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Drodzy czytelnicy!
 
Nowe rubryki, nowa szata graficzna.
Detale też mają znaczenie ;).
Naszą fabrykę tworzą ludzie, a
hasłami przewodnimi są:
ZAANGAŻOWANIE i TRADYCJA.
Październikowe wydanie FEZ-
owskiego Kuriera przeniesie Was w
świat ciekawostek i publicystyki,
której główne założenia opierają się
na komentarzach - bez nudnych
frazesów i monotonnych tekstów..
Chcemy, aby nawet zwykły news,
zachęcił każdego do dalszej lektury.
 
 

Redakcja

 

Polityka jakości FEZ S.A.
wyróżnieniem dla Śląska

Fabryka Elementów Złącznych może poszczycić się nie
tylko popularnością na rynku, ale i międzynarodową
sławą. Śląskie ziemie tworzą idealny krajobraz dla rozwoju
przemysłu, co przekłada się na efektywność pracy wśród
członków załogi. Manufaktura produkcyjna FEZ S.A.
świadczy o adekwatności celu istnienia oraz kontekstu
organizacji, tworząc złożony obraz przemysłowej idylli.
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Ludzie się bogacą? Jedni próbują wiązać koniec z końcem, drudzy w
absurdalny sposób nadużywają danej przez pracodawcę szansy. Czy
praca nadal jest wartością?
 

Od zarania dziejów praca była naturalnym sposobem życia społeczeństw. Stanowiła
alternatywę na czas wolny zapewniając odpowiednie standardy funkcjonowania
członków rodzin. Z czasem, zaczęła wiązać się z potrzebą posiadania oraz pieniądza.
Wracając do czasów PRL-u, warto zastanowić się, czy rynek obfitował w etatowych
pracowników, a rejestrowane bezrobocie praktycznie nie istniało. Zacznijmy od tego,
że komuna była synonimem bezrobocia ukrytego. 
Współcześnie, wiele osób nie docenia wartości, jaką stanowi praca. Nonszalanckie
podejście szczególnie widać u młodych osób, które bardzo często poddają się rutynie
„wolności i swobody” nie wykorzystując w pełni szansy na rozwój zawodowy.
Powiedzmy sobie szczerze – bez pasji oraz odpowiedniego podejścia, nikt nie będzie
w stanie cieszyć się z tego, co robi w życiu. Nie możemy wychodzić z założenia, że: czy
się stoi, czy się leży – forsa się należy. Warto zachłysnąć się zaangażowaniem i
starannie poszukiwać swojego miejsca na ziemi. W końcu dla niektórych praca jest
jak drugi dom. Jest przystanią, w której odnajduje samego siebie, produkując twórcze
dobra.

FEZieton
Katarzyna Szczygieł

Bo ciężką pracą...

Fot.: www.google.pl



Oprócz typowego nagwintowanego walca zakończonego sześciokątnym łbem, do
dyspozycji mamy również bardziej złożone konstrukcje, do specyficznych
zastosowań? Są to między innymi śruby rzymskie – dwa pręty, nagwintowane na
końcach w przeciwnych kierunkach, połączone podłużną nakrętką. Służą napinaniu
np. w budownictwie – ścian i filarów, sieci trakcyjnej czy w żeglarstwie – do
naciągania want.

Czy wiesz, że...

Fot.: www.google.pl



O tym, jak ważna jest polityka zarządzania oraz oferta handlowa
wiedzą wszyscy, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję na rynku.
Najbardziej istotnym elementem każdej firmy staje się odpowiednio
obrany cel
 
Głównym planem strategicznym większości przedsiębiorstw działających na rynku
jest przede wszystkim nacisk na maksymalizację zysku. Firmy produkcyjne
podejmują decyzje o rozmiarach produkcji, co wykonuje się w oparciu o rachunek
ekonomiczny oraz badanie popytu na wytwarzany przez nie asortyment. Zgodnie z
tym podejściem w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii,
produkcja będzie poddawana analizie z punktu widzenia decyzji produkcyjnych
danego przedsiębiorstwa. Z kolei w kontekście zarządzania produkcję należy
ukazywać jako złożony mechanizm, składający się z kolejno następujących po sobie
kroków, których wynikiem ma być uzyskanie tzw. dobra finalnego. W procesie
produkcyjnym wykorzystuje się m.in. materiały, półfabrykaty, jaki i również
określone części oraz zespoły. Proces ten jest o wiele bardziej złożony i obejmuje -
oprócz procesu technologicznego - m.in. kwestie kontroli, transportu, czy chociażby
składowanie wyrobów gotowych w magazynach.

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.google.pl



Silesia superior, czyli mityczna kraina ukształtowana w postaci
księstwa opolsko-raciborskiego. Region gryfny i pełny węgla. O jego
wyjątkowości świadczy nie tylko gwara, ale i barwna różnorodność
regionalna. Co konkretnie?
 
Fedruj Ślązaku, fedruj Polaku
Zacznijmy od tego, że pierwsi osadnicy pojawili się na terenie śląskich ziem już
kilkaset lat p.n.e. W czasach starożytnych, ludzie żyjący w regionie fedrowali pod
ziemią w poszukiwaniu kruszców - nie tylko węgla, ale też rud żelaza czy pokładów
złota. Należy podkreślić, że współczesny Górny Śląsk stanowi coś więcej niż tylko
kopalniane mury, zabytkowe kamienice i „ślunsko godko”. Warto z bliska przyjrzeć
się charakterowi górnośląskich terenów, które poprzez nieustanne modernizacje
zmieniają się na lepsze, tworząc atrakcyjne tło dla rozwoju fabryk, hut czy innego
rodzaju przedsiębiorstw.
 

Ślunski tygiel 
Codzienność Górnego Śląska najlepiej uwidacznia się poprzez pracę. Od zawsze
stanowiła ona kolebkę regionalną, wpisując się w dekalog przeplatających się ze sobą
miast. XVIII-wieczna industrializacja pozwoliła rozwinąć skrzydła fabrykom, hutom i
kopalniom. Z kolei postępująca glokalizacja nieustannie dąży do integracji
poszczególnych rejonów, co w dużej mierze przekłada się na wydajność
przedsiębiorstw oraz rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi. Elementarną
kwestią jest także „ślunsko godko” obecna w przestrzeni publicznej pod postacią
wydawanych książek czy sztuk teatralnych. W erze mobilności nawet na Facebooku
możemy zmienić język na śląski, co w pełni pozwala na poznanie kultury regionu. Ot,
co… ulepszenia medialne.

Za kulisami... Górny Śląsk

Fot.: www.google.pl



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Jak poprawnie zabezpieczyć nakrętkę?
 
Aby mieć całkowitą pewność, że nakrętka nie poluzuje się pod wpływem drgań,
zaleca się stosowanie podkładki sprężystej lub nakrętki zabezpieczającej, której
podstawową cechą jest wewnętrzna tuleja z tworzywa sztucznego, zabezpieczająca
wkręconą śrubę lub gwintowany pręt przed kłopotliwym poluzowaniem.
 
W Fabryce Elementów Złącznych produkujemy nakrętki sześciokątne z gwintem
metrycznym w rozmiarach M20-M48, w klasach własności mechanicznych od
5,6,8,10, wykonane metodą kucia na  gorąco, zapewniającą wysoką wytrzymałość
wykonanych elementów. Śruby wykonywane są według norm ISO, DIN, PN, PN-EN,
PN-EN ISO a także w wykonaniu specjalnym, według projektu klienta.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com





Rozerwij się! 

Parent-teacher conferences

supplement the information

conveyed by report cards by

focusing on students' specific

strengths and weaknesses in

individual subjects and

generalizing the level of inter-

curricular skills and

competences.

A parent-teacher

conference, parent-teacher

interview or parents'

evening, is a short meeting or

conference between the

parents and teachers of

students to discuss children's

progress at school and find

solutions to academic or

behavioral problems. 

Family Day theme announced
By James Lopez

Wania złowił złotą rybkę.
- Rybka: puść mnie spełnię
twoje życzenie.
- Medal za męstwo chcę
mieć.
Niebo zachmurzyło się, na
niebie pojawiły sie
bombowce, czyli jest
wojna. Wybucha bomba,
zabija Wanię. Wania myśli:
- Posmiertnyj dała sabaka.

W stawie w przerębli kąpie
się baca.
- Baco, nie zimno wam?! -
pytają się turyści.
- Ni.
- Ciepło?
- Ni.
- A jak wam jest?
- Jędrzej.

Małżonkowie pokłócili się.
Wieczorem mąż pisze
karteczkę: 
- Obudź mnie o 7.00. 
Następnego dnia mąż
budzi się o 10.00 i widzi
karteczkę: 
- Wstawaj już 7.00.

Na wyspie jest trzech
rozbitków: dwudziestolatek,
czterdziestolatek i 
siedemdziesięciolatek. 
Na sąsiedniej wyspie była
naga dziewczyna. 
Dwudziestolatek rzuca się w
fale i krzyczy:
- Płyńmy do niej!
Na to czterdziestolatek:
- Zbudujmy najpierw tratwę.
A siedemdziesięciolatek:
- Po co, stąd też dobrze
widać.

Czy kobieta może zrobić z
mężczyzny milionera?
- Może, jeśli on jest
miliarderem.

Dlaczego kogut pieje przez
całe życie?
- Bo ma wiele żon i ani
jednej teściowej.



Śledź nas na Facebooku! 
@FabrykaElementowZlacznych 
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