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FEZ na przestrzeni trzech wieków 

Fabryka Elementów Złącznych nieustannie podąża za
potrzebami klientów, starając się ile sił w produkcji na jak
najlepszymi wynikami. Mimo trudności, załoga z
powodzeniem produkuje i sprzedaje na rynek krajowy i
zagraniczny elementy złączne, które mają szerokie
zastosowanie w transporcie kolejowym, przemyśle
górniczym oraz w innych branżach.

OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!
 
Czas biegnie nieubłaganie, a przed
nami luty pełen wyzwań i ciężkiej
pracy.  Zimowy, dwunasty numer
"Kuriera" wprowadzi Was w
zagadnienia roku przestępnego i
kolejne ciekawostki ze świata
produkcji. W numerze znajdziecie
także publicystyczne frazesy, aby
przyjemniej sączyło się kawę podczas
chwilowego relaksu.
PS. Roboczogodziny niech upływają
wszystkim pod znakiem pewności i
stabilizacji!
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Środki transportu publicznego w wielu miastach kuszące spalinami o
poranku? A może autobusy hybrydowe, których ciche silniki
pozwalają uciąć kilkuminutową drzemkę w drodze do pracy? Ot,
zagadka mobilności XXI wieku
 

Podróżowanie komunikacją miejską bardzo często jest zagadkowe. Pytania o czas
przyjazdu, korki, ilość świateł na drogach czy chociażby mnogość pasażerów nie raz
przyprawiają o zawrót głowy. Zdarzają się i tacy, którzy nagminnie poszukują
adrenaliny i nie kasują biletów, czyhając na kontrolera. Podróż w "wielkim mieście"
rządzi się swoimi prawami. W godzinach szczytu gonimy za wolnym miejscem. Zimą
modlimy się o ogrzewanie, zaś latem o przewiew albo klimę, która jest szczególnie
wszędobylska w galeriach handlowych. Jednak największą atrakcją współczesnych
środków transportu miejskiego jest zdecydowanie kompilacja nowoczesnych
technologii. O czym mowa? O Płatności kartą za bilety, o aplikacjach pozwalających
na szybkie kasowanie podróżniczej przepustki czy o możliwości sprawdzenia
rozkładów jazdy z dokładnością co do minuty. Z jednej strony technologiczne
udogodnienia prowadzą nas ku totalitarnej nowoczesności, z drugiej zaś pozostają w
tyle, jeśli porównamy je z grzechami komunikacji miejskiej, wśród których można
wymienić nie tylko zagadkowość, ale i dodatkowe elementy składowe
komunikacyjnej układanki.
 

FEZieton
Katarzyna Szczygieł

Komunikacyjny zawrót głowy

Fot.: www.canva.com



LEGO jest największym producentem opon na świecie. Corocznie produkuje ich 306 mln
(do samochodów z klocków). 

Niesamowity smak chipsów w tekturowej osłonce? Marka Pringles została założona w
1968 r. Na początku sprzedawano tę ziemniaczaną przekąskę tylko w Stanach
Zjednoczonych, a od lat 70. XX wieku są rozsyłane po całym świecie. Jest kilka teorii
tłumaczących, dlaczego firma nazywa się Pringles. Jedna z nich odwołuje się do postaci
Marka Pringlesa, który stworzył patent 2 286 644 o nazwie Metody i sprzęt do obróbki
ziemniaków. Stało się to 5 marca 1937 r. Jego pracę wykorzystało przedsiębiorstwo 
 Procter & Gamble (P&G), używając również swojego własnego patentu.  Z kolei Fredric
Baur wynalazł puszkę Pringles. Kiedy zmarł w 2008 roku, zostały w niej złożone jego
prochy. 

Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca Coli. Nie mogą latać tym samym
samolotem. Na wszelki wypadek. 

 

 

 
 
 
 
 

Czy wiesz, że...

Fot.: www.canva.com



Celowość, dynamika i ekonomiczność produkcyjna stanowią
niezastąpione źródło procesów wytwórczych. Jak funkcjonują
przedsiębiorstwa produkcyjne?
 
Zacznijmy od teorii. Z definicji: przedsiębiorstwo produkcyjne to wyodrębniona
prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza (działająca na własny rachunek), 
produkująca wyroby materialne w celu osiągnięcia korzyści materialnych  poprzez
zaspokojenie potrzeb konsumentów. Jej zamierzeniem jest  uzyskanie wysokiego
poziomu produktywności oraz rozwoju, a także niskiego stopnia kosztów własnych.
Należy pamiętać, że produkcja stanowi jedną z kluczowych i priorytetowych
aktywności systemu fabrycznego, gdyż poprzez jej działanie, powstają nowe
znaczenia użytkowe. Z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia jest ona sumą
przystosowania i przemiany składników pracy w produkt, dokonaną za pomocą
narzędziami pracy, z udziałem ludzkiej siły roboczej. 
Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada tzw. asortyment produkcji, czyli zestawienie
wytwarzanych wyrobów oraz świadczonych usług. Asortyment produkcji składa się
przede wszystkim z rodzajów oraz grup wyrobów.  Odpowiednie dbanie o organizację
zasobów produkcji skutkuje zbytem produktów oraz służy właściwemu
spożytkowaniu surowców i materiałów, maszyn a także wiedzy i umiejętności
pracowników. Podczas produkcji może dojść do wytworzenia wyrobów
posiadających różne wady – taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przemyśle
artykułów konsumpcyjnych.

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com



Pojęcie ergonomii, wywodzi się z greckiego ergon - praca oraz nomos - prawa
naturalne i oznacza ni mniej, nie więcej, jak „naukę o pracy”. Za jej ojca uważa się
polskiego przyrodnika - Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, który w roku 1857 w
magazynie „Przyroda i Przemysł”, opublikował artykuł „Rys ergonomii, czyli nauki o
Pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody”.
     
Istnieje wiele zakresów definicyjnych pojęcia ergonomia. Jeden z nich  wskazuje
przede wszystkim na fakt, że nauka ta zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy
człowiekiem a jego pracą, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w  najszerszym
znaczeniu, włączając w to twórczość, wypoczynek, prace domowe oraz wydarzenia
podczas podróży. Ujmuje ona zatem bardzo szeroko zakres znaczeniowy ergonomii,
wykraczając poza środowisko pracy rozumianej jako zawodowa.
     
Dążeniem osoby dokonującej oceny stanowiska pracy i  warunków panujących na
nim podczas wykonywania określonych zadań, będzie:
- dostosowanie danego miejsca pracy w jak największym zakresie do rodzaju 
wykonywanej pracy, 
- analiza wynikających ze stanowiska pracy ograniczeń i potrzeb pracownika.
Po uwzględnieniu powyższych elementów oraz wyeliminowaniu przeszkód, możliwe
będzie określenie stanowiska mianem ergonomicznego.
 

Za kulisami... ergonomii

Fot.: www.pracujkomfortowo.pl



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Panele, naprawa, START!
Napuchnięte od wody panele stanowią duże utrudnienie dla każdego, kto do tej pory
nie miał styczności z ich wadliwością. Panele wykonane są z płyty wiórowej bądź
pilśniowej. Od góry pokryte ozdobnym papierem, zabezpieczonym żywicą i środkami
chemicznymi. Przedział cenowy jest tak duży, że są dostępne dla każdego. 
Proste i szybkie zakładanie to ich kolejna zaleta.
Brzydkie bąble powstają na skutek puchnięcia płyty wiórowej wewnątrz paneli. 
Jak zatem uratować spuchnięte panele domowym sposobem? Wykorzystajmy moc
żelazka!
1) Należy dokładnie wysuszyć powierzchnię paneli, na których była rozlana ciecz;
2) Następnie wziąć bawełniany ręcznik, lub szmatkę. Uwaga! Szmatka musi być z
naturalnej tkaniny, żeby nie stopiła się od gorącej stopy żelazka;
3) Ustawiamy żelazko na średnią moc. Rozkładamy ściereczkę na spuchnięciu 
i dociskamy ciepłym żelazkiem. Ma ono służyć jak prasa. Uważajmy, żeby nie
przypalić
paneli. Co chwilę kontrolujmy co dzieje się pod ściereczką.
 
I... GOTOWE! Po tym zabiegu panele powinny powrócić do pierwotnego kształtu.
 
 
 

Fot.: www.canva.com

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com



Rozerwij się! 

Parent-teacher conferences

supplement the information

conveyed by report cards by

focusing on students' specific

strengths and weaknesses in

individual subjects and

generalizing the level of inter-

curricular skills and

competences.

A parent-teacher

conference, parent-teacher

interview or parents'

evening, is a short meeting or

conference between the

parents and teachers of

students to discuss children's

progress at school and find

solutions to academic or

behavioral problems. 

Family Day theme announced
By James Lopez

Ilu niedoświadczonych elektryków
potrzeba do wkręcenia żarówki?
Pięciu. Jeden trzyma żarówkę, a czterech
obraca drabinę.
Ale doświadczony elektryk wie, że jeśli
stanie na stołku i będzie trzymał żarówkę
nie poruszając nią, to się wkręci. Dlaczego?
Bo wie, że Ziemia się obraca.

Lekarz mówi do staruszki:
– No, babciu, w waszym wieku trzeba się oszczędzać, unikać
chodzenia po schodach.
Po roku staruszka zjawia się u tego samego lekarza. 
– Jak się czujecie? – pyta lekarz.
– O, znacznie lepiej... Tylko mam jedno pytanie. Czy już
mogę zacząć chodzić po schodach? 
– Możecie – odpowiada lekarz.
– To chwała Bogu! Bo już to wchodzenie po rynnie na
czwarte piętro bardzo mnie męczyło!

Panie kierowniku, chciałbym
z panem pogadać w trzy
oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w
cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co
zaproponuję jedno oko trzeba
będzie przymknąć...

Spotykają się dwaj
przyjaciele:
- Co Stasiu? Nie chodzisz
już z tą piękną długonogą
blondynką?
- Lekarz mi zabronił.- A co
jesteś chory?- Ten lekarz to
jej mąż.



Śledź nas na Facebooku! 
@FabrykaElementowZlacznych 
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