
Mija pierwszy rok odkąd został Pan
Prezesem Zarządu Fabryki Elemen-
tów Złącznych w Siemianowicach
Śląskich. Jest to okazja do refleksji,
podsumowań i wniosków. Jak ocenia
Pan ten okres?

- Od czerwca 2016 roku mam za-
szczyt pełnić funkcję Prezesa Zarządu
Fabryki Elementów Złącznych w Sie-
mianowicach Śląskich. Trafiłem do
Firmy o półtorawiekowej tradycji –
w przyszłym roku będziemy obchodzili
1 50-lecie, i muszę przyznać, że z wiel-
ką dumą patrzę i włączam się w tą tra-
dycję, etos oraz historię Zakładu. A jest
ona niezwykle bogata: od założonego w
1868 roku przez Pana Fitznera warsz-
tatu, poprzez Fabrykę Nitów, Fitzne-
rowską Fabrykę Śrub i Nitów,
Siemianowicką Fabrykę Śrub i Nitów
po Fabrykę Elementów Złącznych.

Firma cały czas istnieje, działa, pro-
dukuje - podczas gdy w najbliższej

”Firma istnieje,
działa, produkuje6”

okolicy padło wiele wydawać się mo-
gło nowocześniejszych zakładów.

Dlaczego tak się stało? - pomijając
aspekt nadprzyrodzony, o którym nie-
którzy mówią, a mianowicie opieką pa-
trona metalowców - świętego Eligiusza,

jestem przekonany, że głównym powo-
dem ciągłego istnienia Fabryki są nasi
pracownicy - niejednokrotnie związani
z nią od pokoleń, którzy wkładają cały
swój wysiłek i zaangażowanie w funk-
cjonowanie Zakładu.

Jednakże z drugiej strony Firma, do
której trafiłem rok temu jest bardzo za-
niedbana, niedoinwestowana, z prze-
starzałym i awaryjnym parkiem
maszynowy oraz brakami kadrowymi.

A co w przeciągu tego roku udało się
zrealizować?

- W minionym roku zmieniona zosta-
ła struktura Firmy, nastąpiły pewne

Rozmowa z Maciejem GOSIEWSKIM -
Prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym,
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Oddajemy w Państwa ręce
pierwszy numer gazety zakłado-
wej . Chcemy, aby naszym głów-
nym celem było przekazywanie
wiadomości o tym, co dzieje się i
będzie się działo w firmie.

Będziemy publikować także
artykuły o nas pracownikach, o
naszych osiągnięcia na polu zawo-
dowym lub prywatnym (jak choćby
ciekawe hobby).

Mamy nadzieję, że gazeta
przyczyni się do lepszego przepły-
wu informacj i w Fabryce, ale też
wzmocni nasze poczucie integracj i.

Prosimy o zgłaszanie tematów,
własnych pomysłów lub wyrażania
opinii na jej łamach. Dzięki temu
gazeta będzie podejmowała tematy,
które nas dotyczą.

Będziemy wdzięczni za
wszystkie opinie dotyczące pierw-
szego numeru, jak również kolej-
nych wydań.

Chcemy, aby Państwo mieli
wpływ na treść informacj i w gaze-
cie naszej Fabryki.

Redakcja

Młodzi w FEZ
W środę 14 czerwca młodzież z

Rudy Śląskiej uczestnicząca w Unij-
nym Programie Aktywności Lokalnej .
W ramach działań aktywizacji zawodo-
wej zapoznawała się ze specyfiką pracy
w naszej Firmie. Z zainteresowaniem
przyglądała się pracy kucia śrub i na-
krętek. W laboratorium zakładowym
poznawali metody kontroli ostatecznej
wyrobu, obserwując badania własności
mechanicznych, badania metalograficz-
ne i pomiary geometryczne.

Jesteśmy
dla Ciebie
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Zebranych na uroczystości pra-
cowników, emerytów Fabryki oraz za-
proszonych gości przywitał Pan Janusz
Grobelka - Dyrektor Administracyjny.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. Pani Anna Zasada-Chorab- Za-
stępca Prezydenta Miasta, Pan Rafał
Świerczek- Komendant Miejskiej Pań-
stwowej Straży, Pani Hanna Becker-

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
przedstawiciele Walcowni Rur Silesia
oraz ING Banku Śląskiego. Po raz
pierwszy na uroczystości zaszczycił
swoją obecnością Proboszcz Parafii
pw. Krzyża Świętego- Stanisław No-
coń.

Bezapelacyjnymi bohaterami tego-

Tradycyjnie, jak co
roku, pracownicy

Fabryki świętowali w
dniu 9 czerwca br.
Dzień Metalowca.

Uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą

w Kościele pw. Krzy-
ża Świętego a następ-

nie obchody
branżowego święta

kontynuowano w Re-
stauracji Merkury
w Siemianowicach

Śląskich.
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zmiany kadrowe, aby efektywniej dzia-
łać. Remontujemy i planujemy odna-
wianie parku maszynowego. Chcemy
sukcesywnie powiększać gamę ofero-
wanych produktów, myślimy o stop-
niowym poszerzaniu rynku zbytu na
nasze produkty.

Pracujemy nad polepszeniem wizerun-
ku FEZ-u. Jesteśmy w trakcie realizacji
filmu reklamowego oraz tworzenia no-
wej strony internetowej. Wdrożyliśmy
Politykę Bezpieczeństwa Firmy celem
zabezpieczenia informacji.

Chciałbym podkreślić, że wszystkie
podjęte do tej pory działania oraz te,
które będą w bliższej i dalszej przy-
szłości mają na celu zapewnienie Fir-
mie stabilnego i zrównoważonego
rozwoju, tak aby stała się silnym i waż-
nym producentem a jednocześnie będąc
przyjaznym miejscem dla pracowników
i pozytywnie postrzeganym w kontek-
ście rynku lokalnego i krajowego.

W styczniu w Fabryce wzrosły wyna-
grodzenia, czy pracownicy mogą
spodziewać się kolejnych?

- W Fabryce przez ostatnie lata nie
była prowadzona żadna polityka pła-
cowa, co powodowało, że niektórzy
pracownicy odchodzili. Z początkiem
roku przygotowaliśmy zmiany płacowe,
podwyższając płacę zasadniczą, średnio
o 335 zł dla pracownika zatrudnionego
w Spółce.

Mam świadomość, że nie jest to jesz-
cze poziom płac na poziomie przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w

”Firma istnieje, działa, produkuje6”
cd. ze str. 1

W czerwcu w naszej Fabryce
kręcone były uj ęcia do pierwszego
w dziej ach firmy filmu reklamo-
wego. Niektórzy pracownicy maj ą
swój udział w przygotowanej pro-
dukcj i . Efekty będziemy mogli
zobaczyć j uż na początku wrze-
śnia.

Film reklamowy
W Dniu Metalowca 9 czerwca br.

złożono kwiaty na grobie założycieli
Fabryki rodziny Fitznerów. Jest już
wieloletnią tradycją, że pracownicy i
kierownictwo w dniach uroczystych dla
Fabryki wspomina swoich założycieli.

Kwiaty dla Fitznerów

sektorze przedsiębiorstw w Polsce, ale
mam nadzieję, że z czasem taki pułap
osiągniemy.

Wszyscy pracownicy muszą jednak
mieć świadomość, że kolejne zmiany
płacowe będą realizowane w zależno-
ści od posiadanych środków w Firmie,
a to w dużej mierze zależy także od
każdego pracownika, który na swoim
stanowisku powinien wykonywać
pracę jak naj lepiej .

Fabryka również włącza się aktyw-
nie we współpracę w ramach lokal-
nej społeczności Siemianowickiej , ale
i nie tylko ...

- Tak, współpracujemy z Władzami
miasta Siemianowic Śląskich, Policją,
Strażą Pożarną. Angażujemy się w
działalność w strukturze Siemianowic-
kiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
oraz Polskiej Izby Producentów Urzą-
dzeń i Usług na Rzecz Kolei. Nawią-
zujemy współpracę z innymi firmami z
najbliższej okolicy, jak na przykład z
Walcownią Rur w Siemianowicach.
Podejmujemy wspólne działania z
Wyższymi Uczelniami z regionu. Pod-
pisaliśmy już umowę o współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym i fi-
nalizujemy z Politechniką Śląską.

Nie zapominamy także o naszych
emerytach, dla których zorganizowa-
liśmy w maju wycieczkę do Wisły i z
którymi pozostajemy w stałym kon-
takcie.

Dziękujemy za rozmowę.

- Dziękuję.



rocznego Dnia Metalowca, byli Ci, któ-
rzy swoją długoletnią pracą i pełnym
zaangażowaniem przyczynili się do
dalszego istnienia Fabryki i ciągłego jej
rozwoju. Z rąk Pana Prezesa Macieja
Gosiewskiego odznakę „Zasłużony
Pracownik Fabryki Elementów Złącz-
nych S.A.” otrzymali: Ewa Strzoda,
Andrzej Baron oraz Dariusz Fuchs.

Za długoletnią pracę na rzecz Fa-
bryki wyróżniono kilkanaście osób,
wśród nich 40-lecie i 35-lecie obcho-
dzili: Waldemar Grzywocz i Alina Mo-
lenda.

30-letnią pracą poszczycić mogli
się: Sabina Błaśkiewicz, Danuta Mar-
cinkiewicz, Tadeusz Bagiński, Marek

Dandik, Karol Gajewski, Krzysztof
Meryk oraz Ireneusz Rasikon.

25 lecie pracy zawodowej w Fabry-

ce obchodzili: Anna Badura, Grażyna
Słania, Krzysztof Kwaśniewski, Zbi-
gniew Podsiadło, Adam Skorupa.

Jubileusz 20- lecia pracy obchodzili
Sonia Brandy, Halina Saternus, Beata
Malara, Jolanta Wacławik, Beata Zie-
mianek, Jarosław Zieliński i 1 5-lecie
pracy zawodowej w Spółce- Henryk
Fraj , Marian Molenda oraz Rajmund
Szuba.

Jak na tradycję przystało za 25-let-
nią pracę zawodową zostały wręczone
znane już pracownikom Fabryki ze-
garki, które otrzymali: Kazimiera Bo-

lęba, Jacek Słomiany i Krzysztof
Kałuziński.

Po części oficjalnej „metalowcy”
świętowali przy zastawionych stołach
i rewelacyjnej muzyce. Pracownicy po
raz kolejny udowodnili, że nie tylko w
Fabryce potrafią świetnie współpraco-

wać, ale również w zorganizowanych
konkursach, podczas świętowania, po-
kazali wielką klasę walcząc do końca o
zwycięstwo.

Tymczasem, oczekując na przyszło-
roczny Dzień Metalowca możemy
wspominać minione święto na zdję-
ciach…

Foto: Agnieszka Biela,
KrzysztofOleś, Ireneusz Sowa
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Przychodzi baba do lekarza z
drutem w uszach.

- Co pani wyrabia?

- Słucham metalu

***
Facet grzebie coś przy kontakcie i

woła żonę:

- Jadźka, potrzymaj mi ten kabelek.

Żona bierze kabelek i pyta:

- No i co?

- Nic. . . Widocznie faza jest w
drugim.. .

***
Przychodzi MacGyver do sklepu:

- Poproszę linkę stalową o długości
3 metrów, pół kilograma gwoździ 6
mm, młotek i 2 baterie 9V.

- Niestety, w tej chwili mamy na
stanie tylko jedno opakowanie
ketchupu.

MacGyver zastanawia się przez
chwilę, po czym stwierdza:

- Dobra. Może być.

29 czerwca 201 7 r. w Żmigrodzie
odbyło się seminarium na temat
„Możliwości Badawcze Toru Do-
świadczalnego w Żmigrodzie” zorga-
nizowanym przez Polską Izbę
Producentów Urządzeń i Usług na
Rzecz Kolei. W seminarium wzięli
udział: Grzegorz Durdziński - Dyrek-
tor Handlowy oraz Zygmunt Dobro-
wolski - Dyrektor Techniczny.

Tor w Żmigrodzie jest jedynym

tego typu obiektem w Polsce i jednym
z sześciu funkcjonujących w Europie i
ośmiu na świecie.

Dyrektorzy mogli zapoznać się z
nowymi trendami w kolejnictwie i za-
stosowaniem naszych produktów w
przyszłości. Takie seminaria pozwalają
na lepsze wyznaczenie kierunków
rozwoju przez naszą Fabrykę a w
przyszłości na wdrażanie nowych wy-
robów.

Seminarium Patron Metalowców
św. Eligiusz

Święty Eligiusz jest patronem me-
talowców, ale także jubilerów, kowali,
ślusarzy, zegarmistrzów, złotników,
grawerów.

Jeszcze dziś niektórzy rzemieślnicy
na Zachodzie w dniu 1 grudnia (dzień
śmierci świętego) wstrzymują się od

pracy. Jako orędownika wzywano go
oprócz św. Floriana również przy po-
żarach.

Eligiusz z Noyon, urodził się około
588 w Chaptelat, zmarł 1 grudnia 660
w Noyonie) – urzędnik dworski za
czasów panowania Merowingów, bi-
skup Noyonu i Tournai (641 -659) i mi-
sjonarz.

Po kanonizacji stał się jednym z
najpopularniejszych świętych dawnej
Galii, a jego kult rozprzestrzenił się
poza granice kraju.
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