
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
wspólnie z Walcownią Rur Silesia S.A.
w ramach współpracy spółek grupy ka-
pitałowej Towarzystwa Finansowego
Silesia Sp. z o.o. przygotowała obchody

stulecia odzyskania niepodległości.
Na dzień 9 listopada 2018 r. zapla-

nowaliśmy szereg atrakcji dla pracow-
ników naszych Spółek oraz ich rodzin.
Jednym z wielu emocjonujących wyda-
rzeń będzie niewątpliwie mecz piłki
nożnej pomiędzy przedstawicielami
WRS S.A. i FEZ S.A. Specjalnie na tę
okazję uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 20 z oddziałami integracyjnymi w
Siemianowicach Śl. przygotowali pro-
gram artystyczny. Odbędzie się prezen-
tacja drużyny koszykówki Energa
Basket Ligi - MKS Dąbrowa Górnicza i
konkurs rzutu do kosza oraz pokaz gru-
py sympatyków eksploracji miejskiej
Urbex Siemianowice. Zaplanowaliśmy
również tworzenie wspólnej pracy pla-
stycznej „Łapki dla Niepodległej”,
zdjęcia w fotobudce, disco-polo aerobik
czy konkurs wiedzy o niepodległej .
Jednocześnie serdecznie zachęcamy

11 66:: 0000 – złożenie kwiatów przez
przedstawicieli TFS, WRS, FEZ i
SP 20 pod Pomnikiem Czynu
Niepodległościowego w Siemia-
nowicach Śląskich
11 66:: 33 00 –– 11 77:: 000 - przybycie uczest-
ników imprezy oraz zaproszonych
gości do hali sportowej
11 77:: 11 00 – I połowa meczu FEZ vs
WRS o puchar Towarzystwa Fi-
nansowego „Silesia”
11 77:: 33 00 – przerwa
11 77:: 33 00 –– 11 77:: 4455 – występ uczniów
SP 20 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Siemianowicach Śl.
11 77 :: 4455 – II połowa meczu FEZ vs
WRS o puchar Towarzystwa Fi-
nansowego „Silesia”
11 88 :: 0055 – towarzyszące atrakcje po
meczu:
- Prezentacja drużyny koszyków-
ki Energa Basket Ligi, MKS Dą-
browa Górnicza + konkursy
- Konkursy wiedzy o Niepodle-
głej
- Prezentacja prac konkursowych
- Zdjęcia w „fotobudce”
- Zajęcia ruchowe (animacje)
11 88 :: 4455 – prezentacja URBEX Sie-
mianowice (grupa sympatyków
eksploracji miejskiej)
11 99:: 0000 – wręczenie nagród:
- Wręczenie nagród głównych
laureatom I etapu w konkursie or-
ganizowanym przez TFS „Piękna
Niepodległa”
- Wręczenie nagród drobnych
wszystkim uczestnikom konkursu
- Wręczenie pucharów drużynom
FEZ i WRS
11 99:: 33 00 – zakończenie imprezy

”Wszyscy świętujemy 1 00-lecie
odzyskania niepodległości”

pracowników wraz z rodzinami do
udziału w konkursie „Piękna Niepod-
legła”, którego organizatorem jest To-
warzystwo Finansowe Silesia Sp. z
o.o. . Uczestnicy konkursu interpretując

wskazany temat powinni przygotować
prace plastyczne, fotograficzne lub
animacje komputerowe, które do dnia
31 .1 0.2018 r. winni złożyć w Biurach
Zarządu Spółek, w których pracują.
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu (w
ramach Spółki) nastąpi 9 listopada
2018 r. . Zostaną wręczone następujące
nagrody:
1 miejsce – Telewizor
2 miejsce – Konsola Playstation 4
3 miejsce – Rower

Fabryka Elementów Złącznych S.A wraz

z Walcownią Rur Silesia będzie świętować

stulecie odzyskania niepodległości.

Agenda imprezy
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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski. . .

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski. . .

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
„Słuchaj jeno, pono nasi,
Biją w tarabany”.

Marsz, marsz Dąbrowski. .

Mazurek Dąbrowskiego
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Wspólne świętowanie 100-lecia od-
zyskania niepodległości, które zaplano-
waliśmy na 9 listopada 2018 r. uświetni
swoją obecnością drużyna koszykarska
Energa Basket Ligi – MKS Dąbrowa
Górnicza! Z ogromną przyjemnością
chcielibyśmy przybliżyć Państwu klub,
który powstał w 1992 r. Klub ten swoją
historią pokazuje jak wyboistą ścieżkę
trzeba przejść, by móc walczyć o naj-
wyższe trofea, ale też jak ważna jest
wytrwałość i ciężka praca. Te cechy

niewątpliwie posiadają zarówno włoda-
rze klubu, jak i przede wszystkim jego
zawodnicy – ich motto brzmi „Mierzy-
my Wysoko!”. Początkowo klub
występował w rozgrywkach na
poziomie lokalnym. W sezonie
2003/2004 zadebiutował w II li-
dze - mimo iż drużyna regularnie
zajmowała wysokie pozycje w
tabeli II Ligi niestety nie udawało
się wywalczyć awansu. Debiut w
I lidze (sezon 2007/2008) MKS

zakończył na 9 miejscu w
tabeli. MKS Dąbrowa Gór-
nicza od 2014 roku wystę-
puje w najwyższej klasie
rozgrywkowej, obecnie zajmuje 3
miejsce w tabeli, w ostatnim me-
czu 25.1 0.2018 r. drużyna pokona-
ła zespół BM Slam Stal z Ostrowa
Wlkp. 94 do 82. W trakcie naszej
imprezy sportowej odbędzie się
pokaz rzutów do kosza, ale rów-
nież konkursy dla dzieci – każdy
chętny będzie mógł sprawdzić

swoje koszykarskie umiejętności przy
asyście profesjonalnych zawodników
MKS Dąbrowa Górnicza. Serdecznie

zapraszamy - spotkanie z zawodnikami
występującymi na co dzień w koszy-
karskiej ekstraklasie niewątpliwie bę-
dzie wyjątkowym przeżyciem!

*Zdjęcia oraz logo pochodzą ze strony
internetowej www.mksdabrowa.pl oraz pro-
filu drużyny na portalu www.facebook.pl

MKS Dąbrowa z wizytą
w Siemianowicach
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Miejska eksploracja, w skrócie urbex
(od ang. urban exploration) to zdoby-
wająca coraz większą popularność ak-
tywność terenowa polegająca na
poszukiwaniu oraz penetracj i opusz-
czonych zabudowań. Amatorów tego
hobby szczególnie interesują duże
obiekty przemysłowe takie jak stare fa-

bryki, elektrownie czy kopalnie, ale
także opuszczone budynki użyteczności
publicznej – szkoły, szpitale, hotele.
Niejednokrotnie z obiektami takimi
związane są krążące po okolicy historie
lub miejskie legendy, które dodają
smaczku całej zabawie. Ze względu na
ten aspekt szczególnie atrakcyjne dla
miejskich eksploratorów są dawne

szpitale psychiatryczne, opuszczone
hotele czy powojenne bunkry, ale
przede wszystkim miasta-widma - takie
jak uznawana za europejską Mekkę
urbexu ukraińska Prypeć, czy jeszcze
do niedawna rodzime Pstrąże (obecnie
niestety już wyburzone).
Jak nietrudno się domyśleć uprawia-

nie urbexu wiąże się ze sporym
ryzykiem oraz niemałymi kosz-
tami. Większość eksplo-
rowanych obiektów jest
w fatalnym stanie tech-
nicznym, więc o wypa-
dek nietrudno, a ponadto
dotarcie do niektórych
miejsc wymaga posia-
dania specjalistycznego
sprzętu. Z tego względu
entuzjaści miejskiej
eksploracji często łączą

się w nieformalne grupy po-
zwalające na wspólną realiza-
cję większych projektów. Jedną z
takich grup jest Urbex Siemianowice –
pochodząca z naszego miasta ekipa
przyjaciół, która wspólnie działa od
2016r. Eksplorują głównie na terenie
GOPu, ale w swoim portfolio mają też
projekty w innych rejonach kraju -

ostatnio odwiedzili np. cmętarzysko
miejskich autobusów na Dolnym Ślą-
sku. Natomiast 9 listopada członkowie
Urbex Siemianowice pojawią się w
Hali Zbornej jako goście specjalni na
organizowanej przez Fabrykę Elemen-
tów Złącznych i Walcownię Rur Silesia
imprezie sportowej z okazji 1 00-lecia
odzyskania niepodległości. Dla zainte-
resowanych tematyką urbexu będzie to

niewątpliwe świetna okazja do tego,
aby usłyszeć garść ciekawostek z
pierwszej ręki.

*Zdjęcia pochodzą z profilu grupy na
portalu www.facebook.pl

Miejska eksploracja- URBEX Siemianowice
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Wigilia św. Andrzeja
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Listopad obfituje w okazje do świę-
towania – jedną z nich jest również Wi-
gilia Świętego Andrzeja, popularnie
zwana Andrzejkami. Święto przypada
na noc z 29 na 30 listopada i jest okazją
do zorganizowania zabawy przed roz-
poczynającym się adwentem
Św. Andrzej jest patronem mał-

żeństw. Tradycyjnie jest to wieczór po-
święcony wróżbom i magii.
Początkowo wróżby przeznaczane były
tylko dla niezamężnych dziewcząt (mę-
skim odpowiednikiem andrzejek były
katarzynki, świętowane w noc z 24 na
25 listopada), jednak z biegiem lat An-
drzejki przerodziły się w święto obcho-
dzone wspólnie przez kobiety i
mężczyzn, które ma raczej charakter
niezobowiązującej zabawy.
Jedną z najbardziej popularnych

wróżb andrzejkowych jest przelewanie
wosku przez klucz do zimnej wody i
odgadywanie, co może przypominać
zastygły w wodzie wosk. Inną zabawą
andrzejkową jest wróżba z obierka
jabłka – owoc obie-
ramy tak, by po-
wstała jedna długa
obierka, następnie
rzucamy za siebie i
sprawdzamy, jaką
literę przypomina.
Jest to pierwsza li-
tera imienia przy-
szłego małżonka.
Dziś oczywiście

jesteśmy mniej
przesądni niż setki
lat temu i wróżby
traktujemy raczej z

przymrużeniem oka, jednakże odpo-
wiedni klimat, który stworzymy w
trakcie zabawy, może nam dostarczyć
wielu pozytywnych emocji.

KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA




