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KURIER

OD REDAKCJI
Efektywność na miarę... FEZ S.A.
Fabryka Elementów Złącznych nie próżnowała podczas
tegorocznych Targów z branży przemysłowej. Załoga FEZ
nieustannie dąży do zadowolenia swoich klientów, co w
dużej mierze przekłada się na systematyczność działań.
Satysfakcja kontrahentów stanowi miód na przemysłowe
serca FEZ, co w pełni pozwala na rozumienie, planowanie
oraz realizację powierzonych zadań, a także nieustanne
dążenie do celów jakościowych firmy.

Drodzy czytelnicy!
Za oknami jesień, a w Naszej
Fabryce triumfuje lato. Ciężko jest
się przestawić na złotą aurę
opadających z drzew liści.
Listopadowe
wydanie
FEZowskiego
Kuriera
przeniesie
Państwa w świat dziennikarskich
ciekawostek
przemysłowych,
których główne punkty opierają się
na
polach
komentatorskich.
Adekwatność
funkcjonowania
Fabryki, równa się szerokiemu
zakresowi promowania działań na
papierowym tle Kuriera.
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Kiedy CZASem rządzi pieniądz

Fot.: www.canva.com

Rynek różnorodności i nieustanna pogoń za pieniądzem stanowią
obecnie wisienkę na handlowym torcie. Musimy przebijać się przez
konkurencyjne mury, aby zdobyć zaufanie klienta
Powiedzmy sobie szczerze - dzisiaj czas jest nową walutą pieniądza, a co za tym idzie całej struktury handlowej. Przedsiębiorstwa pracujące na swój sukces muszą starać
się ile sił w nogach, aby dopinać wszystko na przysłowiowy "ostatni guzik". Wymiana
poszczególnych dóbr wiąże się także bezpośrednio z zaangażowaniem oraz
mobilizacją kadry pracowniczej, co przekłada się na efektywność zarządzania oraz
rosnącej sprzedaży. Współczesny marketing opiera się na nieustannym hakowaniu
wzrostu oraz budowaniu efektywnego dialogu z klientem na temat naszych
produktów. Nowe, innowacyjne podejście to przede wszystkim nowy,
perspektywiczny sposób myślenia, który wymaga od każdego z nas porzucenia
zapatrywania się na pogląd, że marketing stanowi niezależną, odrębną działalność
podejmowaną pod koniec kresu życia produktu czy marki. Należy pamiętać o
nieustannym doskonaleniu owoców pracy naszej firmy. Skuteczne zarabianie, to
zarabianie w CZASie i na CZASie. Szybkość w podejmowaniu działań sprzedażowych
prowadzi do rozwoju biznesowej współpracy i przysłowiowym zbijaniu kokosów w
zamian za oferowaną jakość.

Czy wiesz, że...
Od 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały 72 razy niewykorzystywane już
elementy infrastruktury kolejowej oraz nieużywany tabor do jednostek kulturalnych,
oświatowych i ośrodków promujących kolejowe tradycje w różnych rejonach Polski?
Co ciekawe - tylko w tym roku zarządca infrastruktury kolejowej przekazał wagon
techniczno-gospodarczy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz pulpity
sterownicze do Muzeum Parowozowni Jarocin.

Fot.: www.google.pl

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Proces produkcji poszczególnych wytworów na rynku przemysłowym
opiera się w głównej mierze na kompleksowych oraz celowo
podejmowanych działaniach, które stają się bezpośrednią przyczyną
tworzenia wartości przez dane produkty, przybliżając i upodabniając
je do wyrobów projektowych. Dzisiaj kilka słów o produkcji masowej
Stanowi system wytwarzania wyrobów, który opiera się na specjalizacji, podziale
oraz ciągłości pracy. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że produkt w trakcie ciągu
produkcyjnego musi nieustannie być w ruchu. Mówimy tutaj o produkcji masowej.
Co oznacza ona w praktyce? Już tłumaczymy! Produkt powinien być ciągle
poddawany obróbce bądź być transportowany pomiędzy wyznaczonymi
programowo stanowiskami produkcyjnymi. Z drugiej jednak strony stanowiska
pracy powinny przez cały czas poddawać obróbce przedmiot pracy. Po przekazaniu
wytworu dalej, na stanowisko pracy powinien od razu dotrzeć kolejny egzemplarz -,
tak aby została zachowana ciągłość produkcyjności. Jednak żeby było to w pełni
możliwe, miejsca pracy muszą być umiejscowione kolejno obok siebie tak, aby jak
najmniej czasu przeznaczać na transport przedmiotów produkcji pomiędzy nimi.

Za kulisami... Siemianowice

Fot.: www.google.pl

Siemianowice Śląskie - w latach 20-tych XX wieku nazywane Hutą
Laura-Siemianowice. Miasto z tradycjami oraz historycznie zapisaną
etymologią tzw. ziemi wydartej wodzie
Gospodarka, czyli siemianowicki konik na śląskiej ziemi
Gospodarka dawnej Laurahütte zaczęła się rozwijać na dużą skalę już od początku
XIX wieku. Nieco wcześniej, miejscowa ludność utrzymywała się w głównej mierze z
rolnictwa, gospodarki leśnej, a także z... hodowli ryb! Intensywny rozwój
gospodarczy w Siemianowicach był ściśle związany z otwarciem w 1786 roku
pierwszej kopalni węgla kamiennego - kopalni „Leśna” oraz z pierwszej huty
„Hohenlohe”, której otwarcie miało miejsce w roku 1804. W następnych
dziesięcioleciach rozpoczęto budowę kolejnych hut oraz kopalni. Co ciekawe,
największą sławą mogła poszczycić się huta... cynku!
W 1835 roku ukończono budowę huty Laura, której głównym udziałowcem był hrabia
siemianowicki - Hugo Henckel von Donnersmarck, wnuk Huga Amanda Łazarza III.
Rozwój przemysłu w Siemianowicach od lat sprzyja dalszemu napływowi ludności.

Fitznerowski kocioł
Biurowiec fabryki kotłów parowych Fitznera... to właśnie w nim kryją się
siemianowickie kąty z produkcyjnymi tradycji. Kamienica biurowca została
wybudowana w roku 1889. Jej neorenesansowy styl wykreowany na potrzeby
siedziby fabryki kotłów znajdującej się po drugiej stronie ulicy zachwycał każdego.
Obecnie kocioł Fitznera działa na potrzeby przemysłu wojskowego. Znajduje się tam
produkcja Rosomaków oraz pojazdów opancerzonych, wykorzystywanych przez
polską armię na misjach w Iraku i Afganistanie.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com
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Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Co z tą tokarką?
Usunięcie usterki z cieknącego w kuchni kranu czy chociażby złożenie mebli to
niezwykle cenne umiejętności, które z pewnością docenią wszyscy domownicy. Jeżeli
jednak marzysz o tworzeniu w drewnie, musisz mieć na uwadze zaopatrzenie się w
narzędzia do jego obróbki. Nie łatwo jest być amatorem–stolarzem, który pracuje na
narzędziach manualnych. Warto zapamiętać, że dłutowanie, szlifowanie czy nawet
piłowanie drewnianych elementów konstrukcyjnych jest o wiele łatwiejsze przy
zastosowaniu zbawiennego działania elektronarzędzi.
Zatem jakie narzędzie warto brać pod uwagę w kwestiach domowego stolarstwa? Z
pomocą przybywa tokarka do drewna! Dzięki temu urządzeniu możemy nadać
drewnu odpowiedni kształt, np. stożka. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jego
bezpieczne oraz efektywne zastosowanie wymaga doświadczenia oraz odpowiednich
kompetencji. Majsterkowiczom-Amatorom polecamy łatwiejsze w obsłudze
urządzenie, np. frezarkę górno-wrzecionową do obróbki powierzchni płaskich.

Rozerwij się!

– Babciu, nie złość się i nie
krzycz na dziadka! Przecież
zawsze powtarzasz, że rozumu
nabiera się z wiekiem! No, a
dziadek ma chyba ze sto lat!
– Tak! Rozumu nabiera się z
wiekiem! Ale w przypadku
dziadka, to będzie chyba wieko
od trumny!!!

Żona prosiła mnie, żebym jej
przyniósł szminkę. Przez
pomyłkę podałem jej klej w
sztyfcie. Chyba ciągle jest
obrażona, bo nadal się nie
odzywa…

Kasjer wychodzi od prezesa
banku. Pod gabinetem czeka
inny, wezwany na dywanik:
– Wchodź śmiało, prezes
uśmiechnięty…
– On?! To niemożliwe!
–
Możliwe:
zażądałem
podwyżki i uśmiał się do łez!

A parent-teacher
Parent-teacher conferences
conference, parent-teacher
supplement the information
interview orkwalifikacyjna:
parents'
conveyed
report
cards by
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– Czyby
jest
dyrektor?
evening, is a short meeting or focusing on students' specific
–conference
Proszę between
opowiedzieć
cośstrengths
– Dla
pięknych pań
the
and weaknesses in
więcej
sobie.
dyrektor
jest and
zawsze.
parentsoand
teachers of
individual
subjects
to discuss
of inter- mu
–students
Wolałbym
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Tothe level
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progress at school and find
skills and
naprawdę
zależy mi na tejcurricular
powiedzieć,
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competences.
pracy.
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behavioral problems.

Kowalski
jak
zwykle
przyszedł spóźniony do
pracy i zbiera standardowy
ochrzan od szefa:
– Był pan w wojsku,
Kowalski?
– Byłem.
– I co tam panu mówił
sierżant jak się pan
spóźniał?!
Family Day theme announced
– Nic szczególnego... "Dzień
By James Lopez
dobry, panie majorze"...
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Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

E-Mail: fez@fez.pl
Kontakt - centrala telefoniczna:
32 30 72 535
Kontakt - sekretariat:
32 30 72 535

