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Drodzy czytelnicy!

FEZ w świątecznej odsłonie
Kwiecień plecień poprzeplata...? A Fabryka Elementów
Złącznych w Wielkanocnej wiklinie otacza się nieustanną
działalnością produkcji, którą z dnia na dzień napędza szeroko
pojętym marketingiem. Dążymy do coraz większego wzrostu
sprzedaży, skupiając się przede wszystkim na poszukiwaniu
możliwości produkcyjnych wśród coraz to nowszych,
rentownych wyrobów.

Kwietniowy numer Gazety Firmowej
"FEZ Kurier" to kolejna porcja
ciekawostek oraz nowinek, nie tylko
ze świata produkcji... Ponadto,
FEZieton będzie dodatkową dawką
redakcyjnych
podbojów
publicystycznych, które (mamy
nadzieję), będą dla wszystkich
inspiracją do szerzenia firmowego
czytelnictwa.
Z Okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszystkim Dyrektorom,
Kierownikom, pracownikom oraz
klientom wszystkiego co najlepsze:
zdrowia,
pogody
ducha,
nieustannych
sukcesów
oraz
optymizmu każdego dnia. Wesołego
Alleluja!
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Zdrowie... w czasach zarazy

Fot.: www.canva.com

Jedni jeżdżą do pracy, drudzy działają zdalnie, a trzeci mając
możliwość "domowej kwarantanny", narażają życie innych. Jak to jest
ze zdrowiem podczas rozwoju COVID-19?
O miłości w czasach zarazy mówiono już wiele (szczególnie w dobie panującej
pandemii). Co jednak ze zdrowiem w tych czasach? Z łatwością można zauważyć, że
społeczeństwo lekceważy sobie odgórnie nałożone zakazy. Rodzinne spacery, tłumy
rolkarzy i rowerzystów, czy seniorzy zasiadający na parkowych ławkach. Pozamykane
galerie handlowe, placówki oświatowe, a nawet kina i teatry. "Koronę" łatwo jest
pokonać. Wystarczy siedzieć w domu. Jeżeli mamy możliwość pracy zdalnej,
goszczenia przez dwa tygodnie na kanapie przed Netlflixem, zrobienia generalnych
porządków, czy chociażby częstszych rozmów w gronie rodzinnym - RÓBMY TO Z
PRZYJEMNOŚCIĄ! Nasi przodkowie walczyli o przetrwanie na wojnie. My możemy
zrobić to samo siedząc w domowym zaciszu najczęściej jak się da. Nawet Wielkanoc
będzie w tym roku zupełnie inna... wyraźnie bardziej uduchowiona.
Pamiętajmy, aby w dobie pandemii dbać przede wszystkim o zdrowie. Nie narażajmy
innych egoistycznym podejściem. Na czerpanie wiosennej energii pod chmurką
jeszcze przyjdzie czas! Pomyślmy o Włochach... Nie zamieniajmy naszego państwa w
epidemiczne szkaradło nieznające granic. Otwórzmy oczy na drugiego człowieka.
Włączmy myślenie! Rozpoczęła się społeczna walka... z samym sobą i ze swoimi
zachciankami.

Czy wiesz, że...
Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób, by mieć 99 proc. pewności, że dwie z nich
mają urodziny tego samego dnia.
L-cysteina używana do wypieku pieczywa jest pozyskiwana z ludzkich włosów.
Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. Podawano go sportowcom podczas
Igrzysk Olimpijskich.
Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli z puszki niż reszta świata razem wzięta.
Wdychanie powietrza w Mumbaju tylko przez jeden dzień jest równe wypaleniu 2,5
paczek papierosów.
Jest więcej kobiet w chińskiej armii, niż ludzi w USA.
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Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Z czym kojarzy nam się słowo: współpraca? Na czym bazuje i co
oznacza w obrębie przedsiębiorstwa, a w szczególności logistyki?
Zadania, jakie stawia przed firmą logistyka zaopatrzenia, odpowiadają kolejno takim
zagadnieniom, jak: sterowanie dostawami, współpraca z dostawcami czy chociażby
zaspokajanie potrzeb materiałowych. Głównym celem podsystemu zaopatrzenia jest
przede wszystkim efektywne i proekonomiczne zaspokajanie potrzeb materiałowych
przedsiębiorstwa.
System zaopatrzenia łączy logistykę dystrybucji dostawców z logistyką produkcji.
Wśród podstawowych zadań zaopatrzenia obok zapewnienia
dostępności
odpowiednich dóbr potrzebnych w procesie wytwarzania wyróżnia się także
utrzymywanie tej dostępności w długim okresie oraz poszukiwanie nowych
dostawców, których oferty w zdecydowanie większym stopniu spełnią wymagania
odbiorcy. Zadania takie są charakterystyczne dla działalności marketingowej i
wykorzystywane pierwotnie przede wszystkim na rynku zbytu, znajdują
zastosowanie również w obszarze logistyki zaopatrzenia.
Kluczowym operacją przy organizacji procedury zaopatrzeniowej jest zwrócenie
uwagi na następujące zagadnienia:
zasady zewnętrznego zaopatrzenia
koordynację zadań zaopatrzeniowych
organizację służb zaopatrzeniowych.

Za kulisami... Świąt Wielkanocnych
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Obchody Wielkiej Nocy nawiązują bezpośrednio do ostatnich dni życia Jezusa
Chrystusa, a w tradycji chrześcijańskiej utarło się celebrować Wielki Tydzień, w
którym najważniejsze dni to piątek, sobota i niedziela.
W Wielki Piątek upamiętnia się śmierć Chrystusa na Krzyżu. W ten dzień obowiązuje
post ścisły. Ponadto, jest to jedyny dzień w ciągu roku (oprócz Wigilii), kiedy nie
odprawia się mszy świętych. W Wielką Sobotę święcąc koszyczki, odwiedza się
symboliczne groby, w których znajduje się ciało mesjasza. Z kolei w Wielką Niedzielę
świętuje się zmartwychwstanie Jezusa, co jest kulminacyjnym momentem całej
Wielkanocy.
Wedle tradycji biblijnej Chrystus powstał z martwych nocą, stąd też nawiązanie w
nazwie świąt i podkreślenie tej pory dnia tak jak całego tygodnia mianem „Wielkiej„.
Po tym dniu następuje kolejny wolny od pracy, a więc Poniedziałek Wielkanocny,
który znany jest bliżej jako Śmigus Dyngus”. Dzień ten, szczególnie w polskiej
tradycji, poprzez masowe oblewanie się wodą, to nawiązanie do dawnych zwyczajów
starosłowiańskich i o pogańskim rodowodzie.
A co wkładamy do koszyka wielkanocnego?
baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
jajka – symbol rodzącego się życia,
chrzan – symbol siły,
wędlinę – symbol płodności i dostatku,
sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,
ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com

Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Wykręcanie urwanej śruby
Każdy z nas miał w życiu do czynienia ze śrubami. Czasami zwyczajne wykręcenie
tego elementu złącznego sprawia nie lada problem. Ot co - złośliwość rzeczy
martwych. Sprawdzonym sposobem na to, jak wykręcić urwaną śrubę, jest użycie
wiertła. Należy zastosować takie, które będzie posiadało bardzo zbliżony rozmiar do
urwanej śruby. Dzięki podanej metodzie doprowadzamy w w procesie "'wykręcania"
do wytworzenia się wysokiej temperatury, co wpływa na obluzowanie gwintu. W ten
sposób proces usuwania urwanych śrub przebiega błyskawicznie, bez obawy o
uszkodzenie części składowych, np. podczas składania mebli. Czasami zdarza się, że
pozostają resztki gwintu, które należy z dużą precyzją usunąć przy pomocy ostrego
narzędzia. A w jaki sposób wykręcić urwaną śrubę za pomocą szczypiec? Wysokie
rezultaty przy rozdzielaniu powierzchni gwintowych na skutek korozji lub działania
wysokiej temperatury przynosi metoda gwałtownych uderzeń (najlepiej za pomocą
młotka), uważając przy tym, na to żeby nie uszkodzić łba śruby czy samej nakrętki
Po wykonaniu kilku uderzeń należy mocno chwycić wał szczypcami i obrócić go w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Można także obrócić wał w obie
strony. Czasami obrót do przodu i do tyłu może poluzować śrubę i znacznie ułatwić
jej wykręcenie.

Rozerwij się!

Przychodzi pewna pani do fryzjera z trzema włosami
na głowie i mówi do fryzjerki:
- Niech pani mi zrobi warkocza.
- Nie da się, bo jeden włos przed chwilą wypadł.
- To niech pani mi zrobi koka.
- Nie da się, bo drugi włos przed chwilą wypadł.
- Trudno, pójdę w rozpuszczonych.

Słyszałem, że Kowalski kupił
sobie nowy samochód?
- Przecież to nie jego!
- Skąd wiesz?
- Wczoraj mi powiedział, że to
Toyota Karola.

Family Day theme announced

Przychodzi facet z sanepidu
na kontrolę do szpitala
- Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię?
psychiatrycznego,
a
- Uważasz, że jestem gruba?
A parent-teacher
Parent-teacher conferences
tam
wszyscy
kierownicami
conference, parent-teacher
supplement
thezinformation
- No dobra, jak nie chcesz...
interview or parents'
conveyed byIdzie
report cards
biegają.
więcby do
- I do tego leniwa?
evening, is a short meeting or ordynatora
focusing on students'
i pyta: specific
- Uspokój się.
conference between the
and weaknesses in
-strengths
Co się stało,
że tam wszyscy z
- Masz mnie za histeryczkę?
parents and teachers of
individual subjects and
kierownicami biegają?
- Wiesz, że nie o to chodzi.
students to discuss children's generalizing the level of interOrdynator
wyjmuje
progress at school and find
curricular skills
and z szuflady
- Twierdzisz, że przeinaczam prawdę?
kierownicę
i mówi:
solutions to academic or
competences.
- Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie
iść!
behavioral problems.
- Jedziemy sprawdzić!
- A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść samemu?
By James Lopez
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Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

E-Mail: fez@fez.pl
Kontakt - centrala telefoniczna:
32 30 72 535
Kontakt - sekretariat:
32 30 72 535

