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KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

FEZ jesiennie
Odliczanie dni do końca roku staje się coraz bardziej realne, a
przed nami nieustanna walka o klientów i lepszy start w 2021.
Szykujemy się na kolejne zmiany, a co za tym idzie - nowości.
Pełną parą przystępujemy do planowanych już wcześniej
remontów i modernizacji, co pozwoli na ulepszenie zasobów
produkcyjnych oraz większą motywację załogi FEZ S.A. Zatem...
ruszamy dalej... Do boju!

W październikowo - listopadowym
numerze "Kuriera" FEZ dowiecie się co
nieco na temat ciekawostek ze świata
wózków widłowych, zaś kącik
publicystyki zasili FEZieton o
wyrwaniu się z letargu 2020 roku.
W Poradniku Fabrykowicza co nieco
dla kierowców... Podpowiemy, jak
uporać się z często niesfornymi
pasami bezpieczeństwa. Z kolei w
kąciku rozrywki bezprecedensowe
żarty i nowa krzyżówka!
Przyjemnej lektury! :)

Redaktor naczelna
Katarzyna Rado

FEZ

Gazeta Firmowa

KURIER
SPIS TREŚCI
FEZieton.................................................................................................................................... str. 3
Czy wiesz, że............................................................................................................................. str. 4
Ciekawość to pierwszy stopień do... PRODUKCJI..................................................str. 5-6
Za kulisami................................................................................................................................str. 7
Poradnik Fabrykowicza.......................................................................................................str. 8
Rozerwij się...............................................................................................................................str. 9

FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Wyrwanie z letargu

Fot.: www.canva.com

Ze skrajności w skrajność, otuleni blaskiem jesiennej chandry w
codziennej monotonii. Jak w praktyce zapobiec nadmiernemu
letargowi?
Ostatnie miesiące stały się dla wielu z nas zagadkowe. Rzeczywistość ubrana w
maseczki, wiosenny lockdown, a do tego teleporady i praca zdalna. Znaleźliśmy
się w cieniu XXI wieku. Ot co - martwy punkt wolności. Rozpoczęcie sezonu
jesienno-zimowego corocznym przeziębieniem występuje dzisiaj w nieco innym
świetle... Izolacja kataru w utartym schemacie cytryna + imbir + miód może być
niewystarczająca - jak donoszą w półsłówkach media. Jednak prawdziwym
skutkiem powyższych procesów stała się... NUDA - a co za nią idzie - utknięcie w
letargu. Ale nie ma tego złego... Nuda przecież może być niezłym motywatorem.
Czy wiecie, że istnieją badania, według których to właśnie dzięki nudzie ludzie
wpadają na najbardziej kreatywne pomysły? Idąc tym tropem - ma to sens, bo
"na logikę" - kiedy się nudzimy, zaczynamy intensywnie myśleć. Wbrew
pozorom to właśnie nuda może pomóc nam wyrwać się z letargu codzienności.
A co jeżeli chcemy zabić ją na amen? Sięgamy po zapychacze myśleniowe tablety, smartfony i towarzyszące im media społecznościowe, co może w
skrajnych przypadkach wywołać odwrotny skutek i zaszyć nas w jeszcze
głębszym letargu. Ale warto przecież pokusić się o nieco inne podejście.
Porządki w szafach, fitness albo jogging popołudniowy lub po prostu kubek
gorącej czekolady i dobra książka. Bo kto znudzonemu zabroni? ;) Róbmy to, co
daje nam rozwój.

Czy wiesz, że...
Siła nóg tygrysa jest tak wielka, że nawet gdy zwierzę umiera, są one w stanie utrzymać
jego martwe ciało w pionie.
To kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się ludzie już ponad 9000 lat
temu.
Aby uniknąć zaciśnięcia się szczęk i połknięcia przez krokodyla, wystarczy wcisnąć
palec w jego oko.
Choć motyle posiadają dwoje oczu, które wyposażone są w tysiące soczewek, to widzą
niewiele kolorów – zaledwie zielony, żółty i czerwony.
Psy i koty można zidentyfikować po niepowtarzalnym odcisku nosa.
Owce potrafią wyleczyć u siebie bóle brzucha i zakażenie pasożytami jelitowymi.
Zmieniając dietę i poszukując roślin, w których składzie znajduje się saponina i tanina,
pozbywają się nieprzyjemnych dolegliwości.
Niektóre ze zwierząt potrafią liczyć. Należą do nich szympansy, kanarki i łyski. Ptaki
potrafią na przykład stwierdzić, czy i ile jaj zostało podrzuconych do ich gniazda.
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Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Wózki widłowe to tak naprawdę podnośnikowe wózki jezdniowe, które
pojawiły się w latach 20. ubiegłego wieku A ich produkcją zajęło się
równocześnie kilka firm, w tym Clark i Yale & Towne Manufacturing
Na rynku możemy spotkać kilkanaście rodzajów wózków widłowych. Na szczególną
uwagę zasługują modele podnośnikowe, czyli wspomagające personel magazynu w
unoszeniu ładunków na określoną wysokość i zdejmowania już składowanych w
wyższych częściach zaplecza technicznego. Są one dedykowane w głównej mierze do
przestrzeni zorganizowanych z regułą wysokiego składowania. Wśród modeli
podnośnikowych znajdują się: wózki czołowe charakteryzujące się tym, że waga
podnoszonego ładunku równoważy się z wagą wózka widłowego. Drugi rodzaj to
wózek widłowy podnośnikowy boczny wyposażony w głównej mierze w
zamontowane prostopadle do pozycji operatora widły, a także w odpowiednią
przeciwwagę, która zapewnia stabilizację maszyny podczas pracy. Wyróżnia się
wśród nich wózki jednostronne i dwustronne. Idealnie nadają się one do pracy w
wąskich przestrzeniach magazynowych i korytarzach. Sprawdzają się zwłaszcza w
magazynach wysokiego składowania, są bardzo zwrotne i cechuje je niewielki
promień skrętu.

Schemat budowy typowego
wózka widłowego (jezdniowego)
1 - bloczek łańcucha
2 - maszt
3 - łańcuch
4 - dźwignie sterowania masztem i podnośnikiem
5 - system hydrauliczny
6 - krata ochronna
7 - widły
8 - rama
9 - silnik
10 - klatka bezpieczeństwa

Za kulisami... Zamka Ogrodzieniec

Fot.: www.orlegniazda.pl

Zamek Ogrodzieniec stanowi jeden najchętniej odwiedzanych miejsc wzniesienia
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ruiny Zamku leżą na turystycznym Szlaku Orlich
Gniazd. Pierwsze elementy powstałego w miejscu zbudowanego później zamku
stanęły już za panowania Bolesława Krzywoustego. Po najeździe Tatarów, w miejscu
drewnianego grodu zamek zbudował król Kazimierz Wielki. Tutaj głównym
elementem konstrukcyjnym był marmur. Zamek został oddany w dzierżawę
marszałkowi Królestwa Polskiego - Przedborowi z Brzezia. W 1387 roku Władysław
Jagiełło nadał zamek Włodkowi z Charbinowic, cześnikowi krakowskiemu, ale
jednocześnie zapisał Przedborowi kwotę 300 grzywien groszy polskich na zamku i
mieście Dobczycach z przynależnościami, jako rekompensatę wydatków
poniesionych wcześniej podczas dzierżawienia zamku. Wtedy to obiekt, wraz z
Włodowicami, Koczurowem i fortalicją w Wiesiółce stał się własnością rodu Włodków
herbu Sulima (Sulimczyków), którzy władali nim prawie 100 lat - jak donosi portal
www.orlegniazda.pl.
Około roku 1695 zamek przeszedł w ręce rodu Męcińskich. Niestety w 1702 roku
znacznie ucierpiał wskutek pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie Karola XII,
który przyczynił się do utraty ponad połowy zamku. Nie podjęto już jego odbudowy.
Zamek około 1784 r. od rodziny Męcińskich odkupił Tomasz Jakliński, lecz nie dbając
o jego stan techniczny, doprowadził do całkowitej ruiny. Kolejnym następcą Zamku
Ogrodzieniec stał się Ludwik Kozłowski, który niszcząc mury w celu pozyskania
budulca, sprzedawał całe zamkowe wyposażenie Żydom. Ostatnim właścicielem
twierdzy została rodzina Wołczyńskich. Prace konserwatorskie, zmierzające do
zachowania budowli w formie trwałej ruiny i udostępnienia go zwiedzającym
rozpoczęto w 1949 r., a ukończono w 1973 r.

Poradnik Fabrykowicza

Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Misja: Pomieszanie z poplątaniem... Pasy bezpieczeństwa

Fot.: www.canva.com

Pasy bezpieczeństwa znalazły swoje zastosowanie w latach 50., , kiedy to Zarząd
koncernu Forda, wprowadził je do obiegu. Do podstawowych zadań pasów
bezpieczeństwa należą przede wszystkim: zmniejszenie ryzyka śmiertelnych
wypadków oraz zabezpieczenie przed ciężkimi obrażeniami w razie ewentualnej
kraksy.
Najczęstszy problem, który dotyczy działania pasów bezpieczeństwa to ich stopniowo
pogarszające się zwijanie z i od bazy. Z reguły sprowadza się to do momentu, w
którym pasy będą zwijać się zaledwie do połowy lub co gorsza - utkną w martwym
punkcie. Problem nie do końca ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy, niemniej jednak
jest stosunkowo dokuczliwy. Dlaczego pasy bezpieczeństwa płatają nam figle i z
czasem nie chcą się zwijać? Jak temu zaradzić? Z reguły za brak zwijania się pasów
bezpieczeństwa odpowiada tzw. wyciągnięcie się sprężyny napinającej oraz
zwężającej pas. Tutaj jedyną możliwą opcją jest odpowiednie naciągnięcie sprężyny.
Do tego zadania należy zaliczyć blokadę pasa, a następnie jego zdjęcie i odkręcenie
obudowy od strony sprężyny. Cały myk polega na tym, że przykręcamy sprężynę o
jeden obrót w kierunku zwijania i składamy wszystko z powrotem. Jeśli po
wykonanych działaniach pas nadal nie zwija się tak jak należy, konieczne jest
dokręcenie o jeszcze jeden obrót.
Zdarza się także, że za problem ze zwijaniem się pasów bezpieczeństwa odpowiada
brud. Warto więc wyczyścić cały pas wraz ze szczelinami bazy, zanim zaczniemy
odkręcać całą obudowę.

Rozerwij się!

Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.
- Zefliczku, nie łaź tak blisko do tych
niedźwiedzi polarnych.
- Pojakiemu?
- Bo mi sie dzióbecku jeszcze przeziembisz
- pado modo żona.

Kierownik bazy transportowej
zwraca uwagę dysponentowi:
- Jak pan mógł wypuścić samochód
w trasę z takim defektem?!
- Niech się pan nie martwi.
Kierowca był tak pijany, że nawet
nie zauważył.
Przerwa obiadowa u nas w biurze
to moment przełomowy. Do obiadu
nikt nie pracuje, a po obiedzie
wszyscy odpoczywają.

Family Day theme announced
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Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

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

