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OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

FEZ w porywach wiosny
Marzec dla Fabryki Elementów Złącznych będzie niesamowicie
pracowity. Naszym celem jest dalsze umacnianie nowych
rynków oraz realizacja celów sprzedażowych. Wiosenny powiew
produkcyjnych nowości czeka tuż za bramą naszego zakładu.
Mamy nadzieję, że nowe wyzwania będą dla nas strzałem w 10tkę i pomogą nam realnie poszerzyć horyzonty.

W myśl piosenki Skaldów:
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły...
plany Fabryki Elementów Złącznych.
W marcowym numerze "Kuriera"
znajdziecie
przede
wszystkim
wiosenny powiew nowinek ze świata
publicystyki i produkcji, a także kilka
ciekawostek, które mogą wprawić w
osłupienie.
Z Okazji Dnia Kobiet, życzymy każdej
perle FEZ-u wszystkiego najlepszego:
spełnienia zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym, a do
tego mnóstwa uśmiechu i radości
każdego dnia.
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Szczyt (NIE)marzeń

Fot.: www.canva.com

Pracoholiku! Odpocznij! Wrzuć na luz i ciesz się życiem! ... Gdyby
wszystko było tak oczywiste, nie gonilibyśmy za wolnością, szczytem
marzeń wielu
Życiowe podróże po szczeblach kariery zabierają wielu z nas cenny czas, którego we
współczesnym świecie jest coraz mniej. W pogoni za pieniądzem, nie zauważamy już
drugiego człowieka. Wlepieni w ekran smartfona biegamy non stop z jednego
miejsca do drugiego. Kłócimy się o kwestie polityczne, walcząc z wiatrakami i tracąc
wiarę w ludzi. Teoretycznie żyjemy (jeszcze!) w wolnym kraju. W praktyce jesteśmy
więźniami własnego losu. Wielu z nas nie robi w życiu tego, o czym naprawdę
marzyło. Jesteśmy przytłoczeni wieloma sytuacjami i niestety nie zawsze cieszymy się
z małych rzeczy. Co gorsza, wielu z nas czuje się obco we własnym domu, mieście , a
nawet kraju. Zamiast palić za sobą mosty, szukamy sporów. Uciekamy od radości
nieustannie narzekając. Tak właśnie zachowuje się coraz większa część
społeczeństwa "w ruinie". Obudźmy wolność, rozrywając kraty. Przestańmy się dusić,
zacznijmy oddychać... Nie dajmy wmówić sobie, że nie jesteśmy wystarczająco silni
aby stawić czoła światu. Czerpmy radość z najmniejszych drobnostek. Nie hejtujmy.
Najlepszą drogą do wolności będzie dla nas wewnętrzny optymizm. Tak, tak... O P T Y
M I Z M przez duże O! Nie bądźmy jak stereotypowi Polacy-Cebulacy. Nie bądźmy
obojętni na przemoc, nienawiść i wszędobylskie maskowanie. Niech to będzie klucz
do szczytu marzeń o wolności.

Czy wiesz, że...
Udowodniono, że non stop 0,7 proc. populacji Ziemi jest pijana.
Przysłowiowy Kowalski spędza ok. 30 lat denerwując się na członka rodziny.
Przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie 12 noworodków jest wydawanych ze szpitala
nie tym rodzicom, co trzeba.
Małe miasto na Alasce wybrało kota imieniem Stubbs na burmistrza. Rządzi już 15 lat.
Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w 1804 roku.
Michael Jordan zarabia na kontrakcie z Nike więcej pieniędzy niż wszyscy pracownicy
fabryki Nike w Malezji razem wzięci.
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Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Skuteczna realizacja planów zaopatrzeniowych jest ściśle powiązana z
bezpośrednią rolą magazynowania jak pewnego modelu procesowego.
Jakie jeszcze przypisuje mu się działania?
Magazynowanie stanowi zespół czynności ściśle związanych z gospodarowaniem
zapasami. Ponadto, bywa określane mianem organizowania "wejścia i wyjścia",
"przypływów i odpływów" towarów w danej organizacji. Produkty znajdujące się w
halach magazynowych są nieustannie w fazie względnego spoczynku, ponieważ z
punktu widzenia logistycznego, magazynowanie tworzy niepożądane przerwy w
przepływie określonych produktów.
Niestety takowe pauzy są nieuniknione i należy się z nimi liczyć na każdym etapie
tworzenia dóbr, a przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje dotyczące
gospodarki magazynowej.
Do podstawowych zadań magazynowania w sferze zaopatrzenia zalicza się:
utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
konfekcjonowanie produktów, czyli zestawianie rozmaitych wyrobów różnych
wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców;
konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię
wysyłkową
de-konsolidowanie, czyli proces odwrotny - rozdzielanie danej partii towarów na
mniejsze zasoby, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.

Za kulisami... Dnia Kobiet
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Dzień 8 marca to kobiece święto.
Są uprzejmości, toasty, prezenty.
Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą,
choć zwykle bywa zły i nadęty.
Schodzą się goście, składają życzenia.
Solenizantka także uśmiechnięta.
Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia,
czy o kobietach ktoś zwykle pamięta?
Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą,
że wciąż pracują od świta do zmroku,
że nieustannie dla swoich się trudzą,
a zauważane są raz w roku - K.I.Gałczyński

Dzień Kobiet odbył się po raz pierwszy 18 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych
Ameryki i został zapoczątkowany przez Socjalistyczną Partię Ameryki po słynnych
nowojorskich protestach kobiet domagających się równego traktowania w miejscu
pracy. Jako pierwowzór święta kobiet należy uznać związane z kultem płodności i
macierzyństwa rzymskie Matronalia, które w starożytności przypadały na pierwszy
tydzień marca. W tym czasie antyczne ludy świętowały początek roku, a mężowie
obdarowywali swoje wybranki drogimi jak na tamte czasy prezentami. Mimo, że
nazwa wskazuje, na fakt, że było to święto jedynie zamężnych kobiet, Matronalia
obchodziły także niewolnice oraz... prostytutki.
W Polsce Dzień Kobiet stał się popularny dopiero w czasach PRL-u, a jego głównym
wyznacznikiem stały się goździki oraz paczka rajstop. Po latach święto kobiet stało
sie nie tylko oklepanym obowiązkiem. Obecnie Dzień Kobiet znowu wraca do łask nie ma już charakteru propagandowego, za to stanowi ono wyraz szacunku dla kobiet
oraz ich długoletniej walki o równouprawnienie.

Poradnik Fabrykowicza
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Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Naprawa laminatu
Laminaty to nic innego, jak materiały kompozytowe wykonane z dwóch surowców o
rozmaitych cechach charakterystycznych. Od dawna są popularne i ze względu
na wysoką wydajność i funkcjonalność pożądane przez dużą część społeczeństwa.
Cechuje je twardość powierzchni, wytrzymałość mechaniczna, odporność na
zmieniające się warunki atmosferyczne, środki chemiczne oraz inne zabrudzenia.
Laminaty są produkowane ze składników pochodzenia naturalnego, a ich rodzaj jest
uzależniony od żywicy, jaka została zastosowana podczas wytworzenia. Najprostszym
rozwiązaniem na zamaskowanie rysy powstałej na laminacie jest jej ukrycie za
pomocą flamastra, kredki lub markera do mebli. Te gadżety możemy nabyć w
każdym kolorze. Dodatkową zaletą z pewnością jest fakt, że takie rozwiązanie
wymaga mniejszego nakładu pracy niż np. nakładanie wosku. Jeśli jest to tylko
powierzchowny ubytek, to będziemy mogli go spokojnie zamaskować. W innym
przypadku lepiej sięgnąć po wosk lub profesjonalne wypełnienie laminatu.
Kiedy mamy do czynienia z głębszymi rysami będzie trzeba sięgnąć po żywicę
poliestrową, epoksydową lub żelkot, którymi wypełnimy powstały w laminacie
ubytek. Do tego możemy dobrać odpowiedni barwnik i na koniec polakierować
powierzchnię.

Rozerwij się!

Autobus z wycieczką zbliża się do granicy.
Są zawody lekkoatletyczne.
– Piwo! Siku! – po raz któryś z rzędu rozweseleni
Mistrz w pchnięciu kulą
pasażerowie zmuszają kierowcę do zatrzymania.
zwierza
się
swojemu
Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w
trenerowi:
autokarze, kierowca pyta głośno:
– Dzisiaj muszę pokazać
– Czy kogoś wam nie brakuje?
klasę! Moja teściowa siedzi na
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi
widowni!
mężczyzna i lekko bełkocząc mówi:
– Eee... – mówi trener. – Nie
– Nie ma mojej żony...
dorzucisz!
– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem
pytałem, czy kogoś wam nie brakuje!
Family Day theme announced
Na to facet:
By James Lopez
– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...
A parent-teacher
parent-teacher
Kiedy palę na balkonie nigdy conference,
nie wyrzucam
interview
or parents'
niedopałków. Boję się, że pet – niesiony
wiatrem
–
evening, is a short meeting or
wpadnie do jakiegoś mieszkania, spowoduje pożar,
conference between the
wybuchną butle z gazem i zginie parents
mnóstwo
and ludzi.
teachers of
Policja zacznie śledztwo i dojdzie, że
to moja
wina. children's
students
to discuss
progress
at school
Skażą mnie na długoletnie więzienie.
Pokaże
mnie and find
solutions to academic or
telewizja i mama się wtedy dowie, że
palę.
behavioral problems.

Parent-teacher conferences
Dwie
młode
kobiety
supplement
the
information
conveyed
by report
by Ta,
spacerują
po cards
parku.
focusing on students' specific
która pcha przed sobą
strengths and weaknesses in
wózek subjects
dziecięcy,
individual
and szlocha: To
jestthe level
właśnie
generalizing
of inter- ten
curricular
skills and
kabriolet,
który
Józek
competences.

obiecał mi przed ślubem...
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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

