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Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski
Kończy się już rok 2021. Minione miesiące tego roku to jak „rollercoaster”
– szalona jazda na fascynującym torze przeszkód. Początek roku był bardzo obiecujący – optymizm po trudnych dniach pandemii koronawirusa. Nasi partnerzy oczekiwali na zwiększone dostawy. Dzięki porozumieniu z pracownikami, dodatkowym
wysiłkiem całej załogi istotnie zwiększyliśmy dostawy i odbudowaliśmy zapasy.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie i wysiłek podjęty w pierwszych miesiącach
mijającego roku.
Niestety, kolejny etap pandemii koronawirusa kompletnie zmienił nie tylko nasze plany, ale także niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Mamy do czynienia z trudnościami w następstwie kryzysu koronawirusa –
zakłócenia globalnego łańcucha dostaw (którego jesteśmy istotnym ogniwem),
zmiany preferencji klientów na rynku motoryzacyjnym, a także kryzys na rynku
półprzewodników.
Powoduje to konieczność zmian zarówno w obszarach zarządzania relacjami
z dostawcami, z klientami jak i w organizacji produkcji. Klienci oczekują bardzo szybkiej
reakcji na swoje zamówienia. I musimy sprostać ich oczekiwaniom. O ile rynek

motoryzacyjny jest dość niestabilny, to mamy bardzo dobre perspektywy sprzedaży
klamek i okuć. Prognozy są bardzo obiecujące i oczekujemy istotnego wzrostu
zamówień w 2022r.
Na 2022r. anonsowane są bardzo duże wzrosty kosztów wytwarzania – szczególnie
energii elektrycznej i gazu. Nie wszystkie wzrosty kosztów będą akceptowane przez
klientów.
Dlatego opracowywane są programy poprawy produktywności i energochłonności,
nowe uruchomienia nie tylko dla motoryzacji. Także należy ciągle doskonalić jakość
wyrobów, bo to jest decydujący warunek konkurencyjności na każdym rynku. Jesteśmy mocno zaangażowani w programy e-mobility i hydrauliki siłowej. Mamy wiedzę
i umiejętności satysfakcjonujące naszych klientów.
Dziś patrząc na całą sytuację, z którą przyszło nam się zmierzyć, jesteśmy silniejsi
o nowe doświadczenia i zmotywowani do nowych wyzwań. Nasze spółki - SPINKO
i SPINKO Moto są na to przygotowane.
Dziękuję wszystkim za wsparcie w tym trudnym dla naszych ﬁrm czasie.

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu pragnę podziękować Wam wszystkim
za wkład w rozwój grupy SPINKO w prawie już zakończonym 2021 r.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim
oraz Waszym Rodzinom i bliskim wspaniałych dni świątecznych
spędzonych w atmosferze miłości i rodzinnego ciepła.
Natomiast na rok 2022 życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia
i wytrwałości w realizacji zamierzeń osobistychi zawodowych.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym
O tegorocznej sytuacji na rynku motoryzacyjnym najlepiej świadczą informacje o ilościach zaplanowanych, a niewyprodukowanych przez fabryki aut – mówi się o liczbie sięgającej 5-7 milionów aut. Dodatkowo okres oczekiwania na nowe auto wydłużył
się już u niektórych producentów, aż do jednego roku. Mówi się, że nowe auto staje
się powoli dobrem luksusowym.
Wpływ na taką sytuację ma
głównie globalny niedobór półprzewodników, z którym branża
motoryzacyjna zmaga się od
początku roku, a który zdecydowanie nasilił się w drugim półroczu, zmuszając wiele fabryk
do zatrzymywania produkcji.
Wielkopowierzchniowe place Półprzewodnik-winowajca kryzysu motoryzacyjnego
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pełniące rolę magazynów u producentów aut, zapełniały się w zatrważającym
tempie gotowymi autami, w których brakowało kilku elektronicznych elementów.
W pewnym momencie Skoda posiadała tak wiele gotowych, ale niekompletnych
„elektronicznie” aut, że zwiększanie tej liczby mogłoby zachwiać ich płynnością
ﬁnansową. Stąd też, nie tylko w Skodzie, ale u innych producentów aut zapadały
decyzje, aby produkcji nie kontynuować oraz nie zwiększać zapasów.
Z najnowszych prognoz wynika, że w przyszłym roku powinna nastąpić poprawa
i podaż wróci do stabilnego, odpowiadającego popytowi poziomu. Traktować należy
je jednak ostrożnie, ponieważ rynek stał się mocno nieprzewidywalny i przy takim
braku stabilności jaki obserwujemy w ostatnim roku nic nie możemy przyjmować
jako pewnik.
TOMASZ WORSZTYNOWICZ

Aktywni Kreatywni / Reaktywacja Systemu
Sugestii Pracowniczych / Ewolucja trwa
Z pomysłów wdrożonych w jednym miesiącu komisja utworzona z przedstawicieli działów
BHP, Jakości, Kadr i Rozwoju Pracowników, Utrzymania Ruchu oraz Lean Manufacturing
wybiera najlepszy pomysł. Zwycięzca „pomysłu miesiąca” otrzymuje kartę z możliwością
miesięcznego korzystania z miejsca parkingowego na terenie SPINKO.
Rozpoczęło się w połowie 2020 od ankiety, w której zapytaliśmy pracowników
o kilka aspektów związanych z usprawnieniami. Wyniki ankiety zostały przeanalizowane i rozpoczęła się ewolucja, która zgodnie z ideą KAIZEN trwa cały czas.
Pierwsze zmiany opisane zostały już w poprzednim wydaniu magazynu, w tym
artykule przedstawione zostaną następne działania.
Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowane dokładnie dwieście dwadzieścia propozycji
usprawnień. Lepsze wyniki były tylko w dwóch latach (2014, 2015) z jedenastoletniej
historii działania Systemu Sugestii Pracowniczych.
W związku ze zróżnicowanym poziomem trudności pomysłów, potrzeby zaangażowania czy dziedziny analizujemy pomysły wdrożone w każdym miesiącu i komisyjnie

wybieramy NAJCIEKAWSZY POMYSŁ MIESIĄCA. Taki pomysł przy burzliwych obradach
komisji otrzymuje nagrodę specjalną, jaką jest miejsce parkingowe na terenie zakładu. Nagroda ta staje się coraz bardziej prestiżowa i coraz większe jest zainteresowanie nią ze strony pracowników.
W tym miejscu ogromne podziękowania dla komisji wybierającej, która w każdym
miesiącu analizuje pomysły i wybiera najciekawszy.

SKŁAD KOMISJI
Magdalena Kilichowska - Specjalista ds. Kadr i Rozwoju Pracowników
Maciej Jędrzejczak - Kierownik Utrzymania Ruchu
Łukasz Byledbał - Inżynier Jakości
Rafał Kowalczyk - Starszy Specjalista ds. BHP
Rafał Otto - Kierownik Projektu Lean Management
Maciej Płatek - Specjalista ds. Lean Manufacturing

POMYSŁY MIESIĄCA
CZERWIEC 2021
W czerwcu zwycięzcą miejsca parkingowego za najatrakcyjniejszy pomysł został Rafał Biedrowski. Samodzielnie wykonał
modyﬁkację na belce mocującej odlewy. Usprawnienie to
pozwoliło praktycznie wykluczyć błąd mocowania związany
z nadlewami na detalach. Wcześniej dochodziło do nieprawidłowego mocowania, a co za tym idzie do wykonania nieprawidłowo obróbki. Powstałe detale brakowe generowały duże koszty. Rafał Biedrowski
bardzo mocno zaangażował się podczas wdrażania nowego projektu i w pełni wykorzystywał swoje duże doświadczenie.
SIERPIEŃ 2021
Sierpień minął nam pod znakiem działań „cichego bohatera”
Aktywnych Kreatywnych. Aby oddać rzeczywiste zaangażowanie Pana Marka Piechowiaka w rozwój Systemu Sugestii
Pracowniczych należałoby zmienić wzór naszego wniosku
dodając kategorię: Pomysł mój - wdraża Marek. Pan Marek jest
osobą, która najczęściej wprowadza w „życie” usprawnienia
sugerowane przez naszych pracowników. W samym sierpniu obrócił w czyn ponad 10
(słownie: dziesięć) z nich! Gdyby nie jego codzienne wsparcie dla realizacji inicjatyw
Aktywnych Kreatywnych – duża część tych wspaniałych pomysłów nie ujrzałaby
światła dziennego. Dziękując za osobiste zaangażowanie - gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
PAŹDZIERNIK 2021
Dominik Kamiński wdrożył samodzielnie usprawnienie rozwiązujące kilka problemów. Puszka z przewodami zamocowana
na formie RMA 123.52280.00/00 wymagała demontażu podczas
mycia w myjce ultradźwiękowej. Ślusarze narzędziowi musieli
demontować puszkę przy udziale elektryków z utrzymania
ruchu. Każda ingerencja w puszkę (a demontaż tego wymagał)
musiała być wykonana przez elektryka. Zmiana mocowania puszki usprawniła demontaż, a przede wszystkim sprawiła, że odbywa się on bez ingerencji wewnątrz puszki.

LIPIEC 2021
Lipiec można nazwać Miesiącem Oskara Homskiego. Oprócz
wielu wdrożonych pomysłów został też Pracownikiem Kwartału,
a „wisienką na torcie” jest zdobycie miejsca parkingowego!
Oskar jest wręcz odzwierciedleniem naszego hasła Aktywni
Kreatywni. Jego pomysł na usprawnienie przezbrojenia spryskiwaczy, a właściwie ułatwienie zmiany zasilania został wybrany najciekawszym w lipcu. Gratulujemy i życzymy dalszych pomysłów.
WRZESIEŃ 2021
Minął wrzesień, mamy jesień. W Systemie Aktywni Kreatywni
wszystko działa kwitnąco. We wrześniu najciekawszy pomysł
według naszej komisji to wprowadzenie jednej końcówki pomiarowej zamiast dwóch. Pomysł idealnie pasujący do zasady KAIZEN
– „lepsze kilka małych kroków niż jeden duży”. Kolega Mariusz
Koszela zaproponował końcówkę pomiarową pasującą do
wszystkich wymiarów na nowych projektach Control Plate. Zarówno pod kątem usprawnienia stanowiska, a przede wszystkim zapobiegania reklamacji pomysł został uznany
za bardzo ciekawy. To kolejny świetny przykład współpracy technologów z doświadczonymi operatorami wnoszącymi usprawnienia w nowych projektach.
LISTOPAD 2021
„Kopernik też była kobietą”. Cytując klasykę polskiego kina
przedstawiamy pierwszą kobietę z najciekawszym pomysłem
miesiąca! Iwona Grędziak to osoba posiadająca ogromną wiedzę w dziedzinie oceny wizualnej uchwytów klamek. Przez jej
ręce przechodzą praktycznie wszystkie elementy. W związku
z izolacją części niezgodnych w pobliżu jej stanowiska pracy ma
pełną świadomość o konieczności wykonywania zleceń naprawczych, które są czasochłonne, a przez to kosztowne. Iwona wpadła na pomysł całkowicie nowatorski
zastępując ponowne naprawcze szlifowanie obróbką wibrościerną. Po przeprowadzonych próbach i uzyskanych pozytywnych wynikach pomysł został bardzo dobrze
oceniony przez technologa.
MACIEJ PŁATEK
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Laboratorium Pomiarowe –
podstawa jakości detali
W dziedzinie nowych uruchomień i projektów w ﬁrmie SPINKO jednym z ważniejszych
działów, które wraz z działami obróbki wdrażają nowe uruchomienia, jest Laboratorium Pomiarowe. To tu na etapie wdrażania i uruchomień odbywają się najważniejsze pomiary, badania i analizy pomiarowe, na bazie których inżynier procesu ustawia,
koryguje oraz analizuje procesy technologiczne. Laboratorium Pomiarowe wyposażone jest w sprzęt pomiarowy, urządzenia i przyrządy pomiarowe, dzięki którym
w pełni jest w stanie zapewnić dokładność pomiarową oraz wymagania branży automotive. Wyposażenie komórki metrologicznej SPINKO to maszyny współrzędnościowe CMM takich ﬁrm jak ZEISS, Mitutoyo, TESA. Do tego urządzenie do pomiaru
konturu 2D ﬁrmy Mahr, urządzenia do badania kształtu powierzchni ﬁrmy Mahr
i Mitutoyo, optyczny mikroskop metrologiczny WM1 300 oraz ręczne przyrządy kontrolno – pomiarowe. Dobór właściwego narzędzia oraz strategii pomiaru odbywa się
na możliwie wczesnym etapie zadania pomiarowego, poprzez analizę dokumentacji
konstrukcyjnej wyrobu oraz tworzenia strategii pomiarowej na modelu CAD 3D.
Do tego doświadczony i odpowiednio wyszkolony personel w dziedzinie metrologii
daje gwarancję na końcowy sukces wdrożenia projektu do produkcji seryjnej.

Beata Dworczak / Adam Dorywalski. Maszyna współrzędnościowa CMM TESA 3D

Laboratorium Pomiarowe to także pomiary, analizy, badania dnia codziennego ﬁrmy
SPINKO, kontrola wyrobów dotychczasowych klientów poprzez pomiary 3D, pomiary
czystościowe detali zgodnie z obowiązującymi normami, wzorcowanie i kalibracja
przyrządów kontrolno – pomiarowych. Poprzez narzędzia systemowe takie jak MSA
i R&R dla przyrządów pomiarowych procesy działają na najwyższym poziomie,
a jednocześnie są doskonalone.
Codzienna praca oraz zaangażowanie pracowników Laboratorium Pomiarowego są
niezwykle istotne w kontekście jakości produkowanych przez SPINKO podzespołów
motoryzacyjnych. Mają oni swój udział w utrzymaniu wysokich standardów, jakie
reprezentuje sobą na arenie światowej ﬁrma SPINKO.
JAROSŁAW MARSZAŁEK
Roman Skotarek. Badanie czystości detali - Myjka HYDAC

Grzegorz Popiół. Konturograf MarSurf CD 120
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Jędrzej Pindara. Maszyna współrzędnościowa CMM Zeiss

Innowacje w formie oraz technologii
odlewania ciśnieniowego
Przemysł motoryzacyjny, do którego jesteśmy dostawcą elementów aluminiowych
stawia nam coraz większe wyzwania. Klienci oczekują od nas tanich, ale najwyższej
jakości detali. Aby utrzymać pozycję Najlepszego Dostawcy wprowadzamy rozwiąza-

Korzyści ze stosowania powyżej opisanych nowości
w odlewnictwie ciśnieniowym:
1. Poprawa jakości odlewu – najwyższa jakość.
2. Formy zwiększają żywotność o około 30% niż standardowe.
3. Skrócony czas cyklu o co najmniej 20%.
4. Zwiększenie wydajności maszyn odlewniczych.
5. Redukcja ilości ścieków - odpadów do 70%.

Wkładka formująca „3D”

nia w wykonywanych przez nas formach odlewniczych z zastosowaniem najnowszych
trendów technologii odlewania. Wspólnie z Narzędziownią Frech-Tools wykonujemy
dla jednego z naszych Klientów formy z konformalnym chłodzeniem wkładów formujących przy zastosowaniu mikro spryskiwania koncentratem olejowym. Wkłady
te mają kanały chłodzące zaprojektowane tak, aby te podążały za kształtem detalu
możliwie blisko powierzchni roboczej, nawet w trudno dostępnych miejscach. Było to
niemożliwe w wytwarzanych dotychczas wkładach. Rozwiązanie to pozwala na szybsze oraz bardziej równomierne odprowadzenie ciepła.
KRZYSZTOF MOSZAK

Dział Narzędziowni

Standard LPMS wchodzi z przytupem na wydział PS
W ostatnich tygodniach grudnia 2021r. dobiegają końca prace nad wdrożeniem Standardu LPMS na wydział PS. Chcąc w pełni wykorzystać doświadczenie pracowników
odlewania kokilowego, szliﬁerni oraz obróbki rotacyjnej z dużym wsparciem działu
Lean Manufacturing wprowadzamy cotygodniowe spotkania, celem omówienia
problemów jakościowych występujących w procesach produkcji klamek. Operatorzy
zostali zapoznani z założeniami standardu LPMS. Zostały zamontowane tablice do
rejestracji wskaźników jakościowych, co znacząco poprawi możliwość zgłaszania
uwag oraz rozwiązywania bieżących problemów wpływających na jakość, a co za tym
idzie na koszty produkcji. Liczymy, że poprzez aktywne podejście wszystkich członków zespołów, znacząco poprawimy wskaźniki jakościowe, a przez to uwolnimy
dostępne moce produkcyjne wydziałów zaangażowanych w produkcję klamki.
Już pierwsze tygodnie wizualizacji wskaźników jakościowych pokazały znaczną
poprawą jakości operacji odlewania, szlifowania i wibro uchwytów klamek do anodowania. Gratulacje dla pracowników tych gniazd technologicznych.
PIOTR WACHOWSKI

Tablica spotkań LPMS
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Zakończenie I etapu wprowadzenia TWI
Dzielenie się dobrą nowiną ma zawsze wyjątkowy wymiar. Podczas wcześniejszych
publikacji informowaliśmy o rozpoczęciu prac związanych z wprowadzeniem programu
TWI w naszej ﬁrmie. Program ten związany jest z obszarem doskonalenia metod
pracy (a więc ich usprawniania), instruktaży stanowiskowych (szkolenia oraz instrukcje stanowiskowe) oraz relacji pracowniczych (kultury organizacyjnej nastawionej
na budowanie wzajemnych relacji).

A oto nasz powód do dumy, grupa „świeżo upieczonych” Instruktorów TWI wraz z mentorami z ﬁrmy Leantrix oraz naszym opiekunem

MAMY TO!!! W dniu 24.11.2021r. z sukcesem zakończyliśmy I etap wprowadzenia tego programu w obszarach APU4 (wydział PŻ) oraz APU8 (wydział PA). Po blisko 3 miesięcznym okresie przygotowania zespół 9 pracowników (zaczynaliśmy w 15 osób),
po przejściu certyﬁkacji uzyskał uprawnienia Instruktora TWI. To był wspaniały i owocny czas spędzony z grupą wyjątkowych osób - wiele w tym czasie się od siebie
nauczyliśmy. Szczerze gratulujemy sukcesu osiągniętego przez te osoby, dziękując
za zaangażowanie – również i tym, którzy z różnych przyczyn do certyﬁkacji przystąpić nie mogły.
Trzeba dodać, że to nie było wcale łatwe zadanie dla tych osób. Od zauroczenia czymś
nowym, przez zwątpienie w swoje możliwości, syndrom ucznia oczekującego na
egzamin, w końcu uświadomienie sobie, że mam wszystko co jest niezbędne, aby
temu wyzwaniu podołać. Specjalne podziękowania dla „cichych ojców” rodzącej się
zmiany, bez których jej przeprowadzenie, by się nie urzeczywistniło: Kierownicy
i Mistrzowie wydziałów PA i PŻ oraz na szczególne uznanie zasługuje Pan Maciej
Płatek, który z wielką determinacją wspierał przyszłych Instruktorów podczas szko-

od lewej: M. Płatek, A. Giełda,
A. Konieczna, L. Andrzejak, W. Łupicka,
K. Müller (trener TWI), K. Jankowiak oraz
W. Wołoszczuk (trener TWI)

od lewej: A. Masztalerz, D. Kosicka, L. Białas
oraz A. Wiśniewska

leń, nauki instruowania, pełniąc rolę mentora - często przekraczał granice zmian
i wydziałów starając się przeprowadzić te osoby przez wszystkie etapy zmiany.
Ale to nie koniec naszej podróży, już dziś staramy się zadbać o to, aby przeszkolić
trenerów TWI oraz wyznaczyć kolejne ramy rozwoju dla tego programu – przenosząc
dobrą praktykę w obszar innych zespołów. Pozostaje jeszcze kwestia prosta, ale trudna, jak utrzymanie tej zmiany w czasie oraz pielęgnowanie organizacji trzymającej
się ustaleń. Wierzę, że o to zadbamy wspólnie, a prowadzone działania znajdą uznanie w oczach nie tylko naszych, ale i naszych klientów – czego nam wszystkim życzę!
RAFAŁ OTTO

SPINKO Moto
Ćwiczenia przeciwpożarowe
W dniu 16.08.2021r. w Zakładzie Produkcyjnym SPINKO Moto, przy wsparciu jednostek
PSP Zielona Góra i OSP Stary Kisielin, miały miejsca ćwiczenia przeciwpożarowe
obejmujące próbną ewakuację pracowników oraz szkolenie z obsługi podręcznego
sprzętu gaśniczego. W części praktycznej szkolenia, pod nadzorem instruktorów z PSP,
pracownicy mieli możliwość gaszenia w tzw. wannie szkoleniowej kontrolowanego pożaru drewna i oleju, dzięki czemu SPINKO Moto może poszczycić się kompetentną
załogą gotową do podjęcia działań na wypadek zagrożenia pożarowego.
MAGDALENA INKÓW

Nowe projekty w SPINKO Moto
W 2021r. w SPINKO Moto wdrożono dwa nowe projekty: złącze pneumatyczne oraz
oprawę oświetleniową. Pozyskanie nowych klientów świadczy o ciągłym rozwoju
SPINKO Moto. Wdrożenie obudowy oprawy oświetleniowej było dużym wyzwaniem dla
zespołu inżynierów, ponieważ jest to odlew cienkościenny o dużych gabarytach.
Złącze pneumatyczne także było wyzwaniem. Mimo małego gabarytu detal posiada

skomplikowane kształty, a w szczególności gwint zewnętrzny, który jest odlewany
i nie podlega dalszej obróbce. Oba detale zostały wdrożone poprawnie, a świadczyć
o tym mogą ilości jakie zostały wyprodukowane. Zdobyta wiedza podczas prób technologicznych jak i wdrożenia detali przyczyniły się do sprawnego i skutecznego wdrażania nowych projektów w przyszłym roku.
DAWID DRZEWIECKI

SEMINARIUM - Seger Cutting Tools
W dniach od 30.09.2021r. do 03.10.2021r. w miejscowości Wiśniowa odbyło się seminarium szkoleniowe, organizowane przez ﬁrmę Seger Cutting Tools, która to dostarcza do
SPINKO Moto narzędzia skrawające. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami takich ﬁrm
jak: TAEGUTEC, BIGKAISER, DMGMORI czy też DPS SOFTWARE przedstawiono nam najnowsze osiągnięcia w kwestii obróbki skrawaniem, programowania maszyn CNC, budowy maszyn CNC oraz omówiono tendencje rozwojowe gałęzi przemysłu jaką jest
obróbka metali, tworzyw sztucznych itp. Nawiązanie kontaktów pozwoli w przyszłości
uzyskać pomoc przy rozwiazywaniu problemów. Na seminarium pojawiło się wielu
przedstawicieli innych ﬁrm produkcyjnych z różnych branż przemysłu (zbrojeniowy, automotive, lotniczy), co pozwoliło na wymianę doświadczeń w kwestii obróbki, doboru
narzędzi, problemów występujących podczas obróbki aluminium jak i stali.
Dzięki takiemu spotkaniu, wiemy w którą stronę podążać w kwestii rozwoju procesów u nas stosowanych.
BARTOSZ MALINOWSKI
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Podziękowania dla Dyrektora
Z okazji przejścia na emeryturę Dyrektora Bernarda Koniecznego, Zarząd ﬁrmy oraz
najbliżsi współpracownicy zebrali się, aby pożegnać Pana Dyrektora oraz uwiecznić
tę chwilę pamiątkowym zdjęciem.
Bernard Konieczny był zatrudniony w SPINKO
od 12.03.2001r. do 28.09.2021r. Swój 20 letni okres
zatrudnienia rozpoczął na stanowisku Kierownika
Wydziału Odlewni i Obróbki Skrawaniem, a od
04.06.2001r. powierzono Panu Bernardowi funkcję
Dyrektora ds. Produkcji, które piastował aż do
30.09.2018r. Wraz z rozrostem ﬁrmy rozdzielono
merytorycznie obszary produkcji w ﬁrmie, dlatego też
od 01.10.2018r. Pan Bernard objął funkcję Dyrektora
Operacyjnego, któremu podlegały: Wydział Klamek, Zespół ds. BHP, p.poż. i Ochrony
Środowiska, Dział Inwestycji oraz Zarządzania Infrastrukturą Techniczną.

Panie Dyrektorze!
Dziękujemy za wieloletni wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie naszej ﬁrmy! Za Pana profesjonalizm, kulturę osobistą
i etykę zawodową, które codziennie decydowały o tym, że praca z Panem była dla nas przyjemnością. Życzymy radości i
spokoju, których czasem brakowało w natłoku obowiązków oraz zdrowia, które pozwoli na realizowanie swoich marzeń!

SPINKO ﬁrmą zaangażowaną społecznie Aktywne Obywatelskie Leszno 2021
W dniu 11 września 2021r. Wielkim Piknikiem Aktywności i Pasji rozpoczęło się święto instytucji,
placówek, spółek oraz ﬁrm zaangażowanych społecznie-Aktywne Obywatelskie Leszno!
Wśród 160 organizacji, tradycyjnie nie mogło zabraknąć ﬁrmy SPINKO. Z tej okazji
zostało przygotowane stoisko, gdzie można było porozmawiać, zapoznać się z działalnością ﬁrmy, otrzymać materiały promocyjne. Była to także okazja do zaprezentowania się tym mieszkańcom, którzy nie znają proﬁlu ﬁrmy. Każdy mógł liczyć na słodką
przekąskę oraz logowany gadżet.

Dla dzieci zorganizowano konkursy - rysunkowy, rzut do celu, „zgadnij kotku co mam
w środku” oraz kolorowanki i malowanie
twarzy. Każdy uczestnik festynu mógł
sprawdzić swoje możliwości ﬁzyczne na
sprzętach sportowych oraz wziąć udział
w konkursie „ECHO BIKE”.
Najlepszy wynik i I miejsce zdobył Arkadiusz
Wojciechowski, reprezentant Sekcji Kolarskiej. Kolejne miejsca przypadły uczestnikom odwiedzającym nasze stoisko.

Gratulujemy!!!
Reprezentacja SPINKO - od lewej:
Piotr Orzałkiewicz, Lubomira Samol, Piotr Błaszczak, Magdalena Kilichowska,
Joanna Prałat, Maciej Płatek, Bartosz Wolny (nieobecny na zdjęciu)

Podziękowania dla Sekcji Crossﬁt za wypożyczenie sprzętu, pomoc w organizacji
i nadzór nad konkursem sportowym.
MAGDALENA KILICHOWSKA
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Kształcimy przyszłych pracowników studenci dualni
Studia dualne realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie to bezpłatne studia stacjonarne licencjackie lub inżynierskie. Charakteryzują się naprzemiennym systemem studiowania. Jeden tydzień
student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, drugi tydzień pracuje

w wybranym zakładzie pracy. Praktyka zawodowa odbywa się poprzez zatrudnienie
na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Zadaniem praktyki jest przygotowanie
studenta do podjęcia pracy zawodowej.

Mrozkowiak Hubert - Student II roku na kierunku
Firma SPINKO od lat posiada akredytacje PWSZ
w Lesznie na udział we wspólnym kształceniu studentów,
dlatego z przyjemnością informujemy, że od października
2021 r. do grona naszych pracowników dołączyli kolejni
studenci:

Mechatronika. Pan Hubert został zatrudniony w Dziale
Utrzymania Ruchu na stanowisku Ślusarz Mechanik.
Zadania Pana Huberta polegają na realizowaniu przeglądów rocznych oraz usuwaniu awarii maszyn i urządzeń
na wydziałach produkcyjnych. Dodatkowo przygląda się
pracy Elektryka Automatyka oraz wykonuje drobne czynności.

Radajewska Anna - Studentka II roku na kierunku

Wasiółka Piotr - Student II roku na kierunku Mecha-

Mechanika i Budowa Maszyn. W SPINKO Pani Anna

tronika, zatrudniony jako Inżynier Procesu w Dziale

pracuje jako Inżynier Procesu na Wydziale Obróbki

Badań i Rozwoju. Pan Piotr zajmuje się opracowywaniem

Aluminium. Do jej obowiązków należy opracowywanie

i przygotowywaniem dokumentacji technologiczno-ja-

i przygotowywanie dokumentacji technicznej na potrze-

kościowej wyrobów dla Nowych Projektów. Dodatkowo

by działalności produkcyjnej, np.: plany kontroli, karty

bierze udział w ich uruchamianiu i wdrażaniu na maszy-

pomiaru, instrukcje, rysunki techniczne.

nach CNC.
MAGDALENA KILICHOWSKA

Naszym nowym studentom życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu sukcesów zawodowych!

Zarządzanie Środowiskiem – Certyﬁkat
Zatwierdzenia
Z dużą przyjemnością informujemy, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez
niezależnego audytora Lloyd's Register potwierdziliśmy skuteczność Systemu Zarządzania Środowiskiem. Udowodniliśmy, że certyﬁkat Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność naszego systemu z normą PN-EN ISO 14001:2015 nie został nam
przyznany bezpodstawnie. Świadczy to o tym, że nasz system, organizacja pracy,
wszystkie procesy funkcjonujące w SPINKO spełniają wymagania ww. normy. Pozytywny wynik audytu świadczy o wysokiej świadomości oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników, jak również efektywnym zarządzaniu procesami i ryzykiem na
wszystkich szczeblach działalności.
ISO 14001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania
środowiskowego. Norma ISO 14001 określa systematyczny nadzór nad działaniami
mającymi wpływ na środowisko. Do takich działań możemy zaliczyć używanie zasobów naturalnych, przetwarzanie i utylizację odpadów oraz zużycie energii.
Posiadanie certyﬁkatu ISO 14001 wpływa korzystnie na wizerunek naszej ﬁrmy
w oczach klientów oraz pozwala skutecznie budować przewagę nad konkurencją.
WOJCIECH HINCYNGIER
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BHP - Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
czy to wypadek?
Każdego dnia w pracy możemy spotykać się z wieloma sytuacjami, które mogą
prowadzić do powstania zdarzeń potencjalnie wypadkowych (ZPW) lub wypadków
przy pracy (WPP). Zanim dojdzie do wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego powstają najpierw sytuacje niebezpieczne, wynikające z nieodpowiednich warunków i niewłaściwego zachowania.
- Niesprawne maszyny
- Uszkodzone narzędzia
- Zdeformowane,
śliskie podesty
- Zła organizacja miejsca pracy
- Nadmierny hałas,
zapylenie itp.

NIEBEZPIECZNE
WARUNKI
NIEBEZPIECZNE
ZACHOWANIA

- Pośpiech, brawura, rutyna
- Omijanie zabezpieczeń
- Niestosowanie się do
przepisów i zasad BHP
- Brak lub nieskuteczny
nadzór
- Brak szkoleń BHP

Jak dochodzi do zdarzeń potencjalnie wypadkowych?
Wyobraźmy sobie, że w wyniku pośpiechu i zaniedbania pracownik naprawiający
maszynę przykręca niedbale, za luźno osłonę. Maszyna zostaje uruchomiona, a osłona pod wpływem drgań odkręca się spada z maszyny obok pracownika.

Zatem zdarzenia potencjalnie wypadkowe są spowodowane zachowaniem
i warunkami niebezpiecznymi, które
WYPADEK
jedynie dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności, nie skończyły się urazem
ZDARZENIA POTENCJALNIE
czy
li zdarzenie potencjalnie wypadkoWYPADKOWE
we to prawie wypadek.
NIEBEZPIECZNE NIEBEZPIECZNE
WARUNKI
ZACHOWANIA
Jeżeli zdarzenie skutkuje urazem
to mamy wypadek przy pracy.
W SPINKO od wielu lat prowadzimy analizę zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych z powodzeniem wdrażając działania zapobiegawcze, które mają na celu
niedopuszczenie do powtórzenia sytuacji niebezpiecznych.
Na szkoleniach BHP szczególnie podkreślamy jak ważnym faktem jest zgłaszanie
zdarzeń potencjalnie wypadkowych przez pracowników. To dzięki Waszym informacjom o sytuacjach niebezpiecznych możemy wdrożyć działania naprawcze, poprawić
warunki pracy i często uniknąć wypadków przy pracy. Z roku na rok obserwujemy
wzrost zgłoszonych zdarzeń i sytuacji niebezpiecznych, co świadczy o zwiększeniu
świadomości pracowników w obszarze zapobiegania wypadkom przy pracy.
IZABELA SCHMIDT

Odwiedzili nas
Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym
etapem w życiu każdego człowieka
Firma SPINKO wspiera młodych ludzi w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych, dlatego czynnie uczestniczy w organizowaniu spotkań celem zainteresowania młodzieży dalszym kształceniem i poszerzenia ich wiedzy z zakresu danych
zawodów.

SP w Dąbczu, Klasa 8B oraz oprowadzający Maciej Płatek

Klasa 8b ze SP w Dąbczu w ramach preorientacji zawodowej gościła, wraz z wychowawcą panią Tatianą Kłys i panem Marcinem Klibrem, w ﬁrmie SPINKO. Uczniowie
zobaczyli jak wygląda praca w dużym zakładzie, poznali poszczególne etapy produkcji odlewów, rozmaite rozwiązania technologiczne i logistyczne. Dowiedzieli się, że
SPINKO chcąc pozyskiwać wykwaliﬁkowanych pracowników, patronuje klasie branżowej o specjalności Operator CNC w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie.
Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Pana Tomasza Kurzawy zatrudnionego
w dziale Badań i Rozwoju.

SP w Dąbczu, Klasa 8B, oprowadzający Piotr Orzałkiewicz

Gościliśmy również grupę studentów kierunku Mechatronika z PWSZ w Lesznie.
Odbywali u nas jednodniowe warsztaty z przedmiotu Utrzymanie Ruchu. Zapoznali się
z obsługą refraktometru oraz przeprowadzili pomiary stężenia chłodziwa. Drugim
tematem było codzienne utrzymanie maszyn – studenci zapoznali się z instrukcjami
TPM dla naszych maszyn oraz przeprowadzili zgodnie z CHECK LISTĄ kontrolę codzienną
na stanowiskach. Studenci byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych warsztatów –
wiedza teoretyczna została przez nich zweryﬁkowana i uzupełniona praktyką.
MAGDALENA KILICHOWSKA

PWSZ w Lesznie, kierunek Mechatronika – prowadzący spotkanie Maciej Płatek
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Aktualności kadrowe
Dziękujemy za lata wspaniałej pracy …
W 2021r. 39 osób obchodziło Jubileusz pracy w SPINKO. Składamy wyrazy uznania
oraz życzymy sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń,

Lata pracy
Tycner Mirosław
Maleszka Sławomira
Katarzyński Ireneusz
Baniecki Zbigniew
Hope Marek
Janowicz Jarosław
Karczyński Jarosław
Karczyński Sławomir
Neumann Grzegorz
Harasim Marian

40
40
35
35
35
35
35
35
35
35

Lata pracy
Krysiak Monika
Meissner Rafał
Kowalski Andrzej
Suszka Beata
Burchardt Emil
Baniecka Danuta
Radoła Andrzej
Rabska Maria
Drgas Paweł
Kaczmarek Adam

TAK !!! Nowe życie na emeryturze.

30
30
30
30
30
30
30
25
25
25

Lata pracy
Błażyczek Anna
Jagodziński Jacek
Sadowska Agnieszka
Kolan Tomasz
Gerlach Dariusz
Kaszkur Jan
Właśniak Wioletta
Gąsiorek Marek
Firlej Bożena
Kaczmarek Ireneusz

25
25
20
20
20
15
15
15
15
15

Lata pracy
Pudzianowski Jakub
Kachel Sebastian
Wildeman Renata
Przybylak Paweł
Kutna Dorota
Teodorczyk Elżbieta
Stasiński Łukasz
Długosz Marek
Markowski Tomasz

15
15
15
15
15
15
15
15
15

Pracownicy, którzy odeszli na emeryturę w okresie 08.2021-12.2021

Tomasz Krzewina - Pan Tomasz Krzewina (mgr inż. Politechniki Poznańskiej) w ponad 31- letnim okresie zatrudnienia zajmował różne stanowiska pracy: od Technologa ds. Konstrukcji,
przez Kierownika Działu Utrzymania Ruchu, Z-cę Kierownika
Działu Technologii, Kierownika Wydziału Odlewni i Obróbki Skrawaniem, Kierownika Działu Planowania Produkcji, Szefa Działu
Planowania i Sprzedaży. Ze względu na posiadane doświadczenie i interdyscyplinarne umiejętności powierzono Panu Tomaszowi Krzewinie funkcję Prezesa w nowo powstałej ﬁrmie-córce SPINKO Moto, którą piastował od zawiązania spółki, tj. 01.04.2017r.
Uczestniczył w projektowaniu koncepcji zakładu. Nadzorował budowę nowego
zakładu, przeprowadził uruchomienie produkcji i kierował spółką do 20.08.2019r.
Następnie powrócił do ﬁrmy macierzystej do działu Badań i Rozwoju na stanowisko
Specjalisty ds. Kontroli Realizacji Projektów, które piastował do 2021r.
Andrzej Gawron - Pan Andrzej Gawron – pracował w SPINKO
przez 41 lat. Rozpoczął pracę jako Galwanizer, następnie przeszedł na stanowisko: Tłoczarz. Od roku 1999 do momentu przejścia na emeryturę pracował w Wypożyczalni Narzędzi jako
Wydawca Narzędzi.
Roman Sroczyński - Pan Roman Sroczyński – przepracował
w SPINKO 46 lat, przez większość czasu na stanowisku Ślusarz
Narzędziowy. W 1997r. przez kilka miesięcy pracował na stanowisku Montera. W 1998r. powrócił do działu Narzędziowni jako
Ślusarz Narzędziowy.

Święty Mikołaj w SPINKO!
Wizyta Świętego Mikołaja w SPINKO, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez nasze dzieci dni w roku. Święty nie zawiódł również tym razem i aby tradycji stało się
zadość, zawitał do bram SPINKO. Mikołaj stanął przed prawdziwym wyzwaniem,
ponieważ w tym roku musiał dostarczyć aż 367 słodkich podarunków dla dzieci
pracowników SPINKO i SPINKO Moto! Aby dotrzymać terminu 😊 poprosił o pomoc
dwie Mikołajki, które właśnie odbywają u niego świąteczny staż. Pomocnice spisały
się gwiazdkowo i dołożyły wszelkich starań, aby Dzieci otrzymały paczki na czas!
Ho! Ho! Ho!-Dziękujemy Święty Mikołaju!
MAGDALENA KILICHOWSKA
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wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz zawsze dobrego zdrowia. Dziękujemy za Waszą lojalność.

Bernard Konieczny - Pan Bernard Konieczny (mgr inż. Politechniki Poznańskiej) przepracował w SPINKO ponad 22 lata. Karierę
zawodową w ﬁrmie rozpoczął od stanowiska Kierownika Wydziału Odlewni i Obróbki Skrawaniem. Szybko awansował na stanowisko Dyrektora ds. Produkcji, które piastował aż do 30.09.2018
r. Wraz z rozrostem ﬁrmy rozdzielono merytorycznie obszary
produkcji w ﬁrmie, dlatego też od 01.10.2018 r. Pan Bernard Konieczny objął funkcję
Dyrektora Operacyjnego, któremu podlegały: Wydział Klamek, Zespół ds. BHP, P.POŻ.
i Ochrony Środowiska, Dział Inwestycji oraz Zarządzania Infrastrukturą Techniczną.
Henryk Taczak - Pan Henryk Taczak – był pracownikiem SPINKO
przez 26 lat. Zaczynał pracę na stanowisku Galwanizer, w 1999r.
przeszedł na stanowisko Montera, a rok później Odlewnika.
Od 2016r. pracował w Dziale Okrawania i Obróbki Powierzchniowej jako Ślusarz.
BLANKA GUZIAK

„Najlepsze życzenia to marzeń spełnienia.
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia.
Wiek emerytalny jest po to nam dany,
By realizować niespełnione plany…
… Cieszmy się każdym dniem. Wszystkiego najlepszego”

Konkurs „Projekt kartki świątecznej”
Wieloletnią tradycją ﬁrmy SPINKO stały się konkursy świąteczne dla dzieci Pracowników.
W tym roku, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zespół Kadr i Rozwoju
Pracowników przygotował konkurs na Projekt Kartki Świątecznej.
Otrzymaliśmy łącznie 105 prac, które zostały wykonane dowolną techniką, przy czym
dzieci wykazały się kreatywnością i wieloma ciekawymi oraz oryginalnymi pomysłami.
Każda z prac konkursowych była piękna i jedyna w swoim rodzaju, dlatego wszyscy
uczestnicy zostali obdarowani upominkami.

Komisja w składzie - od lewej: Magdalena Kilichowska (ZK), Michalina Wojciechowska
(PK), Krzysztof Skrzypczak (PO), Donata Kosicka (PA), Izabela Schmidt (PB)

Dnia 29 listopada 2021r. po przeprowadzonej ocenie wszystkich prac konkursowych, kierując się wyznaczonymi kryteriami: zgodność pracy
z tematem, kreatywność i wyobraźnia, estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność prac, samodzielność, walory artystyczne, kompozycja,
kolorystyka, technika wykonania oraz sprawiedliwą i bezstronną oceną, komisja postanowiła przyznać nagrody główne oraz wyróżnienia:

I miejsce:

Amelia Łysiak, 9 lat

II miejsce:

Jan Frąckowiak, 11 lat

Adam Zięciak, 11 lat

Kamil Majewski, 18 lat

III miejsce:

Gabriel Ambrożak, 5 lat

Szymon Młot, 8 lat

Wyróżnienia

Wyróżnienia specjalne od Zespołu Kadr i Rozwoju Pracowników

Maria Matelska, 8 lat
Dominika Huchrak, 5 lat
Kornelia Maćkowiak, 8 lat
Wojciech Rembowicz, 8 lat

Patrycja Kicińska, 2 lata
Wiktoria Prałat, 5 lat
Milena Żurek, 9 lat
Krzysztof Matysiak, 11 lat

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłorocznych konkursach!
MAGDALENA KILICHOWSKA
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SPINKO po godzinach
Sekcja biegowa

Sekcja kolarska

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią biegacze licznie stawili się na
Biegu Sokoła w Bukówcu Górnym. Jesienią nasi koledzy brali udział w Biegu
Kościańska Dycha, Biegu Kibiców Unii
Leszno i Biegu Niepodległości w Rydzynie.
Na zakończenie roku grupa biegaczy ze
SPINKO wybiera się na Bieg Sylwestrowy
do Trzebnicy.

Sezon MTB 2021 dobiegł końca. W przeciwieństwie do sezonu 2020, ten przebiegł bez
większych zakłóceń, dzięki czemu zawodnicy sekcji kolarskiej SPINKO mogli skupić
się na realizacji swojej pasji.
Organizatorzy cyklu Solid MTB zapewnili różnorodność tras. Od bardziej płaskich i jednocześnie szybkich (Śrem, Bodzyniewo, Krzywiń), po bardzo wymagające i przepełnione ciężkimi, stromymi podjazdami (Górzno, Owińska).
Zdecydowanie nie zawiódł nas leszczyński etap, który odbył się w dniu 05.09.2021r.
w lasach na Grzybowie. Zawierał on większość z tego co w kolarstwie górskim uwielbiamy: ciężkie podjazdy, dużo singli oraz technicznie trudne odcinki (zarówno zjazdy
jak i podjazdy).

Od lewej: Daniel Schwarz, Łukasz Prałat,
Łukasz Skiba

ŁUKASZ PRAŁAT

Reprezentacja SPINKO

Reprezentacja SPINKO

Sekcja piłkarska
W drugim półroczu aktywnie uczestniczyliśmy w wielu turniejach organizowanych
w okolicy. Między innymi były to Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta
Kościan, w którym zajęliśmy szóste miejsce i VI Edycja Turnieju Juna Cup 2021
w Starych Oborzyskach, gdzie po fazie grupowej zakończyliśmy swój udział w rozgrywkach. 11.11.2021r. na hali OSiR w Poniecu wzięliśmy udział w eliminacjach Pucharu Polski w Futsalu na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Turniej został rozegrany w formule gry każdy z każdym. W silnie obsadzonym turnieju ostatecznie zajmujemy 2 miejsce, o punkt przegrywając ze zwycięzcą eliminacji,
drużyną gospodarzy PKS Piast Poniec.
Aktualnie podczas treningów przygotowujemy się do Mistrzostw Strefy Leszczyńskiej
w Futsalu, czyli X Edycji Krzywiń Lira CUP.
ŁUKASZ BYLEDBAŁ

Cała drużyna zasługuje na wielką pochwałę za ten sezon. Niektórzy odnieśli ciężkie
kontuzje, a mimo to trzymali się blisko drużyny i ją dopingowali oraz świetnie motywowali. Na każdych zawodach w czołówce można było ujrzeć naszych zawodników,
co przy wysokim poziomie całej stawki cyklu należy uznać za sukces. Wśród nas wyróżniali się Tomasz Worsztynowicz (najwyższe miejsce na koniec sezonu), Przemysław
Ratajczak, Waldemar Jendrzejczak i Patryk Zajączkowski (równa, wysoka forma cały
sezon), czy też Arkadiusz Wojciechowski (2. miejsce w swojej kategorii w Krzywiniu).
Sezon 2022 zapowiada się jeszcze lepiej i na pewno będziemy dawać z siebie wszystko. Jednego na pewno nie zabraknie. Radości z jazdy. Jak zawsze.
MARCIN MAĆKOWIAK

Sekcja
kręglarska
26 i 27 listopada 2021r. odbyły się zawody
kręglarskie Turniej Miast we Wronkach.
Zawodnicy walczyli o Puchar Prezesa Dziewiątka Amica. W turnieju wzięło udział
ponad 100 zawodników z całej Polski. Najlepszy wynik dla miasta Leszna osiągnął
Adrian Karch – zawodnik sekcji kręglarskiej SPINKO. Gratulacje dla Adriana i życzymy dalszych sukcesów!!!
SŁAWOMIR FIRLEJ

Reprezentacja SPINKO
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Od lewej: Sławomir Firlej, Michał Łapacz,
Adrian Karch, Jan Prałat

