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FEZ w fazie letniej aury produkcji

Pędzimy ku normalności. Letnia aura zagląda przez
produkcyjne szpary, a Fabryka Elementów Złącznych poszerza
swoje horyzonty w mediach internetowych. Jesteśmy już na
LindkedIn, gdzie również będziemy umieszczać nasze
publikacje. Czerwcowe powiewy produkcyjne opiewać będą w
nowoczesne rozwiązania z zakresów technicznych przy wyborze
najlepszych ofert przetargowych.

OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!
 
Czerwiec to czas wkraczania w upalne,
długie dni i późne zachody słońca. Dla
wielu z nas stanowi on także etap
wkraczania w nową erę produkcyjną
Fabryki. Pierścienie, wkręty kolejowe,
nowe próby materiałowe, a także
nieustanna walka o stal najlepszej
jakości. Warto zatem spędzić z
"Kurierem" jak najwięcej czasu! :)
W czerwcowym numerze dowiecie się
co nieco na temat kichania czy
ludzkich oczu, a publicystykę zasili
FEZieton o normalności. Z kolei w
Poradniku Fabrykowicza znajdziecie
przegląd najbardziej przydatnych
narzędzi do majsterkowania. 
 
PS. Z Okazji zbliżającego się  Dnia
Ojca, życzymy wszystkim tatusiom
dużo zdrowia, uśmiechu, cierpliwości
oraz spełnienia planów i marzeń! :) 
 

Redaktor naczelna
Katarzyna Szczygieł
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Świat stojący pod znakiem zapytania. Mroczna aura kryzysu.  A do tego
wiosenne szumy pod tytułem #zostań w domu... Czyli kwartalnik 2020
pod znakiem... zapytania
 

Światowa pandemia ogarnęła niemal całą gospodarkę światową. Jakby tego było
mało - media non stop zalewają nas falami informacji, które niekoniecznie
wzbudzają pozytywne emocje. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że tylko powrót do
normalności uchroni nas przed dużo poważniejszą zarazą niż pandemia "korony".
Bardzo możliwe, że będziemy musieli nauczyć się z nią żyć... Tak samo jak z grypą i
innymi wirusowymi paskudztwami. Dajmy porwać się czerwcowej aurze i wysuńmy
pozytywne wnioski. Jesteśmy poddani nauce o czystości. Od mycia rąk jeszcze
przecież nikt nie zginął :). Ale chyba najbardziej czekamy na "zrzucenie masek" i
możliwość prawdziwego dotlenienia w nadchodzące lato! Warto chyba pomyśleć, jak
bardzo docenimy drobnostki, do których wcześniej nie przywiązywaliśmy wagi.
Relaks pod chmurką przy żarzącej się kiełbasce z grilla? Spotkania w grupie
przyjaciół wśród miejskiego harmidru? A może wakacje pełne turystów z różnych
zakątków kraju? Nie ważne, czy w tym roku będą nam pisane górskie wspinaczki,
nadmorski plażnig, czy miejska wycieczka objazdowa... Najważniejsze, żebyśmy mogli
odetchnąć z ulgą. No bo co jak co, ale komfort psychiczny to jeden z ważniejszych
elementów zdrowego stylu życia i właściwego funkcjonowania każdego żywego
organizmu! :) 
 

FEZieton
Katarzyna Szczygieł

Czerwiec nadzieją ku normalności

Fot.: www.canva.com



Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia.

Kichnięcie przemieszcza się z prędkością ok. 44 m/s.

W Singapurze zabronione jest... rzucie gumy!

Liczba rozmaitych form życia, które zasiedlają się na ludzkiej skórze, przekracza liczbę
ludzi żyjących na całej Ziemi.

Leonardo da Vinci posiadał umiejętność jednoczesnego malowania jedną ręką, a pisania
drugą.

Woda kokosowa może być stosowana jako osocze krwi.

Prawdziwa maślanka nie zawiera... mleka!

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Czy wiesz, że...

Fot.: www.canva.com



Baza surowcowa – istotny czynnik dla przedsiębiorstw,  które do produkcji
wykorzystują dużą ilość surowców, lub tych, w których transport określonego
materiału jest nierentowny.
Zasoby wodne – dla przedsiębiorstw, w których woda pełni kluczową funkcje lub
rolę surowca pomocniczego oraz tam, gdzie pełni funkcję chłodniczą np. maszyn.
Baza energetyczna – odnosi się do zakładów energochłonnych, które im dalej
zlokalizowane są od elektrowni tym narażają się na zwiększone koszty związane z
przepływem energii.
Ukształtowanie terenu – czynnik kluczowy dla zakładów przemysłowych,
najbardziej pożądane są równiny.
Baza transportowa – ważna kwestia dla zakładów transportujących materiały,
takie jak surowce lub produkty gotowe. Nieodpowiednie umiejscowienie danego
zakładu będzie wiązało się ze zwiększonymi kosztami logistycznymi.
Rynek zbytu – lokalizacja przedsiębiorstw blisko rynku zbytu jest szczególnie 

Przemysł jako proces w gospodarce obfituje wyróżnia się przede
wszystkim charakterem masowym.  Jak zatem prezentują się czynniki
lokalizacji przemysłu?
 

istotna dla zakładów, w których transportowanie wytwarzanych produktów jest
nieopłacalne lub niemożliwe.
 
 
 

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com



Wszystkiego NAJlepszego TATO! - Nie tylko od święta...
 

Historia obchodów Dnia Ojca rozpoczęła się w miejscowości Spokane w  stanie
Waszyngton. To właśnie tam, w 1910 roku, podczas mszy świętej  poświęconej swojej
zmarłej matce, Sonora Dodd Smart uświadomiła sobie, że po śmierci mamy,
wychowaniem jej i pięciorga rodzeństwa zajmował się samodzielnie ojciec. Sonora
zapragnęła, aby wiedział, jak wiele znaczy on dla niej i jej rodzeństwa. Tato poświęcił
wszystko, aby spełnić rodzicielskie obowiązki i był w oczach swojej córki
najsilniejszym, najbardziej miłosiernym i kochanym człowiekiem...
A teraz zajrzyjmy do kalendarza... Czy wiecie, że data 23 czerwca nie obowiązuje na
całym świecie? Różne są nie tylko dni, ale i miesiące. We Włoszech, Hiszpanii i
Portugalii Dzień Ojca przypada na 19 marca, na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca,
a w Austrii na drugą. Z kolei w Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu
Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. dzień po Niedzieli
Wielkanocnej. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą
niedzielę listopada.
Warto podkreślić, że Ojcowie dają inną miłość  niż matki. Wywierają oni ogromny
wpływ na  kształtowanie się osobowości córki. Może podarować jej np. zachwyt nad 
jej urodą, dając jej przy tym poczucie bezpieczeństwa w relacji z  mężczyznami. O
ojcu mówi się, że to dla córki "pierwszy mężczyzna". Z kolei dla syna ojciec jest
modelem, odwzorowaniem siły, odwagi, męskości, stanowiąc modele identyfikacyjny.
"Popatrz, jaki jestem". 
 
 

Za kulisami... Dnia Ojca

Fot.: www..canva,com



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Emaliowanie... wanny!
Czasami nasza łazienka potrzebuje znacznie bardziej wymagających prac niż zwykłe,
rutynowe sprzątanie. Na szczególną uwagę zasługują wanny. Należy podkreślić, że
emaliowana wanna z obiciami i rysami nie zapewni komfortowej kąpieli. Jeśli jednak
nie jesteśmy gotowi na wymianę naszego kąpielowego SPA, warto spróbować
samodzielnie ją odświeżyć. Powtórne malowanie ma tę zaletę, że pozwala nam
zdecydować się na kolor wanny inny niż standardowy. Zazwyczaj biały. Niestety
wymaga też sporo pracy i cierpliwości.Remont łazienki zaczynamy od starcia wanny
papierem ściernym lub proszkiem szlifierskim. Po usunięciu pyłu, wypłukaniu i
osuszeniu powierzchni wannę pokrywa się specjalnym preparatem gruntującym za
pomocą płaskiego pędzla. Kolejnym etapem jest odtłuszczenie wanny, np. przy
użyciu benzyny ekstrakcyjnej Dopiero tak przygotowaną powierzchnię pokrywa się
farbą poliuretanową, która po wyschnięciu niczym kropla w kroplę przypomina
emalię. Zarówno farbę podkładową, jak i zasadniczą najlepiej powoli rozmieszać z
utwardzaczem. Farbę poliuretanową najlepiej nakładać przy otwartym oknie ze
względu na jej szkodliwość. Po wykonaniu "emaliowania", z kąpieli w wannie należy
zrezygnować przez następny tydzień, korzystając w tym czasie z kabiny lub planując
na czas remontu łazienki pobyt poza domem.
 
 
 

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.skil.pl



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

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...

Mąż daje żonie 500zł i mówi:
- Idź w miasto i kup sobie coś. Ja będę oglądał mecz.
Żona na to:
- Ależ to za dużo.
Mąż odpowiada:
- Myślę, że 100zł na miesiąc jest w porządku.

Rozmowa podczas przyjmowania
do pracy:
- Ile ma pani lat?
- Bliżej mi do trzydziestki, niż do
dwudziestki.
- To znaczy ile?
- Pięćdziesiąt.

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?



Śledź nas na Facebooku! 
@FabrykaElementowZlacznych 
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