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FEZ noworocznie

Nowy rok 2021 dla Fabryki Elementów Złącznych będzie
kolejnym okresem wyzwań. Ambitne plany oraz założenia w
kwestiach produkcyjnych sięgają zenitu, co wpływa przede
wszystkim na zwiększenie efektywności działań oraz motywację
do osiągania zamierzonych celów. Liczymy na to, że pierwsze
półrocze da nam nadzieję na zwiększone sukcesy.

OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!

W zimowym, noworocznym numerze
"Kuriera" FEZ znajdziecie zastrzyk
humoru, z kolei rozdział "FEZietonu"
zasili temat codziennego bohaterstwa.
Kolejnym punktem będzie masa
ciekawostek związanych z
Siemianowicami Śląskimi... Z kolei
"Poradnik Fabrykowicza" zasili ...
Nawiążemy także do... produkcji
popcornu! Koniecznie zostańcie z
Nami! :)

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Redaktor naczelna
Katarzyna Rado

Gazeta
Firmowa

Fabryki Elementów

Złącznych S.A. 

NR 21
STYCZEŃ-LUTY 2021



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

SPIS TREŚCI

FEZ
KURIER

Gazeta Firmowa



Każdy z nas coraz częściej boryka się z brakiem motywacji,  w
podświadomości zadając pytania o sens “zarzynania się na własne
życzenie”. Jak to się ma do bycia bohaterem obowiązków?

Huśtawki nastrojów, nieustanna walka o przetrwanie, a do tego masa
obowiązków w życiu zawodowym i prywatnym wiążą się przede wszystkim  z
chęcią bohaterstwa - pokazania, że jesteśmy niezawodnym SuperKtosiem, który
jest w stanie dać z siebie wszystko. Towarzyszy temu z jednej strony motywacja,
z drugiej zaś - anty mobilizacja.  Gotowość do podjęcia wyzwań to pierwszy krok
w drodze do bohaterstwa w codziennym życiu. Ludzie coraz częściej szukają
motywacji w internecie,  klikając w artykuły o siedmiu, dziesięciu, a nawet
trzydziestu sposobach na wzięcie się do roboty. Trudniej nam zrozumieć, że
bomba mobilizacyjna może urodzić się z dobrego zdania z ust szefa, z ciepłego
słowa ze strony najbliższych, czy nawet z materialnych elementów typu stówka
w Lotto czy wygrana zniżka do ulubionego marketu. I tutaj rodzi się nasze
podejście do SuperKtosiowania - chęć pomocy, większe zaangażowanie,
pozytywne nakręcenie i stu procentowa wydajność. Tak tak - wydajność!
Determinacja codzienności - od tak, dla wyczucia pewnych prawidłowości.
Najważniejszym jest poczuć wewnętrznego kopa i włączyć tryb "think positive".
Bycie SuperKtosiem wiąże się przede wszystkim z codziennymi wyzwaniami,
które napotykamy na swojej drodze. Warto stawić im czoła z uśmiechem na
ustach. 

FEZieton
Katarzyna Rado

Chęć bycia Superktosiem 

Fot.: www.canva.com



Najniżej położony punkt w Siemianowicach Śląskich znajduje się na 260 m n.p.m.
Natomiast najwyższy wznosi się na 295 m n.p.m.

Są cztery miasta na prawach powiatu, w których nie ma już stacji kolejowej (Jastrzębie-
Zdrój, Lubin, Siemianowice Śląskie, Łomża i Piekary Śląskie). Stacja Siemianowice
Śląskie zlikwidowana została w 1968 roku.

Siemianowice Śląskie w 2018 roku zamieszkiwało około 1,3 razy więcej mieszkańców
niż w roku 1950.

Siemianowice Śląskie należą do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W Siemianowicach występuje 21 gatunków roślin chronionych.

Siemianowice Śląskie uzyskały prawa miejskie w 1932 roku, gmina miała wówczas 43
tys. mieszkańców i uchodziła za największą wieś w Europie.

Pierwsza przykościelna szkoła w Siemianowicach Śląskich i okolicy powstała w 1421
roku w Michałkowicach w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy
Elizy Orzeszkowej.

Czy wiesz, że...
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Rarytas towarzyszący kinomanom, słono-słodki puszek, czyli popcorn,
który skradł serca milionów osób na całym świecie. Co wiemy o jego
produkcji? Jak dzięki maszynce do popcornu, delektować się nim w
domu?

Krok po kroku: ziarenka kukurydzy wsypujemy w odpowiednie miejsce i… czekamy,
aż popcorn będzie gotowy. Trzeba przed tym użyć tylko przycisku do nagrzewania –
kontrolka poinformuje nas o gotowości do pracy. Zależnie od konstrukcji tak
przygotowany popcorn może być wystrzeliwany do miski przez dozownik lub
pozostawać wewnątrz automatu, żebyśmy na spokojnie odsypali go i zabrali na
filmowy seans lub domową imprezę. Spora część modeli wykorzystuje tarcie ziaren i
gorące powietrze. Nie trzeba używać tłuszczu, chociaż z drugiej strony wsypanie soli
jest kłopotliwe. Musimy po prosto posolić już wyprażony popcorn, który znajduje się
w misce.
Jakie parametry są najbardziej istotne przy zakupie maszyny do produkcji
domowego popcornu? Przede wszystkim moc, choć nie zawsze. Jeśli mówimy o
urządzeniu o standardowej budowie (czyli kompaktowej i strzelającej popcornem do
miski), moc powinna być jak najwyższa i przekraczać 1000 W. Istotna jest pojemność
na ziarna kukurydzy, szczególnie gdy chcemy zrobić popcorn dla kilku osób. Nie ma
co jednak oczekiwać dużej przestrzeni na ziarenka. Zazwyczaj jest to 60-100 g. 

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI
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Pałac Donnersmarcków to barokowy, klasycystyczny pałac znajdujący się w
Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chopina. Budowę pałacu zapoczątkował w XVII
wieku ród Mieroszewskich, który był właścicielem miejscowych dóbr od co najmniej
XVI wieku. Za ich czasów pochodzi najstarsza barokowa część pałacu z łamanym
dachem polskim. Dobytek, w skład których wchodził pałac został sprzedany w roku
1692 przez Stanisława Mieroszewskiego i stał się własnością Bogusława Hunter von
Grandona, który w 1718 roku sprzedał pałac Julianie Maksymilianie Coob von
Neyding, po śmierci której odziedziczył go jej syn Karol Henckel von Donnersmarck.
Co ciekawe - jako stałą rezydencję rodu wybrał go dopiero jego syn Łazarz Henckel
von Donnersmarck. Niedługo później, bo w latach 1778–1789, pałac został
rozbudowany poprzez dobudowanie do skrzydła północnego Mieroszewskich nowej
strony - zachodniej. W czasie wojen napoleońskich (IV koalicja antyfrancuska) w
1807 roku pałac został obrabowany. Niedługo później, bo około 1830 roku nastąpiła
kolejna przebudowa, podczas której zmodernizowano kaplicę i elewacje oraz
połączono północne barokowe skrzydło Mieroszewskich z nowym skrzydłem w stylu
klasycystycznym od strony wschodniej, w które wkomponowano wcześniejszą basztę
bramną. W skład całego kompleksu pałacowego wchodziły także dwie oficyny, brama
oraz dwa budynki gospodarcze. Posiadłość otaczał piękny park. Około roku 1850 do
obudowy głównej dostawiono oficynę południową, a w drugiej połowie XIX wieku
odrestaurowano klatkę schodową. Pod koniec XIX wieku Donnersmarckowie
sprzedali w całości zespół pałacowy.
PS. W 2011 roku pałac kupił firma Prestige Residences z Katowic. W 2013 roku pałac
został sprzedany Grupie Saternus. Obecnie kubatura głównego korpusu wynosi
ponad 23 tys. m³. 

- Źródło: naszemiasto.pl [dostęp 2020-12-12].

Za kulisami... Pałacu Donnersmarcków 

Fot.: www.orlegniazda.pl



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Misja: Rozlazły zamek błyskawiczny... 

Zima... masa ubrań do założenia przed wyjściem - buty, czapka, szalik, a do tego
kurtka... I przychodzi taki dzień, w którym nagle zamek zaczyna się rozchodzić, a my
tupiemy nogami ze złości, spisując na straty najważniejszą część naszego dobytku.
Zreperowanie zamka z reguły nie wymaga specjalnych umiejętności. Jeśli został on
wykonany z metalu, potrzebne nam będą płaskie obcęgi lub kombinerki. Należy
chwycić nimi boki suwaka i bardzo delikatnie je ścisnąć. Lepiej jednak nie próbować
tą metodą naprawiać plastikowego zamka, ponieważ bardzo łatwo go uszkodzić. 
 Możemy także skorzystać nie nieco innej metody. Tutaj będą nam potrzebne igła
oraz
nici. Zacznijmy od usunięcia znajdującej się na końcu zamka wypukłej blaszki. W tym
celu użyjemy kombinerek. Następnie przesuwamy zamek w dół, lecz nie ściągamy
naszej blaszki, zwanej potocznie kostką. Zatrzymujemy się przed ostatnim ząbkiem. 
Układamy wszystkie ząbki we właściwej kolejności i zszywamy koniec zamka w
miejscu, w którym wcześniej znajdowała się metalowa blaszka. Robimy to starannie.
W przeciwnym razie nasze działania mogą okazać się bezowocne. Kiedy końcówka
zamka zostanie kilkakrotnie obszyta, robimy węzełek po wewnętrznej stronie kurtki 
 już - robota gotowa!
Jeśli zamek nie rozchodzi się, lecz zacina, wystarczy posmarować go, aby znów gładko
przesuwał się po ząbkach. Najbardziej popularnym sposobem jest zastosowanie
mydła. Możemy użyć także świecy, przesuwając nią po ząbkach.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com



Family Day theme announced

Widząc pijaka siedzącego nad butelką
wódki ktoś zapytał:
- Czy to jest pańska jedyna pociecha
życiowa?
- Nie! W szafie mam jeszcze cztery butelki.

Ding-dong!
– Dzień dobry pani.
– A to ty Piotrusiu. Co się stało?
– Tata mnie przysłał, bo dłubie przy aucie
i nie 
może sobie poradzić.
– Stary, rusz tyłek i idź pomóc sąsiadowi.
– Tata jeszcze mówił, żeby pan sąsiad
wziął jakiś specjalny klucz, bo tata nie ma.
– A jaki?
– Szklana pięćdziesiątka...

Czasy zimnej wojny, sprzątaczka wchodzi
do sterowni radzieckiego silosa
atomowego. Zaczyna sprzątać, w pewnym
momencie przypadkiem naciska jeden z
przycisków. Znajdujący się w
pomieszczeniu żołnierz krzyczy:
- Paszła!
- Kto, ja? - pyta sprzątaczka.
- Niet! Ameryka!

Przychodzi facet z sanepidu na kontrolę do
szpitala psychiatrycznego, a 
tam wszyscy z kierownicami biegają. Idzie
więc do ordynatora i pyta: 
- Co się stało, że tam wszyscy z
kierownicami biegają? 
Ordynator wyjmuje z szuflady kierownicę i
mówi: 
- Jedziemy sprawdzić!

Rozerwij się! 

W Zoo:
Tato dlaczego ta gorylica jest poza klatką?
– pyta Jasiu.
Jasiu jesteśmy dopiero przy kasie!

Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi:
– Hau!
– Halo?
– Hau!
– Nic nie rozumiem. Proszę mówić
wyraźniej!
– H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak
Urszula!

Taksówkarz jedzie bardzo szybko, ostro
bierze zakręty, wyprzedza samochód za
samochodem. Pasażer blednie: 
– Panie, niech pan uważa! Ja mam na
utrzymaniu sześcioro dzieci! 
Taksówkarz się odwraca: 
– No i mi pan mówi, żebym uważał?

Poranek. Ponury programista wchodzi do
kuchni na śniadanie po nocy spędzonej przy
komputerze. Żona natychmiast zauważyła, że
coś nie w porządku: 
- Co się stało Maniuś, program nie zadziałał? 
- Zadziałał. 
- Więc czemu jesteś taki ponury? 
- Zdrzemnąłem się na Backspace.

- Proszę mnie ostrzyc.
- Z przyjemnością, panie profesorze, tylko
proszę zdjąć kapelusz.
- Och, bardzo przepraszam! Nie
zauważyłem, że tu są damy!



Śledź nas na Facebooku i Linkedin! 
@FabrykaElementowZlacznych 

Adres:
ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Redakcja oraz opracowanie graficzne: 
Katarzyna Rado

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