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KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

FEZ: powiew majowych aktywów
produkcyjnych
Zmiany, zmiany i jeszcze raz... produkcja. To ona stanowi
największy fundament naszej działalności. Stając w obliczu
nowej rzeczywistości, FEZ ma w planach nieustannie walczyć o
utrzymanie swojej pozycji na rynku. Nie damy się "koronie"!
Stosując zasady bezpieczeństwa oraz zachowania higieny,
jesteśmy w stanie powrócić do dawnej normalności. Bo
produkcja = podstawa funkcjonowania zakładu.

Majowy numer FEZ-owskiego Kuriera
wprowadzi Państwa w wiosenny
klimat dziennikarskich nowinek
produkcyjnych, które w tym roku
mają szczególne znaczenie dla
wszystkich przedsiębiorców oraz
pracowników sektora przemysłowego.
Dowiecie się co nieco o wartości, jaką
stanowi praca w czasach epidemii, a
także o Europejskich namiastkach
historycznych ciekawostek.
Zapraszamy do lektury, życząc
wszystkim duuużo zdrowia! :)
Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł
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FEZieton
Katarzyna Szczygieł
Majowy zawrót... epidemiczny

Fot.: www.canva.com

Pandemiczne braki w zakładach produkcyjnych, tlące się iskierki
nadziei na lepszą przyszłość i nieustanna walka, czyli bój produkcyjny
w czasach epidemii
Zmiana systemów wartości biznesowych, poczucie odpowiedzialności oraz
cierpliwość, stanowią jedne z najważniejszych zagajników bezpieczeństwa we
współczesnych firmach. Należy postawić przed sobą określone priorytety. Jeżdżąc
codziennie komunikacją miejską, nie sposób nie zauważyć, że ludzie zmienili pewne
nawyki. Kichają w łokieć, noszą maseczki a co po niektórzy i rękawiczki w celach
higienicznych. Jednak najgorszy w obecnych czasach może okazać się... strach!
Winowajca w dobie nie tylko kryzysu, ale i innych współzależnych okresów. Niestety
nie każdy może pracować zdalnie, w domowym zaciszu. Zawsze ktoś będzie
poszkodowany. Wyobraźmy sobie lekarza zajmującego się odbieraniem porodu przez
Skype'a, albo sprzedawczynię z ulubionego marketu wykładającą towar online.
Głupie, prawda? Doceńmy moc naszej pracy. Spójrzmy pod innym kątem na mus
porannego wstawania z wygodnego łóżka. Marudzenie nie przyniesie nic dobrego. Co
ciekawe, praca na etacie staje się wręcz rarytasem dla wszystkich, którzy do tej pory
byli zatrudnieni na popularnych "śmieciówkach". Chociażby iskierka nadziei niech
będzie plusem tego 2020 roku. Mądry Polak po szkodzie - mawiano, niekoniecznie!
Łammy stereotypy. Jeszcze przyjdzie czas na imprezowanie przy kiełbaskach z grilla.
Liczne biesiady odstawmy na później - oby jak najszybsze PÓŹNIEJ.

Czy wiesz, że...
W Europie mówi się w ponad 200 językach.
Największe i najmniejsze kraje w Europie i na świecie: Rosja i Watykan.
Uważa się, że Morze Śródziemne było kiedyś pustynią i stało się morzem w ciągu
000 lat.

600

Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę niż jakikolwiek inny kraj w Europie.
Szwajcaria zabrania spóźnionej wizyty w łazience i spłukiwania wody w toalecie po
godzinie 22:00 w celu uniknięcia hałasu.
Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki
Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na
Kretę.
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Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI
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Odchudzanie przeważanie kojarzy nam się ze zrzucaniem wagi, fit
dietą oraz sposobem na pozbycie się wałeczków. A jak zatem traktować
model odchudzania w przedsiębiorstwach?
O odchudzaniu przedsiębiorstwa bardzo wiele mówi etymologiczne Lean Enterprise,
czyli praktyka nastawiona na produkcję i organizację wartości dla klienta
końcowego przy nastawieniu na minimalne straty i procesy. Opierając się na "fit"
przedsiębiorstwie, firma Toyota wprowadziła do obiegu Lean Thinking, skupiając się
przede wszystkim na chudym systemie produkcyjnym jako alternatywnej wersji dla
systemów masowej produkcji. Organizacja funkcjonalna zostaje tutaj zastąpiona
przez schemat oparty na określonych procesach, w który zaangażowani są
pracownicy całej operacji.podejmowanie decyzji. Tutaj poziomy zapasów są niskie, a
przetwarzanie wsadowe zostało zastąpione przez jednoczęściowy przepływ.
Zamiast wykorzystywać cele kosztowe oraz cele produktywności, zawsze należy robić
to, co dodaje wartości w oczach klienta. Zamiast planowania czasu każdemu
pracownikowi, czas przeznacza się na 100% działania produkcyjne. Dostawcy są
postrzegani jako partnerzy, z którymi informacje są wymieniane bez zbędnych
komplikacji. W procesach produkcyjnych jedną z najważniejszych rzeczy jest dobra
organizacja oraz odpowiedni podział pracy. Zgranie całego zespołu produkcyjnego
prowadzi do płynności, która przekłada się na realizację celów sprzedażowych, a to
daje większe zyski zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.

Za kulisami... Dnia Matki
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Wszystkiego NAJlepszego MAMO! - Nie tylko od święta...
Źródeł historycznych Święta Mam można dopatrywać się już w starożytności, w wielu
kulturach. ale Jedne z nich prowadzą nas do podnóży antycznego Egiptu, gdzie
ludzie czcili tamtejszą boginię Izydę, będącą ucieleśnieniem doskonałej matki i żony.
W starożytnym Egipcie matka była kobietą nad wyraz szanowaną, o czym można
dowiedzieć się z wielu tekstów z tamtego okresu historycznego. Jednym z najbardziej
popularnych frazesów tamtych było „serce matczyne”.
Inne początki Dnia Matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian.
Kultem otaczano tam matki-boginie, które były niepodważalnym symbolem
płodności i urodzaju.
Zgodnie ze swoimi politeistycznymi wierzeniami, społeczeństwo celebrowało
nadejście wiosny podczas barwnych festynów. Wraz z jej rozkwitem, w Grecji
składano ofiary bogini Rei, żonie Kronosa, która według mitologii była matką
wszechświata i wszystkich bóstw.
Jednak tradycja matczynego święta została zapomniana na bardzo długi
czas. Dopiero w XVII-wiecznej Anglii oraz Szkocji, powrócono do oddawania czci
matkom. Święto obchodzono w 4 niedzielę Wielkiego Postu.
Bardzo ciekawe obchody Dnia Matki odbywają się w RPA. Tam małe i duże dzieci
zakładają na siebie czerwone i różowe ubrania ku czci rodzicielek. Z kolei jeśli mamy
już nie ma świecie, dzieci ubierają się na biało, a symbolem staje się biała lilia
składana na grobach i w parkach.
A na koniec... POLSKA. Unas historia Dnia Matki związana jest z Krakowem, gdzie w
1914 roku święto to było obchodzone po raz pierwszy.

Poradnik Fabrykowicza
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Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Nakładanie masy uszczelniającej
Masę uszczelniającą wykorzystuje się przede wszystkim do wykańczania spoin, czyli
fug, ochrony przed wilgocią, a także do wypełniania różnego rodzaju rys i szczelin.
Dzięki swojej elastyczności, masa umożliwia określony zakres ruchu. Tego rodzaju
produkty uszczelniające są dostępne w mniejszych i większych tubach. Jedno
opakowanie wystarcza do wykonania spoiny o długości ok. 12 – 13 metrów i grubości
5 mm.
Po teorii przychodzi czas na praktykę... S P O I N O W A N I A
... Tutaj najlepiej sprawdza się pozycja robocza, w której wyciskacz pistoletowy
trzymany jest pod kątem 45° i przesuwany ku sobie (najczęściej w prawą stronę).
Estetyka i jakość spoiny zależą od szybkości przesuwania pistoletu. W przypadku
zbyt małej szybkości, uzyskana spoina będzie miała nieregularną powierzchnię.
Ponadto, niepotrzebnie wzrasta zużycie masy uszczelniającej. Z kolei przy zbyt dużej
szybkości, spoinowana szczelina nie zostanie wypełniona w sposób prawidłowy i
nieestetyczny. Po dojściu do końca spoiny należy zwolnić rączkę pistoletu i nacisnąć
przycisk lub dźwignię w tylnej części sprzętu. Nastąpi zwolnienie nacisku, co
spowoduje natychmiastowe zatrzymanie wypływu masy uszczelniającej. Zaniechanie
tego kroku spowoduje, że produkt nadal będzie wypływał z dyszy.

Rozerwij się!

- Panie władza, zniknęła mi baba
- Downo?
- No bydzie ze dwa tydnie.
- Człowieku! To dopiero teroz zgłoszocie?
- No bo wiecie, nie mogłech w to szczęście uwierzyć .

Spotyka się polski wieśniak w
Londynie
z
prezesem
poważnej angielskiej firmy.
Anglik się pyta:
- Polish?
Na co wieśniak odpowiada:
- A swoich nie mosz?

Family Day theme announced

Przychodzi blondynka do
lekarza i mówi:
-Parent-teacher
Panie doktorze,
nie wiem co
Przychodzi żona do domu i widziA męża
pijącego
parent-teacher
conferences
mi
jest. Jakthetuinformation
się dotknę to
conference, parent-teacher
supplement
wódkę, zdenerwowana ironicznie pyta:
conveyed
by tu
report
by
mnie
boli,
jakcards
się dotknę
- To kogo zdrowie dzisiaj pijemy? interview or parents'
evening, is a short meeting or mnie,
focusing
on students'
boli,
tu mniespecific
boli i tu
Mąż z wiejskim spokojem odpowiada:
conference between the
strengths and weaknesses in
też
jak się dotknę to mnie boli.
- Ani
parents and teachers of
individual subjects and
Lekarz obadał, obejrzał i
Żona na to:
students to discuss children's generalizing the level of intermówi:
progress at school and find
curricular skills and
- Jakiej Ani?!
-competences.
Wiem co pani jest - ma pani
solutions to academic or
Mąż po krótkim namyśle odpowiada:
behavioral problems.
ręce połamane...
- Ani moje ani twoje.
By James Lopez
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ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Redakcja oraz opracowanie graficzne:
Katarzyna Szczygieł

Śledź nas na Facebooku!
@FabrykaElementowZlacznych

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

