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FEZ wrześniową porą

Wrzesień, okres powakacyjny... Powoli zbliżamy się ku jesieni, a
FEZ rozpoczyna właśnie okres intensywnej produkcji. Lato
obfitowało w działania, które przyczyniły się do rozszerzenia
listy potencjalnych klientów, a także do przesyłu propozycji
współpracy z firmami nabywającymi od nas wyroby w latach
ubiegłych. Ponadto, nieustannie dbamy o jakość naszych
wyrobów, co świadczy o profesjonalizmie i dążeniu do
uzyskania jak najlepszej sprzedaży. 

OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!

Przed nami kolejny okres wyzwań
oraz intensywny czas wyjścia z
wakacyjnego letargu.
We wrześniowym numerze "Kuriera"
dowiecie się co nieco na temat
światowych  rekordów z kolei kącik
publicystyki zasili FEZieton o jesieni.
Wrześniowy Poradnik Fabrykowicza
podpowie Wam,  jak wykorzysta
narzędzia do majsterkowania w
pracach domowych. Polecamy także
FEZ-owski kącik rozrywki :).
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Wrzosowy klimat, pierwsze apaszki, złote liście - to właśnie jesień,
kłaniająca się wszystkim dookoła. Czy można się nią zauroczyć?

Jesień rozpoczęła swój spektakl pierwszym klapsem w kalendarzu. Złote liście
powoli zaczną spadać z drzew, a większość z nas najbardziej odczuje zmiany...
temperatury. Jednak jesienni optymiści bez owijania w bawełnę przekonują
niedowiarków, że od września możemy robić więcej - a jak się nie chce -
zmotywujmy się! Niech czas na zmiany w naszej garderobie będzie czasem
nowych, ciepłych barw. A przepis na maliny w słoiku od cioci Krysi niech będzie
inspiracją dla domowych sposobów leczenia przeziębień. No i obowiązkowo
szarlotka z cynamonem i kruszonką, której aromat przyciągnie skrytych
łasuchów, bo przez ostatnie miesiące odmawiali sobie słodkich pyszności -
przecież forma na lato sama zrobić się nie mogła! I nie ma zmiłuj! Idąc dalej,
pomyślmy o przyjemności, jaką dają "płynne" aromaty jesieni. Chyba nie ma nic
bardziej przyjemnego niż kubek herbaty z dodatkiem plastra cytryny i odrobiną
miodu w popołudniowy dzień. Pychota! Oczywiście pojawią się i tacy, którzy
będą nieustannie krytykować jesienne zaloty. Przykładowo: A to deszczu więcej,
a to liście mokre. A to płaszcz zeżarty przez mole... I dni coraz krótsze. A urlop
dopiero w przyszłym roku... Mówmy STOP jesiennej depresji, bo im więcej
optymizmu wniesiemy w przeżywanie danej pory roku, tym lepiej dla ciała i
ducha. Dostrzegajmy pozytywne aspekty jesiennej aury zamiast doszukiwać się
negatywnego wydźwięku darów natury, których pierwsze ślady serwuje nam...
wrzesień.

FEZieton
Katarzyna Szczygieł

Jesienny pokłon

Fot.: www.canva.com



W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki. Fakt ten czyni ten kraj unikatowym na
skalę całego świata.

Na Falklandach jest więcej owiec niż ludzi. I to znacznie więcej! Na 1 mieszkańca
przypada bowiem co najmniej 200 owiec.

Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 kilogramów czekolady.

Księstwo Monako jest na prawdę małe! Jest mniejsze niż Central Park w Nowym Jorku.
Pomimo tego, mieszka w nim około 38 000 ludzi.

Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kulturowo kraj na świecie. Mieszkańcy
posługują się tutaj aż 820 językami!

Grecki hymn państwowy nie ma sobie równych. Ze swoimi 158 wersami znalazł się w
księdze rekordów Guinnessa jako najdłuższy hymn na świecie. Nie jest łatwo zaśpiewać
go w całości.

W Hiszpanii produkuje się 45% oliwy. Jest to zawrotne 15 00000 ton oliwy rocznie.

Czy wiesz, że...

Fot.: www.canva.com



Charakter adaptacyjny, poprawa efektywności, czy opracowywanie
nowych sposobów wykorzystania posiadanego majątku to tylko
niektóre wykładniki restrukturyzacji naprawczej. Jak zatem może
wpłynąć ona na rozwój przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja naprawcza to nic innego, jak zbiór bieżących działań,
przeprowadzanych w firmach mających złe wyniki ekonomiczne, zagrożonych utratą
płynności finansowej. Może być realizowana w ramach obowiązującego "tu i teraz"
potencjału przedsiębiorstwa lub poprzez tzw. odchudzanie. Pierwsza opcja zakłada
doskonalenie i usprawnianie określonych systemów danego przedsiębiorstwa,  z
kolei "odchudzanie" polega na pozbyciu się niekorzystnych czynników np.
ograniczenie asortymentu bądź redukcja zatrudnienia. 
Podstawowym celem takich działań naprawczych jest utrzymanie przynajmniej
minimalnego poziomu płynności finansowej. Działania  restrukturyzacji naprawczej
ukierunkowane są przede wszystkim na zatrzymanie negatywnych ogniw i tendencji
oraz na utrzymanie dotychczasowej produkcji. Najczęściej obejmuje wybrane
obszary działalności przedsiębiorstwa, w których istnieje konieczność
wprowadzenia różnorodnych  zmian, pozwalających ustabilizować pogarszającą się 
sytuację danej firmy. Restrukturyzacja naprawcza przebiega według dokładnie
określonego programu z jasno określonym celem głównym.

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com



Siemianowice po raz pierwszy zostały wymienione w dokumentach historycznych w
okresie średniowiecznym. Przez stulecia jej mieszkańcy zajmowali się gospodarką
rybacką, rolnictwem, oraz ogrodnictwem. 
Miejscowość pozostawała w rękach rodzin szlacheckich - m.in. w XVII wieku władali
tutaj Mieroszewscy, a od początku XVIII stulecia – Donnersmarckowie. Wielkie
zmiany zaszły w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy na Śląsku rozpoczęła się
wyczekiwana przez wielu epoka industrializacji. Wszystko miało swój początek w
Bytkowie, gdzie jako pierwszą uruchomiono kopalnię węgla kamiennego  „Leśna”, a
następnie „Szczęście”. 
Ratusz został zbudowany w roku 1904 dla urzędników siemianowickiej gminy. Plany
przygotował w latach 1902-1903 budowniczy miejski,  Jan Seiffert. Symetryczny
gmach, na rogu Nowego Placu Targowego (dziś plac Marszałka Józefa Piłsudskiego),
został postawiony z cegły, w stylu eklektycznym. Ratusz w Siemianowicach Śląskich
to ceglana budowla, w której połączono style neorenesansowy z neobarokowym.
Najbardziej efektowną częścią budowli jest narożna, cylindryczna wieża z herbem
Siemianowic Śląskich i zegarem, przykryta charakterystycznym hełmem z latarnią i
iglicą. Godnie prezentują się również neobarokowe szczyty Ratusza oraz bogato
zdobione ramy okienne. 
W latach 20. XX wieku do ratusza dobudowano część z salą posiedzeń Rady Miejskiej.
W jej oknach zamontowano, wykonane w krakowskiej pracowni Żeleńskich, witraże.
Przedstawiają one białego orła na lancach, złotego orła śląskiego oraz herb
Siemianowic.

Za kulisami... siemianowickiego Ratusza

Fot.: www.visiton.pl



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Narzędziowy zawrót głowy

W każdym człowieku siedzi mały MacGyver... A chyba każdy z nas niejednokrotnie
próbował na własną rękę majsterkować w swoich czterech kątach. Nie ma znaczenia,
czy nasza skrzynka narzędziowa jest wypełniona po brzegi, czy też zbieramy do niej
powoli wszystkie potrzebne narzędzia. Nie ma też znaczenia, czy jesteśmy
doświadczonymi majsterkowiczami, czy też początkującymi amatorami ręcznych
robótek. Dodajmy kilka przedmiotów do swojej narzędziowej artylerii, a
majsterkowanie pójdzie nam niezwykle gładko!
Od czego by tu zacząć? Każdy powinien posiadać śrubokręt Philipsa. Jeśli jednak w
wirze pracy zorientujemy się, że gdzieś nam się zgubił, metalowa obieraczka do
warzyw może w razie konieczności go zastąpić. 
A może starte gwinty będące częstym skutkiem używania śrubokrętu o
nieodpowiednim rozmiarze? To dopiero utrapienie! Najprostszym  rozwiązaniem
jest zastosowanie ekstraktora do śrub, jednak jeśli takiego nie mamy, warto
wypróbować innego, prostszego sposobu. Na główce śrubki połóżmy grubą gumkę
recepturkę i wciśnijmy końcówkę wkrętarki w celu jej odkręcenia. Problem startego
gwintu znika jak z płatka!
A teraz dajmy szanse materiałom... biurowym. Co powiecie na karteczki
samoprzylepne? Prawdopodobnie w twojej skrzynce z narzędziami ich nie ma, ale
może powinny. Następnym razem, gdy będziesz wiercić dziurę w ścianie, przyklej
taką karteczkę tuż pod miejscem wiercenia. Złóż kartkę do góry – tu zbierze się pył.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com



Family Day theme announced

Mama do Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
- Żal mi dziewczynek. 
- Nie rozumiem...
- Słyszałem, jak tata rozmawiał przez
telefon z kolegami mówił, że pójdą
zapolować na dziewczynki...

- Często pijesz?
- Od czasu do czasu...
- To znaczy?
- Od czasu jak knajpę otworzą, do czasu jak
ją zamkną.

Poranek, małżeństwo podczas śniadania:
- Ale wczoraj wróciłeś pijany!
- Ja? Wcale nie byłem pijany!
- Nie? W łazience błagałeś prysznic, żeby
przestał płakać!.

W Zabrzu na budowie majster
krzyczy do pracownika "gorola"
- Te synek skocz no po halba
- Ale panie majster co to jest halba?
- Te masz recht, weź dwie.

Na ulicy spotyka się dwóch
znajomych:
- Wiesz, dzisiaj jestem wyjątkowo
zmęczony pracą - mówi jeden - a
zamiast odpocząć na kanapie, 
będę musiał wbić się w garnitur i
iść do jakichś kretynów, bo żona 
oczywiście musiała przyjąć
zaproszenie na wieczór.
- Wiem, to my was zaprosiliśmy...

W jakim sklepie kupuje Chuck
Norris?
- W spożywchucku.

Rozerwij się! 



Śledź nas na Facebooku! 
@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

FEZ
KURIER

Gazeta Firmowa


