

Patronat nad turniejem objął prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, który przekazał medale  dla 

wszystkich uczestników piłkarskich zmagań. Całość przebiegła w znakomitej atmosferze. Całe rodziny 

żywiołowo dopingowały 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. Turniej 

stał na bardzo wysokim wyrównanym poziomie. Zwycięską drużyną okazała się drużyna Tuwima w 

składzie: Kacper Cebula, Patryk Franek, Mikołaj Woźniak, Dawid Molenda, Michał Kaszuba, Borys 

Szołtysik, Paweł Łach, Filip Wiśniewski, Daniel Nawrat, Daniel Obrębski, Daniel Płonka, Kamil Pach.  

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale i plecaki wypełnione słodyczami, które 

ufundowały UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział Katowice oraz Superpolisa.pl                 

Pegaz Sp. z o.o Oddział w Siemianowicach Śląskich.  

Najskuteczniejszym zawodnikiem po pasjonujących rzutach karnych okazał się Patryk Franek z 

osiedla Tuwim, natomiast najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Kacpra Cebulę również Tuwim. 

Nagrody zawodnikom wręczyli: , reprezentująca prezydenta  Naczelnik wydziału Kultury i Sportu Pani 

Małgorzata Pichen, Pełnomocnik Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Marek 

Grainer, Współwłaściciel Superpolisy.pl Pegaz Pan Piotr Koziołek oraz trenerzy – Robert Razakowski    

i Dariusz Rzeźniczek. 

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i 

Rekreacji  „PSZCZELNIK’’, który gości nas od pięciu lat na hali sportowej KS ,,Michał” oraz jego 

pracownikom za miłe przyjęcie a Panu Wieśkowi Stręk za profesjonalne prowadzenie całej imprezy. 

 

Dariusz Rzeźniczek 


