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KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

Wakacyjne ŚRUBowanie
FEZ mimo wakacyjnej aury nadal planuje podbijać rynek
elementów złącznych. Mimo różnych zawirowań nieustannie
działamy w obszarze produkcji śrub, pierścieni czy nakrętek.
Jako zakład produkcyjny z wieloletnią tradycją chcemy
utrzymać jak najwyższą jakość naszych wyrobów. Zalecamy
zatem trzymanie za nas kciuków!

W tym numerze "Kuriera" FEZ chcemy
przede wszystkim zachęcić do letniego
odpoczynku przy lekturze naszych
redakcyjnych treści oraz pogratulować
nowo wybranym członkom Rady
Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez
pracowników podczas głosowania w
czerwcu.
Życzymy Wam powodzenia w spełnianiu
obowiązków w służbie FEZ-owi! :)

Redaktor naczelna
Katarzyna Rado
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FEZieton
Katarzyna Rado
Letnia wyliczanka

Fot.: www.canva.com

Z „Misia” Barei wielu z nas pamięta słynne zdanie: „Jak jest zima, to musi być
zimno”. Idąc tym tropem: Jak jest lato, to musi być gorąco... Nie tylko w
pogodowym zawrocie głowy...
Niczym w tropikach, panują u nas upały. Dla jednych jest to wybawienie, dla drugich
z kolei udręka jakich mało! Gorąco, z jakim zmagamy się od początku czerwca,
unaocznia nam, że tzw. kryzys klimatyczny to jeden z najpoważniejszych problemów,
z jakim dzisiaj się mierzymy.
W Polsce rozpoczął się już okres wakacyjny, jednak w tym roku letni urlop dużej
ilości z nas będzie przypominał oczekiwanie na zeszłoroczną jesienną powtórkę z
rozrywki. Według doniesień medialnych najbliższe miesiące to przede wszystkim to,
z czym mamy obecnie do czynienia w pogodzie. Temperatura politycznospołecznego sporu o kolejny wariant koronawirusa osiągnie swoje rekordy. Po raz
kolejny będziemy świadkami festiwalu obietnic, nowych obostrzeń oraz stawiania
ultimatum… Przed wieloma z nas podjęcie kluczowych decyzji, które mogą przyćmić
letnią aurę. Mogą, ale nie muszą. Korzystając z możliwości pogodowych, czerpmy z
nich jak najwięcej pozytywnej energii, pobudzając swoje komórki do działania w
obszarze naszego zdrowia, podejścia do nowych sytuacji i radzenia sobie w kryzysie jakikolwiek by on nie był. Czas pokaże, czy to, co robimy, ma jakiś sens - czy to w
życiu prywatnym, czy zawodowym. Najważniejszym jest podejmowanie świadomych
decyzji - nawet w kwestii wyboru domku na wakacyjny wyjazd!

Czy wiesz, że...
Najwyższą na świecie temperaturę powietrza zanotowano w okresie letnim na pustyni
Sahara (Libia) i wynosiła ona 58°C w cieniu.
Najwyższą w Polsce temperaturę powietrza zanotowano w lecie w Pruszkowie koło
Opola i wynosiła ona 40,2°C.
W Australii lato przypada na nasze miesiące zimowe.
Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest ona zbudowana ze stali, która
zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy, a latem
może urosnąć nawet o około 15 centymetrów.
Według niektórych naukowców osoby urodzone w miesiącach letnich są bardziej
narażone na wahania nastrojów. Co więcej, częściej diagnozuje się u nich ADHD i…
rzadziej lądują na stanowiskach dyrektorskich
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Rozerwij się!
Asia zasypia na stojąco przed tablicą.
- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka.
- Stałam całą noc przed lustrem z
zamkniętymi oczami.
- Ale po co?
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy
śpię.
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym
posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze
gotuje.
Syn pyta ojca:
- Tato, czy maliny są w czarne kropki i
chodzą?
- Nie synku, czemu pytasz?
- O kurcze, znowu zjadłem biedronkę.
- Nie waż się do mnie dzwonić i pisać
więcej!
- Co się stało?
- Nic.
- Co ja takiego zrobiłem?
- Nie dzwonisz do mnie i nie piszesz...
- Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem
wrzeszczał na żonę?
- Bo nie chciała powiedzieć, na co wydała
wszystkie pieniądze.
- A dlaczego pan jeszcze głośniej
wrzeszczał dziś rano?
- Bo powiedziała.

Rozmawia dwóch kolegów :
- Rozmowa z kobietą jest jak czytanie
regulaminów bankowych.
- Dlaczego ?
- Bo na koniec, chociaż nic z tego nie
rozumiesz, zgadzasz się na wszystko.
Spotyka się dwóch znajomych:
- Widzisz i wygrałem tę sprawę o
przekroczenie prędkości.
- Ale jak?
- Mój adwokat udowodnił, że przy 200
km/h nie widać znaku ograniczenia do
czterdziestu.
Żona żali się mężowi:
- Wcale o mnie nie myślisz! Ciągle tylko
sport i sport.
Nawet nie pamiętasz kiedy jest rocznica
naszego ślubu.
- Ależ pamiętam, kochanie.
To było tego samego dnia, gdy Małysz
wygrał Turniej Czterech Skoczni...
Żona mówi do męża:
- Kochanie w barku były dwie półlitrówki, a
teraz widzę tylko jedną.
Możesz mi powiedzieć, dlaczego?
- No bo było ciemno i nie zauważyłem tej
drugiej!
Jasiu pyta się nauczycielki:
- Proszę Pani dlaczego na drzwiach pisze I
klasa, a my siedzimy na twardych
krzesłach?

Family Day theme announced
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Śledź nas na Facebooku i LinkedIn!
@FabrykaElementowZlacznych

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

