FEZ

Gazeta
Firmowa
Fabryki Elementów
Złącznych S.A.

NR 17
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

FEZ wakacyjnie
Wakacyjna aura daje się w tym roku we znaki szczególnie tym,
którzy w ciagu ostatnich miesięcy żyli w niepewności. Obecność
koronawirusa w codzienności każdego sprawiła, że wielu z nas
musiało odłożyć plany urlopowe - w tym wyjazdy zagraniczne.
Jednak co nas nie zabije... to nas wzmocni! Z takiego założenia
wychodzi załoga FEZ S.A., która mimo trwającej pandemii,
brnie ku dalszym zmianom, a przede wszystkim ku nieustającej
produkcji wyrobów.

W tym roku lipiec i sierpień jest
okresem wejścia przemysłu w stan
szczególnej gotowości. Sam FEZ czeka
ogrom zmian, w tym przede wszystkim
modernizacja oraz remont maszyn.
Nie zabraknie jednak miejsca na
kubek kawy i rzucenie okiem na naszą
Gazetę Firmową.
W wakacyjnym numerze "Kuriera"
dowiecie się co nieco na temat
ciekawostek z egzotycznych zakątków
świata, zaś publicystykę zasili
FEZieton o Polakach... na wczasach. Z
kolei w Poradniku Fabrykowicza
znajdziecie przegląd najbardziej
przydatnych
patentów
podczas
wakacyjnych podbojów. Polecamy
także kącik rozrywki :).
Udanej lektury i wypoczynku podczas
letnich dni! :)

Redaktor naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Co w Polakach piszczy... na wczasach

Fot.: www.google.pl

O Polakach All Inclusive można by napisać wiele - nie zawsze dobrego.
Czy nadal duet: sandały & skarpety to wyróżnik polskich
wczasowiczów?
Według statystyk, nieco ponad 50% Polaków zajmuje się narzekaniem podczas
wyczekiwanego urlopu wakacyjnego. Ponadto, większość z nas woli spędzać wakacje
w zagranicznych kurortach - "Bo ryba była za droga...", "Bo nad morzem zimno", a w
górach są góry"... I tak w nieskończoność. Z jednej strony nie ma się co dziwić, że
szukamy oszczędności gdzie popadnie. Przecież za taką samą cenę All Inclusive w
bułgarskim hotelu (gwiazdek 4) brzmi lepiej, niż wypoczynek nad polskim morzem w
domku wczasowym Alina. Warto jednak podkreślić, że All INclusive nie zawsze
oznacza All EXclusive. Jak podkreślają pracownicy zagranicą - Polscy turyści są
bardzo wymagający i stanowczy, co najczęściej odbija się na postrzeganiu nas jako
zwyczajnych "cebulaków", którzy niemal na każdym kroku wpadają na coraz to lepsze
pytania chochliki. Najczęściej pojawiają się te dotyczące opłat dodatkowych - "Jak za
klimę albo telewizję w pokoju się płaci, to my dziękujemy!". Oczywiście nie
generalizujmy. Słynny duet białych skarpet i sandałów stał się pewnym symbolem
Polaków-wczasowiczów, jednak stanowi on ogólny, bardzo powierzchowny obraz
naszego społeczeństwa. Nie wszyscy przejawiają negatywne emocje. Wielu z nas
odlicza dni do korzystania z dobrodziejstw, jakie sobie zaserwował wybierając
miejsce wypoczynku. Przecież sączenie drinka z palemką w kąpieli słonecznej to
czysta przyjemność! - Co wcale nie oznacza, że w pewnym momencie słońca będzie
za dużo, a drink nie straci smaku. ;)

Czy wiesz, że...
Sahara to największa gorąca pustynia na świecie. Jednak zaledwie 15 procent jej terenu
pokrywa piasek.
Wyspy Owcze mają swoją nazwę nie bez powodu. Ten niewielki archipelag składający się
z 18 wysp zamieszkuje około 50 tysiecy osób i 70 tysięcy owiec.
Należy uważać wysyłając list na angielskiej poczcie. Jeśli zakupimy znaczek z
wizerunkiem królowy Elżbiety II i przypadkowo nakleimy go do góry nogami, władze
mogą nas uznać za zdrajców.
Średnio każdego roku czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich na 100 kobiet przypada 219 mężczyzn.
Z botanicznego punktu widzenia banany to jagody, ale truskawki i poziomki już nie.
Lato na Neptunie trwa 40 lat. Temperatura jednak spada do -200 stopni.

Fot.: www.canva.com

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Działalność produkcyjna opiera się nie tylko na efektywności, ale i
uzyskiwaniu jak najlepszych wyników. Jak się to zatem ma z
działaniem gospodarki narzędziowej?
Gospodarka narzędziowa jako element wspomagania podstawowej działalności
produkcyjnej, gwarantuje przedsiębiorstwu uzyskanie korzystnych wyników
ilościowych, jakościowych oraz ekonomicznych. Podstawowymi zagadnieniami
gospodarki narzędziowej są: stanowisko robocze (zaopatrzone w niezbędne
narzędzia do wykonania zleconego zadania), dobry stan techniczny narzędzi. Ważny
jest także dobrze zorganizowany przepływ narzędzi, tak aby w/w zadania zostały
zrealizowane przy jak najniższych kosztach.
Niewątpliwą zaletą wykorzystywania narzędzi typowych podczas procesu
produkcyjnego jest niski koszt pozyskania tych narzędzi. Ponadto, jest to dodatkowo
opłacalne, ponieważ mogą być stosowane do różnych zadań, co również obniża
koszty prowadzenia działalności. Dzięki narzędziom specjalnym, można uzyskać
wyższą wydajność oraz jakość produkowanych wyrobów.
Rozpatrzenie problemu gospodarki narzędziowej pod kątem opłacalności doboru
narzędzi należy porównać w następującym zestawieniu: zastosowania narzędzi
typowych z korzyściami płynącymi z zastosowania narzędzi specjalistycznych, które
dają lepsze efekty pod względem jakościowym i wydajnościowym. Jednak ostateczna
decyzja może jednak zależeć od innych czynników, które są ściślej związane z
procesem produkcji.

Za kulisami... Tadż Mahal

Fot.: www..canva,com

Tadż Mahal stanowi ogromnej wielkości świątynię, a nawet można by rzec
mauzoleum, w którym spoczywają szczątki Mumtaz Mahal - ukochanej żony zarządcy
indyjskiej prowincji - Szahdżahana.
Kobieta odeszła w wieku 38 lat przy porodzie 14. dziecka. Jak głosi legenda, przed
śmiercią nakazała mężowi spełnić trzy kwestie:
1) nigdy się nie ożenić,
2) zaopiekować się dziećmi,
3) postawić na jej cześć budynek, który ją upamiętni.
Szahdżahan spełnił wszystkie trzy obietnice, jednak mimo że dotrzymał słowa i nie
ożenił się ponownie, nie stronił od konkubin i kochanek.
Budynek Tadż Mahal wykonany jest w całości z białego marmuru i stanowi najlepiej
zachowany przykład sztuki indyjskiej okresu muzułmańskiego, który co roku
przyciąga miliony turystów z całego świata. Dzięki swojemu przeznaczeniu stał się
znany jako świątynia miłości, najchętniej fotografowane miejsce w Indiach oraz
zabytek wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Legenda głosi, że
Szahdżahan planował po drugiej stronie rzeki Jamuny wzniesienie bliźniaczej
budowli, ale wykonanej z czarnego marmuru, jako grobowca dla siebie. Historia ta
nie znajduje jednak potwierdzenia w źródłach historycznych i uznawana jest za
wymysł francuskiego podróżnika Jeana Baptiste-Taverniera. Szahdżahan został
pochowany w Tadż Mahal - grobowiec jego małżonki znajduje się w samym centrum
mauzoleum, jego - został dostawiony obok.
Ciekawostka: Turystyczna wiza do Indii pozwoli nam na 30-dniową podróż po
tym kraju.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com

Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Nowe życie... parapetu
W większości naszych mieszkań czy domów, parapet stanowi jeden wielu elementów,
który odpowiednio udekorowany będzie ozdobą całego wnętrza. Jednak oprócz
kwiatów czy figurek, bardzo istotny jest także wygląd naszego parapetu wraz z jego
walorami technicznymi.
Pęknięcia to jedne z najczęściej występujących ubytków, które tworzą nieestetyczny
obraz na parapecie. Jak zatem odnowić coś, co tworzy karykaturę w naszych
wnętrzach? Nie trzeba od razu likwidować problemu niszcząc do reszty cały parapet.
Wystarczy nieco cierpliwości i twórczości... budowlanej :)!
Najprostszym i najbardziej estetycznym rozwiązaniem będzie oklejenie parapetu
korkiem. W sklepach dostępne są okładziny o różnych fakturach i kolorach. Możemy
więc zakupić taką, która najbardziej wpasuje się w aranżację wnętrza naszego
mieszkania. Jeżeli zatem chcemy postawić na parapecie ciężkie donice z kwiatami,
będziemy musieli wybrać taki korek, który będzie bardziej wytrzymały i odporny na
ścieranie. Korek to nic innego jak okładzina, która ładnie się układa przy oklejaniu
parapetu co sprawia, że renowacja parapetu nie jest zbyt czasochłonna. Należy
wiedzieć także o tym, że do przyklejenia okładziny korkowej używa się dwóch
rodzajów kleju tzw. kontaktowego. Jeden to klej rozpuszczalnikowy - mocny oraz
szybko wiążący. Drugi jest zbudowany na bazie wody i można go stosować na
średnio chłonnym podłożu.

Rozerwij się!

Do biura podróży przychodzi klient i mówi:
- Mam 50 euro. Chciałbym za to jakieś niedrogie
wczasy, ale żeby na
miejscu była biblioteka, bilard, basen, siłownia,
sauna, a w pokoju telewizor, komputer i kino domowe.
- Nie ma u nas czegoś takiego. Ale chce pan takie za
darmo i to zagraniczne?
- No pewnie.
- Proszę się zgłosić do szwedzkiego więzienia.

Przyjeżdża trzech przyjaciół do Egiptu. Po
rozłożeniu namiotów, dwojka z nich proponuje
trzeciemu żeby się rozejrzeć po okolicy i wstąpić
do jakiegoś baru na piwo. Jednak ten rezygnuje
mówiąc ze ma zbyt mało gotówki,
zatem
przyjaciele nie zastanawiając się. podążyli bez
trzeciego do baru.
Trzeci z przyjaciół podczas rozkładania namiotu
został w tym czasie zaatakowany i zjedzony przez
krokodyla. Pozostała tylko jego głowa. Dwóch
dobrze wstawionych przyjaciół wraca z baru i
mówią do siebie:
- Ty, z tego Jędrka to niezły sknera. Na piwo nie
miał, ale stać go na śpiwór z Lacoste!

W najwyższych górach świata,
drogą nad przepaścią jedzie
autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta
przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
Organizowane są przejażdżki
łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet
kosztuje 500 dolarów.
- To strasznie dużo - dziwi sie
zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym
jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich
cenach!
Na pustyni wyczerpany turysta
pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w
prawo.

Family Day theme announced
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Redakcja oraz opracowanie graficzne:
Katarzyna Szczygieł

Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

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

