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Śląski Brylant
dla Fabryki

W poniedziałek 18 czerwca br. Prezes Maciej Gosiewski otrzymał od
Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Statuetkę - Śląski Brylant
Gospodarczy dla Fabryki Elementów Złącznych S.A.
„Jestem zadowolony, dumny, że mogłem odebrać tę nagrodę, jako duże
wyróżnienie dla Fabryki Elementów Złącznych, wszystkich tam pracujących
pracowników, szczególnie teraz kiedy zakład obchodzi 150 lat istnienia” –
powiedział Prezes Maciej Gosiewski.

Po raz kolejny emeryci
i renciści Fabryki mieli
okazję spędzić czas w
polskich górach.

29 maja byli pracownicy zebrali się
z samego rana pod Fabryką, aby wyruszyć na całodniową wycieczkę. Pierwszym etapem był Szczyrk, gdzie była
okazja do spaceru wzdłuż Potoku Wilczego. Jadąc autokarem uczestnicy
mogli zakosztować górskiej adrenaliny
i zobaczyć piękne widoki dzięki Przełęczy Salmopolskiej, przez którą biegnie niezwykle malownicza droga w
stronę Wisły.
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WSPÓŁPRACA
1 2 czerwca br. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Siemianowicach Śl. przy ul. Budryka 2
odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy
Miastem Siemianowice Śląskie, Walcownią Rur Silesia
S.A.,
Fabryką Elementów Złącznych
S.A. a Branżową Szkołą.
Celem Listu Intencyjnego jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy Stronami oraz
określenie ramowych zasad współpracy w zakresie realizacji inicjatyw,
programów, projektów oraz usług
edukacyjnych, promocyjnych i innych.
Wspólne działania realizowane będą na polach dydaktyki i promocji.
Będą one polegać na podejmowaniu
inicjatyw, mających na celu uruchomienie i nabór uczniów do klasy patronackiej kształcącej w zawodach
ślusarz, elektryk oraz operator maszyn do obróbki plastycznej metalu.
Współpraca Miasta, szkoły i firm
ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku
pracy, jak również jej uatrakcyjnienia.

Majowa wycieczka w górach

DZIEŃMETALOWCA
15 czerwca 2018r. w Zameczku w Michałkowicach odbyły się
uroczyste obchody Dnia Metalowca
dla pracowników FEZ S.A. oraz zaproszonych gości.

Tradycyjnie, ten szczególny dzień
rozpoczął się od mszy świętej w Kościele św. Michała Archanioła w Michałkowicach, którą odprawił ks.
Proboszcz Eugeniusz Kurpas
Wszystkich zebranych pracowników,
emerytów i rencistów Fabryki oraz gości przywitał Janusz Grobelka- Dyrektor Administracyjny. Wiele o
początkach firmy oraz jej historii mówiła Anna ZasadaChorab, która w imieniu prezydenta miasta Rafała Piecha
złożyła na ręce Prezesa Fabryki Macieja Gosiewskiego
słowa uznania wraz z życzeniami dla całego zakładu. W
trakcie trwania części oficjalnej został odczytany list gratulacyjny od Ministra EnergiiGrzegorza Tobiszowskiego
oraz od Prezes TFS Silesia Jadwigii Dyktus. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością
Danuta Sobczyk- Pełnomocnik miasta ds. rodziny oraz Ireneusz PilchZastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Dzień metalowca to
dzień, w którym zostają
docenieni pracownicy za
swoją długoletnią pracę,
ponad przeciętne zaangażowanie, przyczyniając się tym samym do
istnienia i rozwoju Fabryki. W tym roku Prezes Maciej Gosiewski
wręczył odznakę „Zasłużony Pracownik Fabryki
Elementów
Złącznych S.A.” czterem pracownikom: Annie Badura, Teresie Zadora,
Mariuszowi Młynartowicz oraz Zdzisławowi Paździorny.
W 2018 r. 40-lecie w Fabryce obchodziła Ewa Strzoda.
30-letnią pracą mogli się poszczycić: Mariola Bielanik, Barbara Berdys,
Wanda Loksztajn, Mariusz Młynartowicz, Andrzej Polok i Dariusz Fuchs.
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Jubileusz 25-lecia pracy obchodzili:
Dorota Łuczak, Piotr Gręda i Michał
Bregida.
20-lecie pracy zawodowej dla Fabryki obchodził Mariusz Fiuk natomiast
15- lecie obchodzili: Jan Wróbel, Andrzej Kucper oraz Janusz Niekowal.
Dzień metalowca był również okazją
do wręczenia zegarków dla pracowni-

ków, którzy posiadają 25 letni staż pracy. W tym roku zegarki otrzymało aż
6-ciu pracowników: Małgorzata Sadowska, Janusz Grobelka, Stefan Niestroj, Piotr Grabowski, Adam
Koszowski i Michał Bregida.
Po zakończeniu części oficjalnej odbył się jubileuszowy obiad a po nim
rozpoczęła się biesiada przy muzyce.
Wspólna zabawa, tańce i konkursy z nagrodami były okazją
do integracji załogi z
kierownictwem i zawarcia nowych znajomości. Z pewnością
będzie można wracać
wspomnieniami do
tego uroczystego wydarzenia.
W tym roku Dzień
Metalowca przypadał
w 150 rocznicę założenia Fabryki, można

więc powiedzieć, że
tym dniem rozpoczęliśmy świętowanie tak dostojnego
jubileuszu.
Zamknięcie tego wydarzenia odbędzie
się 14 grudnia uroczystym sympozjum
w Parku Tradycji w
Siemianowicach
Śląskich.
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„Podwodne
światy
w
FEZ”
Obok wędkarstwa i gołębiarstwa akwarystyka uznawana
jest niewątpliwie za jedno z
najpopularniejszych zainteresowań, jakimi zwyczajowo pasjonują się mieszkańcy
Górnego Śląska.

Nieprzypadkowo to właśnie w naszym regionie, na terenach dzisiejszego

Chorzowa już ponad 100 lat temu powstało pierwsze w Polsce towarzystwo
akwarystyczne.
Ta zacna tradycja podtrzymywana
jest od wielu lat również w naszym zakładzie. Wędrując po terenie fabryki
uważny obserwator nie jeden raz do-

strzeże miniaturowe wodne światy kryjące się w zakamarkach przemysłowych
instalacji. Zamknięte w szklanych taflach, emanujące uspokajającą zieloną
poświatą fragmenty podwodnych ekosystemów cieszą oko swoim niepowtarzalnym urokiem kontrastując z
surowym otoczeniem industrialnych

przestrzeni. Z pozoru jakby nie na
miejscu, zagubione wśród wszechobecnego zgiełku maszyn
i
rzeszy
krzątających się ludzi,
w rzeczywistości zyskują dzięki temu niezwykłemu otoczeniu
zupełnie nowe walory
estetyczne.
Jak łatwo się domyślić te kieszonkowe
enklawy podwodnego
życia są oczkiem w

głowie i zasłużonym powodem do dumy dla opiekujących się nimi pracowników, którzy godzinami mogliby
opowiadać o swoim hobby. Kilka z
nich chcielibyśmy dziś zaprezentować
naszym Czytelnikom.
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Majowa
wycieczka
w górach
cd. ze str. 1

Na chwilę można było zatrzymać się
w Wiśle, aby podziwiać piękny deptak
i rynek z fontanną. Ostatnim
przystankiem był Ustroń gdzie czekał
na wszystkich pyszny obiad. Pogoda
nie zawiodła uczestników, dlatego też
na długo będą mogli wspominać ten
dzień.
Kolejna wycieczka dla emerytów i
rencistów Fabryki planowana jest na
miesiąc wrzesień tego roku.
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Wnuk pyta swoją ponad osiemdziesięcioletnią babcię:
– Babciu, a jak będziemy już nad
morzem, to będziesz się ze mną kąpać?
– Chętnie bym z tobą popływała, ale
nie wiem, co będzie z moim kostiumem
kąpielowym, bo ma dziurę na kolanie.
***
Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, jak
tylko go przeczytam”.
***
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn
z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale
już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!
***
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta
Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.
***
Na pustyni wyczerpany turysta pyta
napotkanego Araba:
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w
prawo.
***
- Jak ci się podobało nad morzem? pyta brunetka blondynkę.
- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale były do siebie takie podobne...
***
Idzie turysta drogą spotyka Bacę i
pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łą-

kę bo chcę zdążyć na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego
byka to i na ten o 9.15 zdążycie.
***
Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić
tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na
kuchnię?
***
Uczeń wraca z wakacji do szkoły i
mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...
***
Hotel, recepcjonista zagaja do nowo
przybyłej pary:
- Urlop?
- Tak...
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają...
- A to tym razem państwo nie zabrali?
- Nie zabrali...
- Tylko we dwoje? Romantyczny
wypad!
- Tak...
- A kto został z dziećmi?
- Żona.
***
Gościu po powrocie z urlopu w Anglii spotyka kumpla.
- No i jak tam urlop, podobało się?
- Super, nawet wiem dlaczego Anglicy tak fanatycznie piją herbatę.
- Tak? Dlaczego?
- Wystarczyło skosztować ich kawy.

