IV RODZINNY PIKNIK SM MICHAŁ na os. Bytomska
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK!
Dokładnie 25 maja 2019r obył się IV PIKNIK RODZINNY Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” na os. Bytomska w tym roku organizowany pod hasłem „PO ŚLĄSKU I
GÓRALSKU”. Z radością informujemy, że mieszkańcy przybyli bardzo licznie i to z różnych
stron Siemianowic. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to impreza na stałe wpisana w
kalendarz Siemianowickich wydarzeń, która z roku na rok rozwija się przyciągając coraz więcej
ludzi. Bez wątpienia najmocniejsze strony tej imprezy to wyjątkowa rodzinna i swojska
atmosfera, co potwierdzają głosy samych mieszkańców. Po raz kolejny, był to czas zabawy,
uśmiechu i słońca. Nie zabrakło także skakańców dla dzieci, grillowanych kiełbasek, waty
cukrowej, popcornu….i całej masy dobrego humoru. Pora na podsumowanie oraz podziękowania
dla wszystkich, dzięki którym mogliśmy wspólnie świętować i bawić się w tym roku na os.
Bytomska. Należy podkreślić, że tegoroczny piknik zorganizowano wyłącznie dzięki hojności
sponsorów oraz darczyńców. Mieszkańcy mieli możliwość brać udział w licznych atrakcjach
oraz w długo wyczekiwanym losowaniu nagród. Przede wszystkim jednak wszyscy dobrze się
bawili przy muzyce i zabawach zaaranżowanych przez organizatorów. Słowa uznania kierujemy
do głównego organizatora, którym była SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICHAŁ oraz do
współorganizatorów: Siemianowickie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 13 w
Siemianowicach Śl., Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śl, Wodociągi Siemianowickie
AQUA-SPRINT, MMJ Siemianowicki dostawca sieci internetowej Michał i Marcin Janos oraz
firma ubezpieczeniowa UNIQA. Podczas PIKNIKU RODZINNEGO uczestniczyliśmy w
atrakcjach, które trwały nieprzerwanie przez cały dzień. Na scenie mogliśmy podziwiać: pokazy
szkolenia psów szkoły Psia Ferajna przygotowane przez jej kursantów , występy sekcji
dziecięcych – Szkoły Podstawowej NR 4, występy sekcji dziecięcych – Szkoły Podstawowej NR
13, występy SCK Siemianowice, POKAZY Ochotniczej Straży Pożarnej – gaszenie pożaru.
Całość imprezy prowadzona w duchu Śląsko – Góralskim przez DJ Jędrek oraz nieocenionej
pomocy Marcelego Giza. Ze sceny prowadzono liczne zabawy i konkursy. Mogliśmy podziwiać
występy zespołów - SZWARNE KARLUSY oraz WESOŁY MASORZ. Na zakończenie miało
miejsce tradycyjne już losowanie i wręczenie nagród rzeczowych. Ten kulminacyjny moment
pikniku rodzinnego wywołuje zawsze wiele emocji. Zachętę dla szerszej publiczności stanowi
wartość nagród oraz ich ilość. Zapewne Państwo zauważacie, że wraz z rozwojem Pinkiku,
powiększa się pula nagród. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez sponsorów i
darczyńców. Środki pieniężne przekazali: Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Katowice,
Montaż-Serwis pieców i urządzeń oraz instalacji Marcin Szaal, FHU Zakład Zduński Zbigniew
Gola, Montaż-Serwis pieców i urządzeń oraz instalacji Marcin Szaal, FHU Zakład Zduński
Zbigniew Gola, Zakład Usługowo-Handlowy "IZOMARK" Marek Śliwiok, Usługi
Elektro-Instalacyjne Krzysztof Matuła, BDW. B. Seweryn, D. Łączyński S.C. oraz UNIQA TU
s.a. Z kolei nagrody rzeczowe i nie tylko zawdzięczamy: KROL Michał Król, Ewa Musialska S.J.
– TABLET; PPHU PROTECH Tomasz Musialski ufundował rower; KUBANIKI – rower; Stan

Tom Bud Mateusz Tomczykiewicz – TELEFON, Sklep "U Knopików" Dagmara i Tomasz
Knopik - 1 x pakiet chemii gospodarczej oraz bony rabatowe x10; PHU MMJ Marcin Janos szczoteczka, ręczniki, maszynka do golenia, zabawki dla dzieci; Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o. – woda i telefon; quchennelove.pl, FHU Karolina Janeczek - 1x zestaw
agd do kuchni. GLAMOUR Salon Fryzjersko-Kosmetyczny – bony podarunkowe masaże x 4 szt;
Hurtownia balonów „MEGA” – czajnik, Zakręcona frytka – blender; FUH AURELIA
(warkoczyki, bańki mydlane) – blender; FUH AURELIA (warkoczyki, bańki mydlane) – zestaw
noży kuchennych; Zarząd SM Michał – żelazko, Sołem SSS – słodycze. Firma
Elektropomiarowa Jerzy Skawiński – podłączenia elektryczne. Restauracja Obiad&Pizza Szyb
Północny - catering- VIP gratis, bony podarunkowe x2. Alex-pol Marceli Giza – nagłośnienie,
scena, występy artytów oraz firma RENBUD, która zapewniła obsługę Toi Toi. Drodzy
mieszkańcy dziękujemy raz jeszcze za liczne przybycie oraz wspólną zabawę podczas IV Pikniku
Rodzinnego. To dzięki pełnej radości publiczności mogliśmy wspólnie spędzić ten dzień w tak
wybornych nastrojach. Mamy nadzieję spotkać się w równie gorącej atmosferze w przyszłym
roku.

