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W dniu 10.08.2018 na mocy poro-
zumienia zawartego pomiędzy Mini-
strem Energii i Towarzystwem
Finansowym „Silesia”, Fabryka Ele-
mentów Złącznych formalnie weszła
w skład grupy kapitałowej TFS, która
przejęła 85% udziałów spółki. Status
prawny FEZ nie zmienia się. Fabryka
pozostaje spółką akcyjną z 15%
udziałem Skarbu Państwa.
To członkostwo otwiera przed Fa-

bryką Elementów Złącznych nowe
możliwości m.in. znacznego zwięk-

szenia efektywności dzięki wzmoc-
nieniu synergii pomiędzy spółkami
wchodzącymi w skład grupy kapitało-
wej , a także prowadzenia wspólnej
polityki dotyczącej zakupu energii.
Towarzystwo Finansowe Silesia

działa w branżach: górniczej , hutni-
czej , metalurgicznej , kolejowej , kok-
sowniczej , energetycznej ,
infrastruktury i nieruchomości. W ra-
mach grupy kapitałowej TFS realizo-
wany jest Rządowy Program na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

poprzez udział w programach re-
strukturyzacyjnych, których celem
jest poprawa sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw oraz zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Do grupy kapitałowej TFS należą:

grupa Torpol SA, grupa Wałbrzyskie
Zakłady Koksownicze "Victoria",
grupa SEFAKO SA, Fabryka Ele-
mentów Złącznych S.A., Walcownia
Rur Silesia S.A. oraz Instytut Auto-
matyki Systemów Energetycznych sp.
z o.o.

FEZ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ TFS
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Walcownia Rur Silesia S.A., Fabryka
Elementów Złącznych S.A, oraz Szkoła
Podstawowa nr 20 im. Władysłąwa
Broniewskiego w Siemianowicach Ślą-
skich uczciła obchody Stulecie Odzy-
skania Niepodległości w Kompleksie
Sportowym "Michał" w Siemianowi-
cach Śląskich.

Świętowanie rozpoczęło się jednak
trochę wcześniej od złożenia wieńca
pod Pomnikiem Czynu
Niepodległościowego
przez Zarządy obu spół-
ek wraz z przedstawicie-
lami Towarzystwa
Finansowego Silesia.
W tym dniu jednym z

wielu emocjonujących
wydarzeń był niewątpli-
wie mecz piłki nożnej
pomiędzy przedstawi-
cielami WRS S.A. i FEZ
S.A.
Choć pierwszego gola

strzelili pracownicy Walcowni Rur, to
jednak zawodnicy Nitki odrobili i w
pięknym
stylu wy-
grali.
Trzeba

jednak
przyznać, że
piłkarze
obydwu
drużyn nie
oszczędzali
się na bo-
isku, a kibi-
ce od

początku nie żałowali swoich gar-
deł i głośno dopingowali swoich
piłkarzy. Ubrani w barwy narodo-
we, z szalikami na szyjach, wszy-
scy byliśmy jak wielka piłkarska
rodzina.
Specjalnie na tę okazję ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 20 z
oddziałami inte-
gracyjnymi w Sie-
mianowicach Śl.
przygotowali pro-
gram artystyczny
oraz odśpiewanie pieśni
patriotycznych.
Efektownie zapre-

zentowała się reprezen-
tacja drużyny
koszykówki Energa Ba-
sket Ligi - MKS Dą-
browa Górnicza.
Każdy chętny mógł
wziąć udział w kon-

kursie rzutu do kosza lub w tworzeniu

wspólnej pracy plastycznej „Łapki dla
Niepodległej”.

Uczestnicy imprezy mogli zrobić so-
bie zdjęcia w foto-budce, wziąć udział
w disco-polo aerobik czy konkursie
wiedzy o Niepodległej .
Zwieńczeniem imprezy było wrę-

czenie nagród Konkursu Plastycznego
"Piękna
Niepodle-
gła".
Nasze

Święto by-
ło przepeł-
nione
zarówno
radością
jak i opty-
mizmem.
Uczciliśmy
je w gronie
współpra-
cowników,
przyjaciół
oraz całych
rodzin.

Po udanej imprezie wszyscy wraca-
liśmy w bardzo dobrych nastrojach.
Wrażenia były wspaniałe i jeszcze
długo będziemy wspominać tą imprezę.

9 listopada 2018r. w Hali Zbornej w Michałkowicach odbyły się

uroczyste obchody100-lecia Odzyskania Niepodległości.

ŚWIĘTOWANIE 1 00-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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WIELKI FINAŁ KONKURSU
„PIĘKNA NIEPODLEGŁA”
Międzypokoleniowy Konkurs pla-

styczny „Piękna Niepodległa” ogłoszo-
ny przez TF Silesia dla pracowników

Grupy Kapitałowej oraz ich rodzin miał
swój finał 3 grudnia 2018r. w Parku
Tradycji w Siemianowicach
Śląskich. W konkursie wzięło
udział ponad 300 prac. Komi-
sje konkursowe 7 spółek Gru-
py Kapitałowej wyłoniły
laureatów do wielkiego finału.
We wspomnianym Parku Tra-
dycji mieliśmy okazję poznać
laureatów prac, którzy przyje-
chali m.in. z Poznania, Wał-
brzycha, Wrocławia,
Sędziszowa, Katowic i Siemianowic
Śląskich. Finalnie jury musiało wśród

68 prac wybrać zwycięzców, którzy
zajmą I, II i III miejsca w dwóch kate-
goriach – kategoria prac doro-

słych oraz kategoria prac
dziecięcych. W Parku pa-
nowała wspaniała atmos-
fera. Każdy z
uczestników otrzymał
biało-czerwone kotyliony
oraz egzemplarz albumu
zawierającego wszystkie
prace konkursowe z całej
Grupy Kapitałowej . Na
scenie można było podzi-
wiać występ zespołu taneczne-
go D-Way of Life. W czasie

uroczystego finału uczestnicy oglądali

wirtualne prezentacje nagrodzonych
prac każdej spółki Grupy Kapitałowej .

Podczas wielkiego finału była okazja
do wspólnego śpiewania pieśni patrio-

tycznych z pomocą Małej Orkiestry
Michała Malickiego. Największą
atrakcją tego dnia było oczywiście
wręczenie nagród finalistom konkursu.
Oprócz nagród głównych Zarząd TF
Silesia wyróżnił dodatkowo 30 prac
oraz zorganizował loterię dla wszyst-
kich uczestniczących dzieci, które rów-
nież wygrały atrakcyjne upominki. Po
części oficjalnej był czas na poczęstu-
nek i podziwianie wystawy wszystkich
wyróżnionych prac. Wideorelację z
wydarzenia będzie można wkrótce zo-
baczyć na stronie www.tfsilesia.pl

* zdjęcia pochodzą FB TF Silesia

17 września 2018r. emeryci i renciści
Fabryki odwiedzili ogrody pokazowe w
Goczałkowicach, gdzie mieli okazję

poznać różne rośliny i style ogrodnicze.
Szkółka Kapiasów sięga lat 70. Obiekt
jest podzielony na 2 części: Starych i
Nowych Ogrodów do zwiedzania. W
Goczałkowickim gospodarstwie znaj-
dziemy ogród japoński, angielski,
skandynawski czy ogród romantyczny,
w którym dominują róże.

Ogrody otwarte są dla zwiedzających
od połowy kwietnia do końca paździer-
nika. To idealne miejsce dla poszuki-
waczy ogrodniczych inspiracj i. Na
uwagę zasługuje fakt, że wstęp do
ogrodów jest całkowicie bezpłatny.
Z pięknych ogrodów uczestnicy ru-

szyli do
Ustronia,
gdzie cze-
kał na
nich cie-
pły obiad
i słodki
poczęstu-
nek. Wy-
cieczka
udała się
dzięki
pięknej ,
słonecznej

pogodzie. Wszyscy wrócili do Siemia-
nowic z uśmiechem na twarzy.

WYCIECZKA DO OGRODÓW KAPIAS
W GOCZAŁKOWICACH- ZDROJU
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* * *
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

* * *
Tomek puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś
mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych
Świąt!

* * *
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

* * *
Spotykają się dwaj kumple tuż
przed Bożym Narodzeniem.

- Kupiłeś już coś pod choinkę?
- pyta pierwszy.

- Tak, stojak – odpowiada drugi.

* * *
Biznesmen przed świętami Bożego
Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na
gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej
jakieś małe BMW do jazdy po mieście

PPiieerrnniicczzkkii wwgg PPaannii MMaałłggoossii

SSkkłłaaddnniikkii::
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżki miodu
3/4 szklanki cukru
1 ,5 łyżeczki sody oczyszczonej
1 0 g (1 /2 torebki) przyprawy
piernikowej
1 łyżka masła
1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko
do posmarowania)
około 1 /3 szklanki ciepłego mleka

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać roz-

puszczony gorący miód i wymieszać.
Ciągle siekając, dodawać kolejno cu-
kier, sodę i przyprawy, a następnie ma-
sło i jedno jajko. Dolewając stopniowo
mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie
średnio twarde i gęste, przypominające
ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką,
aż będzie gładkie, przez około 10 mi-
nut. Na posypanej mąką stolnicy roz-
wałkować ciasto na placek o grubości
ok. 1 /2 cm. Foremkami wykrajać pier-
niczki. Smarować roztrzepanym jaj-

kiem i układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach
około 2 cm od siebie. Piec w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni przez ok. 10 -
1 5 minut.

PPuusszzyyssttyy sseerrnniikk „„ŚŚnniieeggoowwyy PPuucchh”” wwgg
pprrzzeeppiissuu PPaannii AAggnniieesszzkkii::

SSkkłłaaddnniikkii::
1 /2 kg twarogu z wiaderka
2 galaretki cytrynowe
3 łyżki czubate cukru pudru
1 opakowanie cukru wanilinowego
250 g śmietanki 36% lub 30% oraz

śmietan-fix

1 średnie opakowanie herbatników
Petit Beurre
wierzch: 60 g wiórków kokosowych

+ 30 g masła + 2 łyżki cukru

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
Blachę o wymiarach 20x20 wyłożyć

folią spożywczą. Galaretki rozpuścić w
1 /2 litra wrzątku i dokładnie mieszać do
rozpuszczenia. Odstawić do wystudze-
nia. W tym czasie na patelni podsmażyć
na maśle wiórki kokosowe dodając cu-
kier. Smażyć aż się zarumienią. Śmie-
tanę ubić na wysokich obrotach (36%
ubić bez dodatków, natomiast do 30%
dodać śmietan-fix) na sztywno. Do mi-
ski dodać cukier puder, cukier wanili-
nowy i po łyżce dodawać twaróg ciągle
miksując na najmniejszych obrotach.
Kiedy składniki się połączą dodać ga-
laretkę - mieszać delikatnie. Odczekać
aż masa lekko stężeje, aby herbatniki
nie wypłynęły na wierzch. Na dnie
blaszki ułożyć herbatniki. Wylać goto-
wą masę na wierzch i posypać wiórka-
mi kokosowymi. Wstawić do lodówki,
aby stężało, najlepiej na całą noc.




