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KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

FEZ wiosennie
Pierwsze pierwiosnki, wiosenne powiewy wiatru i FEZ... w
samym sercu Siemianowic Śląskich otoczony nieustającą
produkcją elementów dla klientów z kraju i zagranicy. A w
planach... nowe wyroby oraz innowacyjne zadania. Czekamy na
dalsze sukcesy i mnogość produkcyjną.

W wiosennym, numerze "Kuriera" FEZ
będzie
można
odnaleźć
m.in.
wielkanocne "kruczki" czytelnicze, a
także kolejne ciekawostki ze świata
przemysłu.
Ponadto, w najnowszym numerze nie
zabraknie tradycyjnej dawki humoru.
Nasza redakcja sięgnęła także do źródeł
historycznych siemianowickiego Parku
Pszczelnik, cieszącego się ogromną
popularnością wśród mieszkańców.
Tego nie można przegapić!
Korzystając z okazji, życzymy wszystkim
zdrowych, wesołych Świąt
Wielkanocnych - smacznego jajka i
mokrego dyngusa!

Redaktor naczelna
Katarzyna Rado
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FEZieton
Katarzyna Rado
Wielkanocne potyczki

Fot.: www.canva.com

Kolorowe pisanki, zapach tartego chrzanu i drożdżowe baby
lukrowane... Święta wielkanocne niczym wiosenne kwiaty otaczają
nasze domy, ukazując istotę wydarzeń związanych ponownym
przyjściem Jezusa. Czy w tym roku będzie inaczej niż przed rokiem?
Rok 2020 nie oszczędzał nikogo. Cały świat pogrążony był w marazmie
wywołanym przez pandemię COVID-19... Niestety nadal nikt nie ma pewności
co do tego, jakie przeżywanie Wielkanocy szykuje nam świat tu i teraz. Miotamy
się pomiędzy tym co dozwolone a tym, co zakazane. Brak możliwości wspólnego
świętowania potrafi zdołować i przytłoczyć. Nie ma frajdy w święceniu
koszyczka wielkanocnego chwilę przed śniadaniem... Zapach potraw niby taki
sam, a jednak czegoś mu brakuje. O powtórce z rozrywki nawet nie chcemy
myśleć. Ale trzeba powiedzeić STOP! I w końcu zakodować w głowie
optymistyczne nastawienie "THINK POSITIVE!".
Dobrze byłoby także
odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nas ważne w okresie wielkanocnym.
Na czym zależy nam najbardziej... A potem zrobić to! Pamiętajmy, że dla
jednego priorytetem będzie uczestnictwo w Triduum, a dla drugiego spędzenie
czasu z rodziną w atmosferze białej kiełbasy i solonych jajek z chrzanem. Kolory
wiosny powinny na dobre zagościć w naszych domach. A jeżeli pandemiczna
aura ciągle będzie nas przytłaczała... Wygońmy ją za okno. Z hukiem, bez
cenzury. Zacznijmy czerpać energię z wartościowych źródeł optymizmu,
omijając przeszkody, a nie się o nie potykając. A przede wszystkim skupmy się...
na chwilach spokoju i oderwania od pracy i codzienności.

Czy wiesz, że...
Stal to stop żelaza z węglem. Jest tym twardsza, im większy jest udział węgla.
Rekordowy samorodek znaleziono w Australii w 1872r. Bryła złota ważyła 7555.42 oz.
(235 kg) i miała 1.42 m.
Aluminium (glin) nie pełni w organizmie żadnej ważnej funkcji. Jest dla niego bardzo
toksyczny. Jest antagonistą żelaza, krzemu i magnezu.
Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający 10–45% cynku. Może zawierać dodatki
innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem.
Mosiądz ma kolor pomarańczowo-żółty i jest odporny na korozję.
Czyste srebro ma największą przewodność cieplną, najjaśniejszą barwę i największy
współczynnik odbicia światła wśród metali.
Ogłoszenie technologii przemysłowej metody otrzymywania stali nastąpiło w 1856 r.
przez Bessemera i spotkało się z dużym zainteresowaniem. Dzięki tej nowej
technice możliwe stało się otrzymywanie dużych ilości kutego żelaza pozbawionego
zanieczyszczeń i dającego się w łatwy sposób formować.

Fot.: www.canva.com
Źródło: globalquiz.org

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Rozkroje, cięcia i gięcia... Proces produkcyjny obróbki metalu to nie
lada wyzwanie dla pracowników fabryk...
Pierwszym etapem produkcji metalu jest rozkrój materiału. Prace te wykonuje się
przy użyciu bardzo precyzyjnych technologii, poprzez zapewnienie maksymalnego
wykorzystania materiału produkcyjnego. Istotę stanowi również ograniczenie
odpadów do całkowitego minimum.
Pakietowa piła taśmowa (najczęściej występująca w formie automatycznej) pozwala
na cięcia seryjne, co znacznie zwiększa wydajność. Odpowiednio rozkrojony metal
przekazywany jest innym działom, gdzie następuje fachowe gięcie rur, profili oraz
blach. Do tego zadania najlepiej sprawdzają się maszyny CNC.
Odpowiednio obrobione elementy metalowe zostają przekazane do spawania.
Najlepsze stosowane metody pozwalają na precyzyjne spawanie różnych rodzajów
metali w krótkim czasie przy uzyskaniu niezwykle czystego złącza.
Kolejny etap stanowi śrutowanie, w którym powierzchnia zespawanych
półproduktów jest dokładnie oczyszczana. Proces ten odbywa się zazwyczaj w
specjalnej komorze przy użyciu śrutu, który wprawiany w ruch uderza z ogromną siłą
o powierzchnię elementu poddanego obróbce. Tak oczyszczony metal uzyskuje
odpowiednią chropowatość, wymaganą przy malowaniu proszkowym - jak podaje
Spółdzielnia Pracy Meblomet. Po śrutowaniu poszczególne elementy są poddawane
obróbce chemicznej w kąpieli fosforanowo-żelazowej. Następnie elementy lakieruje
się proszkowo.

Za kulisami... Parku Pszczelnik

Fot.: http://siemianowice_slaskie.fotopolska.eu/240410,foto.html

Założony około roku 1870 w Siemianowicach Śląskich, wpisany do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego - „Park Pszczelnik”.
Teren popularnego "Pszczelnika" już w połowie XIX wieku stanowił skład tzw.
folwarku Bienenhof, który był ważnym elementem dóbr rycerskich.
I tak w 1870 roku rozpoczęto prace dążące do organizacji tamtejszej zieleni na
potrzeby specjalnego ośrodka rekreacyjnego. W tym celu została zaprojektowana
muszla koncertowa, którą koniec końców zastąpiono estradą, a w latach 50. XX wieku
postawiono: boisko do piłki nożnej, korty tenisowe oraz place zabaw. W
dwudziestoleciu międzywojennym właścicielem parku ogłoszono przedsiębiorstwo
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura.
Na obszarze obecnego parku, w części południowej do lat 50. XX wieku prężnie
działała piaskownia (na potrzeby Kopalni Węgla Kamiennego Saturn w Czeladzi).
Na terenie parku stanowiącego teren rekreacyjnym Śródmieścia Siemianowic
Śląskich, w jego centralnej części znajdują się obiekty sportowe, które przynależą do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Są to: basen otwarty (48 × 19 m),
boisko do piłki nożnej, hala sportowa (z boiskiem o wymiarach 40 × 20 m), cztery
korty tenisowe i teren rekreacyjny.
Uchwałą Rady Miejskiej w 1997 roku utworzono w parku tzw. użytek ekologiczny o
powierzchni 8,21 ha. Północną część użytku zajmuje las z fragmentami zbiorowisk
charakterystycznych dla lasu grądowego i łęgowego, w części północnej znajduje się
teren po dawnej piaskowni z bogatą mikroflorą.
- Źródło: MOSiR Pszczelnik Siemianowice Śląskie.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: Hanna Sobkowska/Green Dragonfly

Na tapecie: DIY, czyli: zrób to sam!
Misja: Świece w skorupce...
Zapachowe, barwne... Rozświetlające wnętrza zimą i ogrody latem. Symbole
romantyczności i ciepła - świece! U większości - nieodłączne elementy Świąt tworzące
niepowtarzalny klimat. Moda na DIY trwa, a dzięki społecznej kreatywności, rośnie
liczba pomysłów na coraz to nowsze dekoracje.
Jednym z nich mogą być wiosenne, wielkanocne świece, których urok zostanie
zawarty w skorupkach!
Jak je wykonać?
Do stworzenia naturalnej świecy w oryginalnej otoczce potrzebne będą:
przepołowione skorupki jajek, naturalny wosk sojowy do zalewania świec w
naczyniach, garnek, bawełniany knot + płaskie blaszki oraz szczypce i strzykawka.
KROK 1: Rozpuszczamy wosk w kąpieli wodnej i zanurzamy dłuższy kawałek knota w
roztopionym wosku.
KROK 2: Kiedy wosk na zastygnie, dzielimy knot na kawałki o długości ok. 6 cm. i
zaciskamy blaszkę na spodzie knota z woskiem
KROK 3: Roztopionym woskiem napełniamy skorupki jajek
KROK 4: Kiedy wosk w naszych skorupkach będzie troszkę mętny, do każdej skorupki
wstawiamy knot wraz z blaszką.
KROK 5: Czekamy na efekt finalny - aż wosk zastygnie w skorupkach (do 2,5 godz.).
KROK 6: Dekorujemy świecami nasze mieszkanie, umieszczając wokół niej np.
wiosenne kwiaty i bazie, jeżeli święta wielkanocne tuż tuż... :)

Rozerwij się!

Okulista do pacjenta:
– Mam dla pana dwie nowiny, dobrą i złą.
– Niech pan zacznie od dobrej, doktorze.
– Niedługo będzie mógł pan czytać bez
okularów.
– To wspaniale, panie doktorze, cudownie!
A zła?
– Ucz się pan Braille’a.
Tomek wyszedł z tatą na spacer. Nagle
kłania się jakiemuś obcemu mężczyźnie.
– Kto to jest? – pyta zdumiony ojciec.
– To pan z zakładu oczyszczania. Zawsze
jak wychodzisz do pracy, dzwoni do mamy
i pyta się czy teren jest już czysty.
Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama pyta go:
– Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
– Od sąsiada
– A on wie o tym? – pyta mama
– No pewnie, przecież mnie gonił!
Rybak złowił złotą rybkę. Ta mówi:
– Puść mnie, a spełnię Twoje jedno
życzenie.
– Ok. Chcę najnowszego mercedesa.
– A jak wolisz – za gotówkę czy na raty?
– A Ty jak wolisz – na oleju czy na
masełku?
Przychodzi baba do lekarza z czarnym
językiem.
– Co się pani stało? – pyta lekarz
Baba:
– A rozbiłam pół litra na asfalcie…

Mama do Jasia:
–
Wiesz,
ta
dziewczyna,
którą
przyprowadziłeś, jest bardzo ładna i miła,
ale wysyłając cię po osiemnastkę, miałam
na myśli śmietanę.
– Ach ta dzisiejsza młodzież i ich moda!
Wystarczy spojrzeć na to dziecko! To
chłopiec czy dziewczyna?
– Dziewczyna.
– Na prawdę?! Skąd ta pewność?
– Bo to moja córka.
– Och, najmocniej przepraszam! Nie
wiedziałam, że Pani jest jej matką.
– Bo nie jestem. Jestem jej ojcem.
Wchodzi dwóch blondynów do baru,
zamawiają po piwie i wyciągają kanapki.
Na to kelner:
– TU NIE WOLNO JEŚĆ SWOICH KANAPEK.
Blondyni popatrzyli na siebie i zamienili się
kanapkami.
– Żołnierzu co będzie jeśli kula odstrzeli
wam ucho?
– Będę gorzej słyszał
– A jeśli odstrzelą Ci drugie ucho?
– Nic nie będę widział
– A to dlaczego?
– Bo mi hełm na oczy spadnie
– Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących w
Afryce – mówi nauczycielka.
– Dwie małpy i trzy słonie.
Największa głupota świata…?
Kupić portfel za ostatnie pieniądze

Family Day theme announced
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Śledź nas na Facebooku i Linkedin!
@FabrykaElementowZlacznych

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

