ŚWIAT SPINKO
MAGAZYN PRACOWNIKÓW / NR 12 / CZERWIEC 2020

Jubileusz ﬁrmy w cieniu epidemii

1950-1995
Spółdzielnia Inwalidów
od 1995
Spinko Sp. z o.o.
od 2017
Spinko Moto Sp. z o.o.

W NUMERZE:
Wieści kadrowe /
70 lat ﬁrmy SPINKO w obiektywie /
Nowe wyzwania rynku motoryzacyjnego i nie tylko /
Proces produkcji klamek /
Konkurs dla dzieci pracowników SPINKO /
Konkurs plastyczny w SPINKO Moto /
Z wizytą w Polaris

Redakcja: Aleksandra Sworacka
Zespół Kadr i Rozwoju Pracowników
Autorzy tekstów oraz wsparcie merytoryczne:
Przemysław Dembiński, Ewa Witak, Blanka Guziak, Aleksandra Sworacka, Maciej Płatek, Edyta Zapotoczny, Igor Caban.
Skład i druk: MATI

Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski
Pod koniec 2019 r. pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na
świecie (Wuhan, Chiny), co już w tamtym momencie spowodowało niepokoje w światowej
gospodarce. Niestety, z czasem liczba chorych powiększała się m.in. powodując konieczność ograniczenia, czy nawet w niektórych branżach całkowitego zaprzestania produkcji. Pierwszy przypadek koronawirusa (tak zwyczajowo jest określany SARS-CoV-2) w Polsce
stwierdzono 4 marca 2020 r., a w kolejnych dniach liczba chorych systematycznie się
zwiększała, w wyniku czego wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii.
SPINKO prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej, jest producentem wyrobów ze stopów aluminium odlewanych ciśnieniowo oraz podzespołów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkujemy także najwyższej jakości klamki okienne i drzwiowe
dedykowane do specjalnych zastosowań – biurowce, luksusowe hotele. Odbiorcą produktów Spółki są największe światowe koncerny motoryzacyjne: VW, PSA, Renault, Mercedes,
Volvo. W wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w innych krajach świata, produkcja w wielu gałęziach przemysłu została przerwana, szczególnie w fabrykach motoryzacyjnych w Europie. Należy podkreślić, że w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw wyroby
SPINKO są najczęściej dostarczane do producentów elementów dla samochodów (np. turbosprężarek), które są z kolei dostarczane do producentów silników, a te dopiero na linie
montażowe fabryk samochodów.
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, począwszy od połowy marca, wszystkie
fabryki samochodów w Europie zamknęły produkcję na co najmniej cztery, a nawet sześć
tygodni. W połowie maja fabryki samochodów wznowiły produkcję, ale w bardzo ograniczonym zakresie np. na 25% zdolności produkcyjnych.
Trudno obecnie oszacować konsekwencje zamknięcia zakładów motoryzacyjnych w całej Europie. Sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna. Ważni dostawcy mają przestoje
z powodu zatrzymania produkcji, globalny łańcuch dostaw został poważnie naruszony.
Obecnie główni klienci SPINKO rewidują swoje harmonogramy dostaw na najbliższe miesiące 2020 r. W związku z tym, SPINKO otrzymuje od odbiorców coraz to większe korekty złożonych wcześniej zamówień.
Już od pierwszych sygnałów z rynku samochodowego, dotyczących drastycznego
ograniczenia popytu, w SPINKO opracowaliśmy i wdrożyliśmy program działań antykryzysowych. Obejmuje on takie obszary jak:
1. Bezpieczeństwo pracy – zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w fabryce.
2. Komunikacja i współpraca z pracownikami.
3. Relacje z klientami i dostawcami.
4. Zarządzanie systemem informatycznym.
5. Korzystanie z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych.
Działania w ramach programu pozwalają na szybką reakcję na zagrożenia ze strony
rynku, a także na kontynuowanie programów nowych uruchomień np. wyroby dla samochodów elektrycznych, hydrauliki siłowej, specjalistyczne stacje badań i prób. Programy
te są obecnie znacznie spowolnione, ale stanowią dobrą bazę rozwoju ﬁrmy.
Perspektywa powrotu rynku motoryzacyjnego do stanu przed pandemią jest odległa.
Zerwane więzi kooperacyjne, zamknięte granice, upadłość wielu poddostawców wymusza działania oszczędnościowe we wszystkich obszarach działalności ﬁrmy.
W SPINKO opracowano plan dostosowania ﬁrmy do działania w warunkach zmniejszonego zapotrzebowania na nasze wyroby.
W pierwszej fazie kryzysu wdrożyliśmy wynegocjowany ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce program oszczędnościowy. Priorytetem było utrzymanie stanu zatrud-
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nienia i ochrona miejsc pracy. Pracownicy korzystali z urlopów, na okres trzech miesięcy
uzgodniono zmniejszenie czasu pracy (co wiąże się niestety ze spadkiem wynagrodzenia)
o 20% dla całej załogi, zawieszono wypłatę wielu dodatków do wynagrodzeń. Należy podkreślić zrozumienie załogi dla tych trudnych decyzji.
Niestety, przedłużający się okres pandemii i globalny kryzys gospodarczy zmusił nas do
kolejnych weryﬁkacji planów na II półrocze 2020 r. Pozwolą one przetrwać Spółce trudny
czas. Dotyczy to także poziomu zatrudnienia. Dostosowanie wielkości planowanej w II półroczu 2020 r. i 2021 r. sprzedaży do optymalnego poziomu zatrudnienia spowodowało
konieczność weryﬁkacji zatrudnienia. Wynegocjowano z organizacjami związkowymi porozumienie w sprawie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w SPINKO, określające
zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego
zwolnienia, a także obowiązki Pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych
spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.
Porozumienie obejmuje m. in.:
- liczbę zwalnianych pracowników z podziałem na grupy zawodowe,
- termin dokonywania wypowiedzeń,
- kryteria doboru pracowników do zwolnień,
- rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem
(m.in. świadczeń pieniężnych dla pracowników).
Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wynikający z przepisów
kodeksu pracy oraz odprawy w związku ze zwolnieniami grupowymi w wysokości:
a) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż
2 lata,
b) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat,
c) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat.
Są to bardzo trudne decyzje. To są nasi pracownicy, którzy nam zaufali. To jest najbardziej
wartościowy kapitał ﬁrmy. Są wśród nich dobrzy fachowcy, których wykształciliśmy do pracy, przekazaliśmy im wyjątkową wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale także zasady
organizacji pracy w zespołach pracowniczych, metody ciągłego doskonalenia czy współpracy z bardzo wymagającym rynkiem motoryzacyjnym. Także z racji zatrudniania osób niepełnosprawnych – wrażliwości na ich zachowania i potrzeby. Razem stworzyliśmy zespół ludzi
dbających o fabrykę jako o wspólne miejsce pracy, ale nie tylko - także ludzi rozwijających
swoje pasje w różnego rodzaju teamach sportowych: wędkarstwo, kręglarstwo, kolarstwo,
biegi, crossﬁt, strzelectwo, w których odnosili wiele sukcesów jako zespoły sportowe SPINKO.
Sytuacja epidemiologiczna zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, czy świata zmienia się dynamicznie z dnia na dzień. Obecnie nie jest możliwe przewidzenie, jakiego rodzaju
działania będą podejmować odbiorcy SPINKO oraz kiedy dokładnie produkcja w branży motoryzacyjnej wróci do poziomu sprzed epidemii. Nie ulega jednak wątpliwości, że epidemia
SARS-CoV-2 wpłynie w znacznym zakresie na działalność SPINKO. Prawdopodobnie spowoduje jeden z największych wstrząsów w naszym życiu i światowej gospodarce od czasu II wojny światowej. Być może nic już nie będzie takie samo.
Niestety obecna sytuacja bardzo zmieni nasz świat, może na dłuższą metę na plus. Od wielu
lat jako SPINKO byliśmy optymistami, więc nadal nimi będziemy.
Wierzymy, że Spinko przetrwa obecny kryzys i w niedługim czasie powróci do działalności
na poziomie 2019 r. Zwolnionym pracownikom złożyliśmy obietnicę wsparcia w sprawach
osobowych oraz zapewniliśmy ponowne zatrudnienie jeśli tylko zgłoszą taką chęć.

Wieści kadrowe
Nasi Jubilaci - serdecznie GRATULUJEMY!

Jubilaci pierwszego
półrocza 2020 r.
Imię i Nazwisko

Lata pracy

Maria Kozłowska
Andrzej Gawron
Roman Stephan
Jerzy Kubiak
Wojciech Dobrowolski
Daniel Usiaczyk

Emeryci

40
40
40
35
30
25

W pierwszym półroczu 2020 r. 24 osoby w naszym zakładzie obchodziły Jubileusz pracy w SPINKO. Naszym drogim
Jubilatom składamy wyrazy podziękowania i uznania za dotychczasową pracę, za włożony wkład w rozwój ﬁrmy,
przekazywaną wiedzę oraz zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków. Życzymy dalszych sukcesów w pracy
zawodowej, satysfakcji oraz szczęścia w życiu osobistym.

Imię i Nazwisko
Witosław Przybył
Tomasz Kuliński
Eugeniusz Klimaszewski
Sebastian Szerszeń
Sławomir Firlej
Ryszard Rajewicz

Lata pracy
25
25
25
20
20
20

Imię i Nazwisko

Lata pracy

Adam Ziegler
Dawid Łuszczyński
Bartosz Michałowski
Zbigniew Ścimborski
Dariusz Andrzejewski
Tomasz Ciorga

20
15
15
15
15
15

Imię i Nazwisko
Ewelina Łapacz
Blanka Guziak
Sławomir Otulakowski
Alicja Kal
Ryszard Lewandowski
Piotr Szeląg

Lata pracy
15
15
15
15
15
15

W pierwszym półroczu 2020 r. na emeryturę przeszli następujący pracownicy:

Maria Adamska – przepracowała w ﬁrmie prawie 32 lata. Ostatnie lata
pracowała na Wydziale Obróbki Aluminium na stanowisku ślusarz. Pani Maria zawsze wywiązywała się z powierzonych obowiązków, bardzo życzliwa i uczynna
osoba.
Jan Prałat - długoletni pracownik Spółki, przepracował w ﬁrmie 28 lat. Swoją
karierę zawodową zaczynał jeszcze w Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika
jako Kierownik Działu Gospodarki Narzędziowej. Przez następne lata pracował
na stanowisku Kierownika Magazynu Głównego, Kierownika Działu Zakupów.
Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku Szefa Magazynu. Ponadto od 2000 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Jan z wieloma sukcesami
na koncie jest szefem Sekcji kręglarskiej SPINKO. Zawsze zaangażowany
i sumienny, dbający o dobre imię ﬁrmy.

W lipcu 2020 r. na emeryturę przejdą następujący pracownicy:
Jadwiga Skrzypczak - zatrudniona w SPINKO od 2004 r. Pani Jadwiga zaczynała pracę na Wydziale Montażu Klamek, a od 2006 r. zatrudniona na
stanowisku operator CNC na Wydziale Obróbki Żeliwa. Pani Jadwiga zawsze była lojalna wobec ﬁrmy i koleżeńska wobec pracowników.
Czesława Taczak – przepracowała w naszej ﬁrmie przeszło 20 lat. Pracę
rozpoczęła na Wydziale Odlewni i Obróbki Skrawaniem. Od 2006 r. pracowała na Wydziale Obróbki Żeliwa na stanowisku tokarz, a następnie operator CNC. Pani Czesława była zawsze rzetelnym pracownikiem, wzorowo
wykonywała swoje obowiązki.
Roman Szymanek – przepracował w ﬁrmie 27 lat, cały czas będąc zatrudnionym w Dziale Narzędziowni. Pan Roman zawsze był rzetelnym pracownikiem, wzorowo wykonywał swoje obowiązki.
Leszek Giernicki - długoletni i bardzo zasłużony pracownik. Przepracował
w ﬁrmie ponad 32 lata zajmując różne stanowiska. W latach 1990-1995 był
Z-cą Prezesa ds. technicznych. Następnie przez kilka lat zajmował stanowisko Dyrektora ds. technicznych. Kolejno był pracownikiem Działu Sprzedaży,
Specjalistą ds. Ofertacji, Cen i Kalkulacji, Inżynierem Procesu-Kierownikiem
Projektu. Był współautorem technologicznego skoku naszej ﬁrmy w latach
1988-1998.Wprowadzał ﬁrmę w branżę motoryzacyjną - miał doskonałe
kontakty z ﬁrmami FIAT, Daewoo.

Alicja Przybylska – długoletni pracownik Spółki, przepracowała w ﬁrmie
40 lat. Zajmowała stanowiska: monter-ślusarz, ślusarz-wiertacz-monter,
a ostatnio ślusarz na Wydziale Montażu Klamek. Zawsze służyła pomocą
i wsparciem.
Jacek Grzesiak - wyjątkowo zasłużony i długoletni pracownik. Przepracował
w ﬁrmie, aż 45 lat. W ostatnich latach był Mistrzem Wydziału Zakładu Pracy Chronionej. Wcześniej zatrudniony m.in. na stanowisku Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, następnie Głównego Specjalisty ds. Rehabilitacji. Nazwisko Grzesiak
przewija się przez cały okres istnienia ﬁrmy. Rodzina Pana Jacka również związała swoje życie zawodowe z naszą ﬁrmą. Pan Jacek dał się poznać jako osoba
życzliwa i sumienna. Przez wiele lat pracował w organach spółdzielni i spółki. Był
Przewodniczącym Rady Nadzorczej w bardzo trudnych latach 1985-1987. Dzięki
jego odważnym decyzjom ﬁrma wyszła z głębokiego kryzysu i weszła na drogę
szybkiego rozwoju.
Jerzy Kubiak – wieloletni pracownik. Przepracował w ﬁrmie 35 lat. Pracę rozpoczynał w Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika na stanowisku galwanizer.
Przez ostatnie lata zatrudniony na stanowisku szliﬁerz odlewów – ręczny na
Wydziale Odlewania i Obróbki Klamek. Życzliwy i bardzo lubiany pracownik.
Aniela Banaszak – zatrudniona w SPINKO od 2001 r. Początkowo pracowała
na stanowisku tokarz CNC na Obróbce Skrawaniem, następnie operator CNC
na Obróbce Aluminium. Zawsze uśmiechnięta, sumiennie wykonującą swoje
obowiązki.
Emilia Foralewska – przepracowała w naszej ﬁrmie prawie 27 lat. Pracownik Montażu Klamek. Zawsze uprzejma i życzliwa. Służyła pomocą i była
wsparciem dla współpracowników.
Krzysztof Młynkowiak – przepracował w naszej ﬁrmie ponad 41 lat. Podczas
swojej kariery zawodowej pracował głównie w Zespole Laboratorium, będąc
dużym wsparciem merytorycznym i technicznym. Pracował również na stanowisku Inżyniera Jakości Procesu w pionie Szefa Produkcji. Bardzo ceniony pracownik, zawsze życzliwy i pomocny.
BLANKA GUZIAK
Naszym emerytom składamy serdeczne podziękowania za lata
sumiennej pracy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
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70 lat ﬁrmy SPINKO w obiektywie
W tym roku SPINKO obchodzi 70-lecie
swojej działalności.
Każdego roku, dzień w którym zostało
założone przedsiębiorstwo pozwala
odmierzać nie tylko czas istnienia ﬁrmy,
ale i tempo jej rozwoju.
Od chwili powstania w 1950 r. przez 45 lat zakład działał w formie spółdzielczej, a ostatnie
25 lat jako spółka prawa handlowego. Od początku istnienia ﬁrmy priorytetem było
zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Firma zawsze zajmowała jedno z czołowych miejsc
wśród zakładów na terenie miasta Leszna.
Na przestrzeni lat ﬁrma wypracowała sobie pozycję lidera, ciesząc się uznaniem w branży
motoryzacyjnej. SPINKO przykłada największą wagę do jakości produktów i stawia na
pierwszym miejscu zadowolenie klientów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ﬁrma to nie tylko maszyny, to głównie ludzie,
którzy tworzą klimat i atmosferę pracy.
Okrągła rocznica istnienia SPINKO na polskim rynku była doskonałą okazją do
świętowania. Niestety możliwość zorganizowania w tym roku obchodów została
pokrzyżowana przez rozprzestrzeniającą się pandemię Covid-19.
Bieżący czas, który zmusił ﬁrmę do zwolnienia tempa, być może pozwoli spojrzeć
na wiele rzeczy z innej perspektywy.
ALEKSANDRA SWORACKA

Galeria zdjęć w sposób obrazowy pokazuje jak ﬁrma się zmieniła.

Trochę historii…
Założyciele Spółdzielni Inwalidów „Bzura”.
Siedzą od lewej: Płk. Władysław Wiecierzyński, Karol Muńko,
Wiesław Dzikowski. Stoją od lewej: Ryszard Pawlak, Marcin
Gano, Michał Szymczak, Stefan Ratajczak.

Kiedyś oddziały ﬁrmy rozproszone były w różnych częściach miasta.

Siedziba zarządu i administracji Spółdzielni przy
ul. Żwirki i Wigury (lata 1970)

Galwanizernia przy ul. Tylnej (Lata 1960-1980)

Magazyn Główny przy ul. Estkowskiego
(obecne CH Manhattan) (Lata 1960-1990)

Od lewej:
Marian Kusz
Marian Gumpert
Jan Manc
Władysław Przybylak
Zakład szklarski przy ul. Niepodległości (Lata 1970)
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Wydział montażu dla motoryzacji przy ul. Okrężnej (Lata 1990)

fot. Archiwum

70 lat ﬁrmy SPINKO w obiektywie
Dziś ﬁrma skupia w jednym
miejscu wszystkie obszary
związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa.

Siedziba ﬁrmy

Wydział obróbki skrawaniem

Wydział Odlewni

Wydział Produkcji Klamek

Wsparciem dla wydziałów produkcyjnych są:
Dział Utrzymania Ruchu, Narzędziownia oraz Logistyka
Wewnątrzzakładowa. Uzupełnieniem pionu produkcji są: Zespół
Laboratoriów, Dział Gospodarki Magazynowej oraz cała administracja.

fot. Izabela Schmidt

Narzędziownia

Zespół Laboratoriów

Magazyn

Dziękujemy za 70 lat zaufania.

Nowe wyzwania rynku
motoryzacyjnego i nie tylko
Aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku, obie nasze ﬁrmy muszą być przygotowane na nowe wyzwania oraz na kontynuację zapoczątkowanych w zeszłym roku prac nad dywersyﬁkacją produkcji. Główne rynki dla których posiadamy już
zapytania ofertowe oraz mamy szansę zaistnieć to:
- elementy pomp i silników hydraulicznych dla maszyn budowlanych,
różnego rodzaju dźwigów i podnośników,
- obudowy lamp dla dróg i autostrad,
- odważne wejście na rynek klamek okiennych i drzwiowych – z własnym
wzornictwem i naszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
Kolejnym wyzwaniem jest przewidywana od dłuższego czasu i przyspieszona z uwagi

na epidemię transformacja przemysłu motoryzacyjnego, w której każda ﬁrma musi znaleźć swoje miejsce. Kluczowymi produktami dla grupy Spinko są obudowy dla e-mobility,
szczególnie do przemienników napięcia oraz obudowy ogniw baterii. W tym obszarze mamy już zaawansowane rozmowy z naszym obecnym klientem.
Najbardziej skuteczną strategią w obecnych czasach wydaje się być otwartość na zmiany w dynamicznym otoczeniu. Pozostałe gałęzie przemysłu będą w najbliższych latach
promowały przedsiębiorstwa zdolne funkcjonować na rynku o zmiennej ilości zamówień
oraz w relatywnie większej konkurencji zarówno cenowej jak i jakościowej. Poza wymienionymi obszarami trwają pracę nad możliwością pozyskania produkcji na rynku kolejowym oraz maszyn rolniczych.
PRZEMYSŁAW DEMBIŃSKI
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Proces produkcji klamek
Firma Spinko 30 lat temu utworzyła Wydział produkcji okuć budowlanych.
Na początku powstania idei wejścia na rynek zakład nasz opracował nowe
modele klamek, które wyprzedzały kształtem i funkcjonalnością istniejące
już na rynku.
Kształty klamek zostały zabezpieczone patentami państwowymi i stanowiły bardzo
pożądany produkt na rynku okienno-drzwiowym.
Do dnia dzisiejszego kształt i funkcjonalność klamek jest na najwyższym poziomie.
Pomimo, iż ﬁrma ukierunkowała się na motoryzację, to historia naszej ﬁrmy oraz klienci (głównie SIEGENIA) są związani z naszymi produktami.
Proces produkcji jest dość skomplikowany i bazuje głównie na pracy manualnej.
Na Wydziale zatrudnionych jest około 50 osób. Posiadamy w swoich szeregach bardzo zdolnych i sumiennych pracowników o najwyższych predyspozycjach do wykonywania tego rodzaju pracy.
Gdy wpływa zamówienie do ﬁrmy, Dział Sprzedaży umieszcza je w ogólnym harmonogramie produkcji, dokładnie określając terminy realizacji. Planista odbiera harmonogram i na jego podstawie detale surowe wysyła do kooperantów. Mamy bardzo szeroki
wachlarz wykonania klamki. Jesteśmy w stanie wykonać produkt we wszystkich kolorach palety RAL oraz we wszystkich standardach kolorów anodowanych.
Proces produkcji klamki zaczyna się od wykonania odlewów ciśnieniowych lub kokilowych. Odlewnicy kokilowi mają największy wpływ na jakość detalu – porowatość,
szczelność, możliwość ostatecznego uzyskania jakości powierzchni. To specjaliści naj-

wyższych lotów. Następnie detale traﬁają do szliﬁerzy na Wydział obróbki powierzchniowej. Szliﬁerze to wirtuozi kształtu detalu. Wyprowadzają kształt uchwytów utrzymując powtarzalność detali przez 8 godzin pracy, dalej przez tygodnie i lata.
Po szlifowaniu detale traﬁają do obróbki rotowibrościernej. Tu pracują bardzo sumienni pracownicy, którzy muszą każdy detal delikatnie wprowadzić w kształtki ścierne,
aby nie zrobić skaleczenia, rysy czy obicia. Po szlifowaniu w kształtkach ściernych
przez 8 godzin muszą je wyłapać, osuszyć i starannie ułożyć na przekładkach.
Następnie detale przechodzą przez 100% selekcję. Jakości widzenia pań sprawdzających pozazdrościłby snajper z wojska. Wychwycą one każdą niedoskonałość powierzchni, kształtu czy wadę odlewu, a nawet najdrobniejsze zawirowanie materiału.
Tylko nieliczni są w stanie wychwycić niuanse kolorów i połysków porównując z wzorami referencyjnymi.
Po sprawdzeniu i dopuszczeniu przez inżynierów jakości detale traﬁają na montaż
ostateczny. Wyspecjalizowani operatorzy w mgnieniu oka wykonują poszczególne
operacje tworząc gotowe klamki do okien i drzwi balkonowych. Jakość i żywotność
klamek jest tak duża, że koncern SIEGENIA kupuje klamki w SPINKO już od
kilkudziesięciu lat.
EWA WITAK

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, która krok po kroku przedstawia opisany wyżej proces produkcji klamek.

1. Proces odlewania - Sławomir Fabijańczyk

3. Proces szlifowania - Tobiasz Wawrzyniak
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2. Proces odcinania - Marek Hope

4. Proces wiercenia i gwintowania - Elżbieta Michalak

5. Obróbka wibro II - Jacek Hrabczak

Proces produkcji klamek

6. Selekcja detali surowych - Iwona Grędziak

7. Selekcja detali anodowanych - Marika Pudliszewska

8. Montaż wyrobu gotowego. Linia klamek LM - Beata
9. Montaż wyrobu gotowego. Linia klamek PORTAL
Wojciechowska - Rajewicz, Witosław Przybył, Anna Neumann, - Emilia Foralewska, Paweł Drgas, Danuta Baniecka
Monika Krysiak

10. Magazyn - Marcin Pluta

Konkurs dla dzieci
pracowników SPINKO
Moje świąteczne drzewko

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ﬁrma SPINKO zorganizowała konkurs dla dzieci pracowników pod hasłem „MOJE ŚWIĄTECZNE DRZEWKO”.
Celem konkursu było podtrzymanie tradycji świąt, możliwość rozwijania twórczości
plastycznej oraz wspólne spędzenie czasu poprzez rodzinne wykonanie prac.
Do zrobienia drzewka mogły być wykorzystane dowolne materiały, np. szyszki, orzechy, elementy drewniane, papier, makaron, bombki, suche gałęzie, styropian itp.
Wszystko zależało od kreatywności i inwencji twórczej uczestników.
Do konkursu została zgłoszona rekordowa ilość prac, bo aż 100.
Najwięcej prac (54) zostało wykonane przez dzieci w wieku 5-10 lat, 27 drzewek wykonanych zostało przez dzieci w wieku 10-15 lat, a pozostałe 19 prac wykonały dzieci
w wieku 2-4 lat i to byli nasi najmłodsi uczestnicy.
Wszystkie drzewka były przepiękne i widać było w nich wkład artystyczny.
14 grudnia 2019 r. w ﬁrmie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Ponadto
wszystkie dzieci otrzymały pluszowego misia, zestaw gadżetów i pamiątkowy dyplom.
Na zakończenie spotkania organizatorzy konkursu zaprosili dzieci wraz z opiekunami
na słodki poczęstunek.
ALEKSANDRA SWORACKA

LAUREACI
I miejsce: Zuzanna Łysiak, 4 lata
I miejsce: Maja Michor, 5 lat
II miejsce: Emilia Kochańska, 5 lat
II miejsce: Wiktoria Ambrożak, 9 lat
III miejsce: Lilia Panasewicz, 7 lat
III miejsce: Nikodem Bella, 8 lat
WYRÓŻNIENIA
Karol Mejza, 2 lata
Norbert Paluczyński, 6 lat
Tobiasz Drygas, 8 lat
Ola Witkowska, 8 lat
Maksymilian Brzozowski, 12 lat

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE OD
DZIAŁU ROZWOJU PRACOWNIKÓW
Dominika Huchrak, 3.5 roku
Natalia Gano, 4 lata
Aleksandra Różanek, 5 lat
Maria Matelska, 6 lat
Jan Ruszkowski, 8 lat
Maciej Meissner, 8 lat

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom kreatywności w tworzeniu przepięknych prac.
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SPINKO MOTO

Konkurs plastyczny
w SPINKO MOTO
Moje ferie zimowe
Firma SPINKO Moto po raz pierwszy zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci
pracowników pod hasłem „MOJE FERIE ZIMOWE”.
Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac dzieci w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik
konkursu miał 2 latka, a najstarszy 12 lat.
Technika wykonania prac była dowolna, a pomysłowość i inwencja przekroczyły nasze
najśmielsze oczekiwania.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane było w siedzibie pracodawcy. Oﬁcjalna część,
czyli wręczenie nagród, miało zostać poprzedzone oprowadzeniem dzieci po zakładzie,
dając możliwość zapoznania się z charakterem i specyﬁką pracy. Z uwagi na epidemię
COVID-19 plany zostały zmienione. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy konkursu
zdecydowali, że nagrody zostaną złożone na ręce rodziców uczestników.
EDYTA ZAPOTOCZNY

Z wizytą w Polaris
Pod koniec ubiegłego roku
delegacja złożona z przedstawicieli
działu TT w składzie: Łukasz
Koropczuk, Piotr Szymonowicz,
Igor Caban wraz z Dyrektorem
zakładu Spinko Moto Wojciechem
Szkodą, odwiedziła ﬁrmę Polaris.

Historia marki Polaris sięga roku 1954, kiedy to założyciele ﬁrmy stworzyli pierwszy
skuter śnieżny, a później zajęli się jego produkcją na skalę przemysłową.
Polaris w Opolu jest pierwszym i jak dotąd jedynym zakładem zlokalizowanym poza
Ameryką Północną.
Produkty ﬁrmy to innowacyjne, wysokiej jakości pojazdy off-road, w tym pojazdy
terenowe (all-terrain vehicles) oraz pojazdy Polaris RANGER® i RZR® side-by-side, skutery
śnieżne, motocykle i napędzane elektrycznie pojazdy drogowe.
Podczas wizyty mogliśmy zobaczyć w pełni zautomatyzowaną linie montażową pojazdów
specjalnych typu ATV. Poznaliśmy nowoczesny sposób zarządzania czasem pracy,
montażem oraz magazynami.
Pod koniec wizyty zostały nam przedstawione aluminiowe elementy pojazdów w celu
oceny możliwości ich wykonania w grupie Spinko.
Przedstawiciele obu ﬁrm pozostają w stałym kontakcie.
IGOR CABAN
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