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Coraz śmielej stawiamy kroki w sieci
Od września nasza
Fabryka może pochwalić się
nową stroną internetową.

Aktualnie witryna jest nie tylko
atrakcyjniejsza pod względem wizualnym od swojej poprzedniczki, ale
przede wszystkim bardziej przyjazna

dla użytkowników. Strona internetowa
została przygotowana tak, aby korzystający z niej mogli w prosty i intuicyjny sposób znaleźć interesujące ich
informacje. Z nową stroną internetową
każdy może zapoznać się pod adresem:
www.fez.pl.
Dzisiejsze firmy działają w mediach społecznościowych zdecydowanie prężniej, dlatego nasza Fabryka
uruchomiła swoje profile na Facebook'u (Fabryka Elementów Złącznych
S.A.), Google+ (FEZ S.A.) i na kanale YouTube (FEZ S.A.).
Kierownictwo Fabryki Elementów
Złącznych S.A. jest świadome, że aby
firma mogła się sprawnie rozwijać musi
przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

Święto Rodziny URUCHOMIENIA PO LATACH
W ostatnich latach
produkcja śrub, nakrętek
i pierścieni utrzymywała się
na zbliżonym poziomie
i wynosiła 3500 – 3600 t
w skali roku, jednak zbyt
często przechodzono do
porządku dziennego nad
systematycznym
ograniczaniem ilości
asortymentów
produkowanych wyrobów.

Nasza Fabryka otrzymała na ręce
Prezesa Macieja Gosiewskiego podziękowania od pełnomocnika ds. Rodziny Pani Danuty Sobczyk oraz ks.
Dziekana Krystiana Bujaka za finansowe wsparcie organizacji X Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina
Źródłem Miłości" w Siemianowicach
Śląskich.

Mikołaj w FEZ-ie

Maszyny zatrzymywane z powodu
złego stanu technicznego lub braku obsad, nie były już później uruchamiane.
Doprowadziło to do sytuacji znacznego
zawężenia zakresu wymiarowego produkowanych wyrobów, przez co oferta
Fabryki stała się mniej atrakcyjna.
We wrześniu po dwóch latach prze-

rwy została uruchomiona prasa nakrętek MW 3 belgijskiej firmy ACEC
Charleroi. Okazało się, że wbrew
wcześniejszym opiniom, po przeprowadzeniu drobnych napraw i modernizacji urządzenie jest w dobrym stanie i
można na nim z powodzeniem produkować nakrętki. Na linii MW 3 w fabryce produkuje się nakrętki od M 20
do M 30.

Obecnie trwa wstępny proces rozruchu kolejnej linii nakrętkowej MW 4.
Po tym etapie zespół zajmujący się
uruchomieniem linii wykona modernizację szafy sterowniczej i zasilania. Na
tej prasie można wytwarzać nakrętki od
M33 do M48.
Podjęte w roku 2017 działania są
ukierunkowane na odtworzenie możliwości produkcyjnych Fabryki i zwiększenie poziomu produkcji, przy
jednoczesnym, konsekwentnym obniżaniu kosztów we wszystkich obszarach
produkcji.

FEZ nie zapomina o seniorach
Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A. jako jedna z nielicznych firm
nie zapomina o swoich byłych pracownikach.
W tym roku grupa około 40 rencistów i emerytów naszej Fabryki wybra-

Przedsmakiem Bożego Narodzenia
są imieniny Mikołaja. Poszukiwacz
śniegu w czerwonej szacie z białą brodą i czapką stał się symbolem Świąt.
Wedle różnych legend Mikołaj rozwozi
dzieciom prezenty saniami ciągnionymi
przez zaprzęg reniferów i wraz z elfami
zamieszkuje biegun północny. W FEZie, jak co roku 6 grudnia worki pełne
słodyczy powędrowały do dzieci pracowników z okazji Mikołajek. Mamy
nadzieję, że sprawiliśmy im wiele radości, a uśmiech na twarzy pozostał do
końca dnia.
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ła się 31 maja do Wisły, a 13 września
do Brennej i Ustronia.
Stało się już tradycją, że Fabryka
dofinansowuje koszty związane z organizacją wyjazdów rekreacyjnych dla
swoich emerytowanych pracowników.

1 2 Międzynarodowe

TARGI KOLEJOWE
Fabryka Elementów Złącznych S.A. do 26 do 29
września br. promowała swoje produkty na
największej i najbardziej prestiżowej w Polsce
oraz drugich w Europie Międzynarodowych
Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku w
ramach Polskiej Izby Producentów Urządzeń
i Usług Na Rzecz Kolei. Patronat honorowy
nad imprezą objął Minister Infrastruktury
i Budownictwa.

W tym roku wzięło w nich udział
700 wystawców z 25 krajów, w tym pawilony narodowe: Austrii, Czech, Wlk.
Brytanii, niemieckich landów - Berlina
i Brandenburgii, Saksonii, BadeniiWirtembergii oraz misje handlowe
Brukseli i Walonii.
Tegoroczna ekspozycja wystawiennicza dobrze obrazowała aktualny stan
rozwoju branży, a przede wszystkim
najnowsze, innowacyjne rozwiązania
technologiczne.
Targi TRAKO były idealnym miejscem spotkań firm z branży kolejowej i
tramwajowej, organizatorów i przewoźników, dostawców technologii,
producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów,
inwestorów oraz pasjonatów kolei.
Dzięki organizowanym spotkaniom i
prezentacjom w międzynarodowym
gronie można było wymienić doświadczenia i dzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami dla infrastruktury, systemu
zarządzania transportem i technologii
wyposażenia taboru.

Dla naszej Fabryki rozmowy z
klientami i ekspertami były bardzo
owocne i zapewne pozwolą na

wdrożenie nowych produktów oraz
realizację planu zakupu nowych linii
technologicznych.
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UŚMIECHNIJ SIĘ
- Głupstwo - odpowiada święty
Mikołaj.
- Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***

Jasio mówi do mamy: - Mamusiu,
chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki. - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***

Nowakowie przygotowują się do
wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili
Nowakowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.
***

Krzyżówka Panorama - Szarada.net

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za
prezent.
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Dwóch chłopców spędza noc przed
wigilią u dziadków. Przed pójściem
spać, klękają przed łóżkami i modlą się,
a jeden z nich ile sił w płucach woła
głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę
się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął
go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie
jest głuchy. Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
***

W czasie świąt Bożego Narodzenia
w domu rodziny Fąfarów śpiewa się
kolędy. Małej Małgosi podoba się kolęda "Wśród Nocnej Ciszy". Niedługo po
jej zaśpiewaniu babcia jedząc pieczonego zająca mówi:

- Patrzcie, znalazłam śrut!
Małgosia pyta:
- Mamo, czy to jest właśnie ten śrut
nocnej ciszy?
***

Rozmawiają dwie przedszkolaczki:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.
***

Po pasterce proboszcz pyta organistę:
- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu"
zagrał pan w rytmie disco polo?
- Żeby Jezusek w kolebce szybciej
przestał płakać.
- No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie widział jak
ludzie tańczyli przed szopką!
***

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy
nie wracałem tak późno z sylwestra...

