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Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski
Ponad dwa lata temu życie ludzi i funkcjonowanie zakładów pracy na całym
świecie zderzyło się z pandemią spowodowaną wirusem Covid-19. Czas ten był niezwykle trudny zarówno dla mieszkańców naszego globu jak i dla ﬁrm. Również w naszych spółkach podejmowaliśmy trudne decyzje, ale umożliwiło to nam przejść ten
okres – utrzymując podstawową załogę i naszych klientów.
Po stosunkowo dobrym końcu roku 2021 i początku roku 2022, kiedy mogło się
wydawać, że sytuacja na rynku motoryzacyjnym wraca do normy, nastąpiło kolejne
tąpnięcie. Wojna w Ukrainie spowodowała istotne zakłócenia na rynku dostaw dla
motoryzacji – nie tylko komponentów, ale przede wszystkim na rynku surowców energetycznych – gazu, ropy, węgla, pierwiastków ziem rzadkich potrzebnych do produkcji np. żelazostopów czy mikroprzewodników. Także nawrót epidemii koronawirusa
w Chinach pogłębił zakłócenia na globalnym rynku motoryzacyjnym.
Taka sytuacja ma jak zwykle dwie strony. Złą – bo nasi klienci zmieniają harmonogramy dostaw, ilości czy nie akceptują podwyżek ze względu na rosnące koszty energii. Z drugiej strony - niektórzy nasi konkurenci – szczególnie odlewnie nie
wytrzymują presji kosztowej i zaprzestają dostaw. To umożliwia zdobycie nowych
kontraktów, ale wymaga nadzwyczajnej koncentracji i szybkości wdrażania. Aktualnie są rozpatrywane bardzo atrakcyjne projekty – właśnie z takich powodów. Mamy

duże doświadczenie, wykwaliﬁkowanych pracowników oraz maszyny i urządzenia do
szybkiego wdrażania takich zadań. Stąd też najbliższe tygodnie, mimo sezonu urlopowego będą dla działów B+R oraz Jakości bardzo pracowite. Ale dzięki temu mamy
szanse na zdobycie nowych kontraktów. Z kolei nasza druga specjalność – rynek klamek okiennych i drzwiowych nie wykazuje znamion kryzysu – i to też wykorzystujemy zwiększając dostawy.
Zapraszam Państwa do lektury naszego magazynu, w którym, jak zwykle, przedstawiamy dużo informacji z życia obydwu naszych spółek – SPINKO Leszno i SPINKO
Moto Zielona Góra.
Większość naszych pracowników wyjedzie na urlopy z najbliższymi w zorganizowanych grupach czy też indywidualnie. Życzę wszystkim radości, wypoczynku
i szczęśliwego powrotu do domu i do pracy.
P.S. W lutym 2022r. obchodziłem jubileusz 35 lat pracy w naszej ﬁrmie. Także wtedy
wypadły moje okrągłe urodziny. Praca z tak wspaniałym zespołem współpracowników była i jest nadal przyjemnością, a także wyzwaniem. Wielu z nich już odeszło,
ale efekty ich myśli i pracy są obecne w naszych ﬁrmach. Serdecznie dziękuję za życzenia i pamięć.

Zmieniamy się - inwestycje i remonty
W kwietniu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zaplanowanych na
rok 2022 inwestycji i remontów budowlanych. W dniu 19.04.2022r. rozpoczął się I etap
dotyczący odświeżenia elewacji i przebudowy głównego wejścia do recepcji. Zakres
prac obejmuje wymianę elewacji oraz wyposażenia budynku, w skład którego wchodzą m.in. nowe parapety okienne, system odprowadzenia wody deszczowej, nowe opierzenie dachów, instalację odgromową, instalację wentylacyjną i przede wszystkim nowy
kolor elewacji budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień br.

W ramach prowadzonych przez spółkę inwestycji budowlanych, zostanie również
przebudowane główne wejście do recepcji. Fasada budynku otrzyma nowy wygląd
oraz podwójne automatyczne drzwi przesuwne. Na portalu pojawi się nowe logo spółki wraz z nowoczesnym oświetleniem. Całoś dopełni wymiana ogrodzenia głównego
wjazdu na teren zakładu ze zautomatyzowaną bramą wjazdową oraz nowoczesnymi
panelami ogrodzeniowymi.

Główny budynek administracyjny SPINKO

Wizualizacja

2

BARTOSZ WOLNY

Wyróżnienie dla SPINKO
Rada Miejska Leszna uchwałą z dnia 30 grudnia 2021 roku przyznała naszej ﬁrmie –
SPINKO sp. z o.o. w Lesznie, odznaczenie Zasłużony dla Miasta Leszna.
Składamy podziękowanie za uhonorowanie naszej spółki Radzie Miejskiej i Panu Prezydentowi Miasta Leszna. Wyróżnienie to przyjmujemy jako wyrazy uznania dla pracy i osiągnięć pokoleń pracowników Spółki i Spółdzielni Inwalidów im. Mikołaja Kopernika.
Obraz naszego przedsiębiorstwa był kształtowany przez lata – już ponad siedemdziesiąt
- od 1950 roku. Nasza ﬁrma zawsze zajmowała jedno z czołowych miejsc wśród zakładów na terenie miasta Leszna. Zarówno pod względem wielkości produkcji, zatrudnienia
jak i aktywności w działaniu na rzecz lokalnego środowiska. Z naszych szeregów wyrosło
wielu fachowców, menadżerów, działaczy społecznych - radnych miasta. To jest także
nasz wkład w rozwój lokalnej społeczności. To też praca dla tej małej ojczyzny, która nazywa się „Firma” i która jest związana ze środowiskiem miasta Leszna.
ANNA MICHALEWICZ

Prezes SPINKO Michał Kowalewski i władze miasta Leszna

Audit certyﬁkacyjny
IATF 16949 i ISO 9001

Nowa kokilarka-sukces
naszych pracowników!

Miesiące maj i czerwiec nieodłącznie kojarzą się w SPINKO i SPINKO Moto z jakością,
a konkretnie z zarządzaniem jakością.
To miesiące, w których poddajemy się auditom mającym potwierdzić, że system który u nas funkcjonuje, w oparciu o normy IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015, jest zgodny
z jej wymaganiami. Co ważniejsze, audit potwierdza również, że spełniamy wymagania naszych klientów.

Na Wydział Klamki, na razie do testów, zostały przekazane nowe maszyny do odlewania kokilowego, w całości opracowane przez naszych pracowników. Zaangażowany
w projekt zespół przekazał urządzenie dostosowane do potrzeb wydziału. Dzięki wprowadzeniu odlewania w automacie, jesteśmy w stanie zwiększyć produktywność, bez
konieczności obciążania operatorów większym nakładem pracy. W czerwcu przy
wsparciu ﬁrmy zewnętrznej „Etioa” zostały nadane certyﬁkaty CE, co pozwoli bezpiecznie wdrożyć nowe stanowisko pracy, złożone z dwóch nowych kokilarek. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i wolę szerokiej współpracy kieruję do lidera
projektu, Pana Krzysztofa Moszaka oraz członków jego zespołu.
PIOTR WACHOWSKI

Jak co roku, zawitali do nas auditorzy niezależnej jednostki certyﬁkacyjnej LRQA.
Leszno jako pierwsze poddało się auditowi pod koniec maja, Zielona Góra na początku czerwca. Były to dwa tygodnie wzmożonej pracy dla inżynierów zarządzania systemem.
Pozytywne wyniki auditów potwierdziły, że utrzymujemy nasz system, organizację
pracy, wszystkie procesy funkcjonujące w GK SPINKO, zgodnie z wysokimi wymaganiami stawianymi przez producentów branży motoryzacyjnej oraz budowlanej. Jest
to tym bardziej ważne w dzisiejszych trudnych czasach, gdy utrzymanie klientów
i pozyskiwanie nowych to być albo nie być dla naszych ﬁrm.
WOJCIECH HINCYNGIER

Sławomir Fabijańczyk - praca przy nowej kokilarce
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Strategia Grupy Kapitałowej SPINKO
na lata 2022-2025
W celu określenia kluczowych kierunków rozwojowych Grupy Kapitałowej SPINKO oraz
ustalenia działań, które należy zaplanować, aby osiągnąć zakładane cele biznesowe
uruchomiony został projekt: Strategia Rozwoju GK SPINKO na lata 2022-2025.
W tym celu powołany został zespół wdrożeniowy, składający się z kadry kierowniczej kluczowych obszarów Grupy Kapitałowej SPINKO.
Zespół przeprowadził analizę strategiczną obejmującą otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne SPINKO. Opracowano misję i wizję GK SPINKO, strategię rozwoju ﬁrmy, strategię marketingową, ﬁnansową, technologiczną i kadrową.

Misja: TWOJE WYMAGANIA NASZĄ INSPIRACJĄ
Wizja:
w odniesieniu do:
• Klientów: Działamy uczciwie względem naszych klientów.
• Pracowników: Chcemy być Organizacją, która inspiruje ludzi do najlepszego
wykorzystania swojego potencjału.
• Portfolio produktów: Chcemy rozwijać projekty zmniejszające ślad na naszej
planecie na rynku elektromobilności, oświetlenia i hydrauliki.
• Partnerów: Chcemy budować stałe relacje i utrzymywać sprawdzone sieci
dostawców i odbiorców.
• Planety i społeczeństwa: Chcemy być ﬁrmą wspierającą lokalne społeczeństwo
realizującą cele zrównoważonego rozwoju.
• Właścicieli: Chcemy być skuteczną, elastyczną i uczącą się organizacją
maksymalizującą długoterminowy zwrot (lub zamiennie zysk) dla naszych
udziałowców.

Głównymi ﬁlarami opracowanej strategii są:
1 Filar – DOJRZAŁOŚĆ RYNKOWA

wykorzystanie potencjału i doświadczenia w segmencie obróbki odlewów żeliwnych.

2 Filar – DYWERSYFIKACJA

wzrost sprzedaży w segmentach: korpusów aluminiowych dla motoryzacji;
hydrauliki siłowej, lamp dla oświetlenia ulic i dróg.

3 Filar – INNOWACYJNOŚĆ

wzrost rozpoznawalności marki SPINKO jako innowacyjnego partnera.

Opracowano kluczowe cele strategiczne i ustalono 24 projekty rozwojowe podzielone na cztery perspektywy: ﬁnansową, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauki
i rozwoju.
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Do każdego projektu rozwojowego wybrany został Kierownik Projektu, który powołuje zespół roboczy do realizacji zadań określonych w harmonogramie projektu.
Realizacja określonych zadań w projektach przyczyni się do osiągnięcia celu nadrzędnego.
Nasza strategia budowana jest przez wiele miesięcy i przy udziale szerokiego grona
pracowników.
Zaangażowanie nas wszystkich pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wdrożenie Strategii GK SPINKO.
PIOTR BŁASZCZAK

Magazyn wysokiego składowania
w działalności SPINKO
Magazyn wysokiego składowania to nowoczesna alternatywa dla składowania towaru
tylko na niższych poziomach hal wielkopowierzchniowych. Dzięki zagospodarowaniu
„powierzchni w górę” składowanie jest wydajniejsze i bardziej ekonomiczne.
Magazyn wysokiego składowania funkcjonuje w SPINKO od 2013r. Do dyspozycji mamy
2000 miejsc paletowych na regałach przesuwnych oraz 162 miejsca na regałach
stacjonarnych.
Hale magazynowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykorzystać jak
najwięcej przestrzeni na składowanie towaru, a jak najmniej na jego transport.
Każdego dnia przygotowujemy średnio 5 dużych wysyłek do naszych klientów. Oprócz
wysyłek przyjmujemy dostawy materiałów i opakowań, ok. 4 tirów dziennie. Dodatkowo dochodzą przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji i wydania materiałów.
Magazyn jest nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego, dlatego pracuje bez
przerwy, a obsługą zajmują się wykwaliﬁkowani pracownicy, posiadający odpowiednie uprawnienia.
W zarządzaniu magazynem, kontrolą nad nim oraz koordynacją procesów wspiera
nas system informatyczny Microsoft Dynamics AX, który obsługuje wszystkie działania związane z przemieszczaniem towaru.
To bardzo istotne, bo jeśli mówimy klientowi, że jesteśmy w stanie wysłać daną rzecz,
rzeczywiście mamy ją w magazynie i dokładnie wiemy, gdzie się znajduje. Algorytm

pilnuje także FIFO (First In, First Out), więc rotacja produktów jest pod absolutną kontrolą, co jest bardzo ważne dla naszych klientów.
ANKA REMBELSKA

Pracownicy Magazynu. Od lewej: Rafał Meissner, Daniel Usiaczyk, Piotr Polasik, Anka
Rembelska, Artur Rosicki

Cyfrowy system pomiarowy
Cyfrowy system pomiarowy to jeden z najnowocześniejszych optycznych systemów
pomiarowych do detali generujących pomiary na świetle odbitym oraz przelotowym.
Laboratorium Pomiarowe SPINKO zostało wyposażone w ww. urządzenie, które
w znacznym stopniu przyspieszy pomiar oraz wygeneruje raport w ciągu kilku
sekund. W zautomatyzowanym systemie pomiaru wyeliminowane zostaną: błędy operatora, błędy pozycjonowania, błędy ustawienia ostrości itp.
KEYENCE IM-8030T poprzez wyposażenie w sondę wykonuje zarazem łatwe i dokładne pomiary stykowe na elementach detali, gdzie utrudnione jest wykrycie kształtu,
poprzez system wykorzystujący obraz.
Spójna i prosta obsługa KEYENCE IM8030T to znaczące
elementy pozwalające na realizacje
pomiarów w sposób
szybki, a zarazem
dokładny, dla wydziałów produkcyjnych jak i obsługi
technicznej poszczególnych zespołów nowych projektów.
Wyposażając Laboratorium Pomiarowe w nowoczesny optyczny system pomiarowy,
ﬁrma SPINKO cały czas stawia na wysoką jakość swoich wyrobów, a co za tym idzie
pełne zadowolenie klienta.

Pracownicy Laboratorium Pomiarowego: Jarosław Marszałek i Grzegorz Popiół

JAROSŁAW MARSZAŁEK
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Ciekawostki na temat nazwy ﬁrmy SPINKO
W maju 2022r. po prawie 25 latach został zdjęty z budynku naszej ﬁrmy baner świetlny. To skłoniło mnie do krótkiej reﬂeksji na temat historii powstania nazwy SPINKO
oraz logo naszej ﬁrmy. Wiele razy spotykałam się z pytaniami np. Skąd się wzięła nazwa SPINKO? Kto ją wymyślił? Niektórym osobom kojarzy się ze spinkami, czy spinaczami. Nic bardziej mylnego. Pomimo, że przez ponad 70 lat nasz wachlarz produkcji
był szeroki, to jednak nigdy nie produkowaliśmy spinek itp. Więc, żeby rozwiać te wątpliwości chciałabym Wam przybliżyć garść faktów historycznych na ten temat.
Historia ma swój początek
w roku 1950, kiedy to na terenie
Leszna z inicjatywy członków
Związku Inwalidów Wojennych
utworzono Spółdzielnię Inwalidów BZURA. Szybki rozwój
Spółdzielni oraz zróżnicowanie
branżowe skłoniło członków
do rozdzielenia branż. I w konsekwencji w 1952r. Spółdzielnia
Inwalidów BZURA przejęła
branżę metalową, a Spółdzielnia Inwalidów Start skupiła
się na działalności usługowej
i handlowej. W 1954r. nazwa
Spółdzielnia Inwalidów Bzura
została zmieniona na Spółdziel25 maja 2022r - demontaż banera
nia Inwalidów im. Mikołaja Kopernika. Idąc dalej, zmiany, które nastąpiły w Polsce na przełomie lat 90-tych miały
też swoje odbicie w naszej ﬁrmie. W 1992r. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zmianie nazwy ﬁrmy. Nowa nazwa miała odzwierciedlać potencjał naszej ﬁrmy i sugerować to, czym się zajmowaliśmy: Spinko - Zakłady Elektromechaniczne im. M. Kopernika
w Lesznie, Spółdzielnia Inwalidów. Jak łatwo zauważyć nazwa SPINKO jest ściśle powiązana z nazwą, która istniała przez prawie 40 lat, a powstała z pierwszych liter:

Spółdzielnia Inwalidów im. Mikołaja Kopernika

W 1995r. Spółdzielnia została przekształcona w spółkę prawa handlowego, a nowa
nazwa obowiązuje po dzień dzisiejszy - SPINKO Sp. z o.o.
Wraz ze zmianą nazwy, zmieniało się też logo ﬁrmy.
Historyczna ewolucja logo

Obecny kształt logo oraz system identyﬁkacji wizualnej obowiązuje w ﬁrmie od
2016r.

Mam nadzieję, że teraz SPINKO kojarzyć nam się będzie tylko i wyłącznie z ﬁrmą
z tradycjami, która kontynuuje dziedzictwo naszych założycieli, z patronem Mikołajem Kopernikiem czy Saturnem, który notabene przez wiele lat pojawiał się na naszych wyrobach oraz przedsiębiorstwem o wielkim potencjale i dużych możliwościach.
ANNA MARIA BŁAŻYCZEK

Światowy Dzień bez Tytoniu
Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia
uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne.
Spustoszenie, jakie powoduje palenie papierosów,
w pełni objawia się dopiero na późniejszym etapie.
Palacze są bardziej narażeni na choroby nowotworowe płuc, przełyku, tchawicy, krtani, krwi, nerek,
pęcherza moczowego, trzustki i wątroby. Częstsze
są choroby zębów (paradontoza, próchnica, nieprzyjemny oddech, zapalenie dziąseł), choroby
układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie,
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zaburzenia rytmu serca, tętniak aorty, miażdżyca) oraz choroby układu oddechowego (astma, gruźlica, grypa). Inne choroby, na jakie zapadają palacze, to cukrzyca,
wrzody żołądka i dwunastnicy oraz osteoporoza.
Oczekiwana długość życia osób palących jest krótsza o ok.10 lat niż u osób nigdy nie
palących. Niezależnie od wieku i liczby lat palenia zaprzestanie używania tytoniu przynosi wymierne korzyści zdrowotne!
MAGDALENA KILICHOWSKA, LUBOMIRA SAMOL

SPINKO Moto
Działamy na rzecz ochrony środowiska!
Bez wątpienia każda forma
działalności człowieka ma
wpływ na środowisko. Emisja
zanieczyszczeń do powietrza,
zużywanie surowców naturalnych czy też wytwarzanie
odpadów, to aspekty związane zarówno z działalnością człowieka w skali
mikro tj. funkcjonowaniem
gospodarstw domowych, jak
i makro – działaniem prze- Wstępna koncepcja instalacji wyparki próżniowej
mysłu. Wpływ ten nie pozostaje jednak niezauważony – zmienia się globalne podejście do ochrony środowiska.
Na rynku dostępne są coraz bardziej energooszczędne sprzęty, a producenci na każdym etapie procesu produkcyjnego starają się uwzględniać aspekty środowiskowe.
Również w SPINKO Moto dostrzegamy konieczność minimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z planowanych działań jest zakup nowoczesnej i wysoce wydajnej wyparki próżniowej. Inwestycja ma na celu zmniejszenie
ilości wytwarzanych odpadów płynnych o blisko 90%, czego efektem będzie nie tyl-

ko zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów, ale również możliwość ponownego wykorzystania wody zużywanej do celów produkcyjnych. To pierwszy tak znaczny krok
w polityce ﬁrmy ukierunkowany na ochronę środowiska. Pierwszy, ale jesteśmy pewni, że nie ostatni.
MAGDALENA INKÓW

Konferencja – Innowacje w Odlewnictwie
Ciśnieniowym
9 maja 2022r. w Toruniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w Odlewnictwie Ciśnieniowym’’, w której udział brali pracownicy naszego działu technologicznego SPINKO Moto. Tematyka konferencji obejmowała następujące
zagadnienia: innowacje w odlewnictwie, właściwości i zastosowania stopów odlewniczych, procesy związane z przygotowaniem ciekłego metalu oraz zaprezentowana została szeroka oferta nowatorskich produktów dla odlewnictwa.
Treści prezentowane podczas konferencji mają szerokie zastosowanie i odzwierciedlenie w codziennej pracy kadry inżynierskiej na Wydziale Odlewni, co wpływa na produktywność i wydajność zarządzanych procesów.
Udział w takich wydarzeniach jest to również okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia z partnerami biznesowymi oraz naukowymi.
DAWID DRZEWIECKI

Czy kariera ma płeć? Nie w SPINKO!
W kontekście Dnia Kobiet, przedstawiamy płeć piękną ﬁrmy SPINKO.
Mimo utartego przekonania, że branża automotive jest dedykowana mężczyznom, w SPINKO kobiety stanowią aż 31% załogi, w której odgrywają ważne role: pracują na stanowiskach
dyrektorskich, kierowniczych, inżynierskich, specjalistycznych,
wykonują ważne prace na produkcji.
Posiadają niezbędne wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie i z zaangażowaniem realizują założone cele biznesowe oraz osobiste.
Z okazji tak wyjątkowego dnia, blisko 200 babeczek powędrowało do naszych Kobiet, aby jak najbardziej umilić im ten czas.
Nawiązując do marcowego święta, prezentujemy cztery wyjątkowe Panie, należące do zespołów, w których pracują sami mężczyźni. Nadzorują nowe projekty, przygotowują oferty
dla klientów, dbają o jakość naszych produktów oraz sprawdzają je czujnym okiem w laboratorium:
Anna Błażyczek - Specjalista ds. Kontroli Realizacji Projektów
Magda Majowicz - Inżynier Procesu
Joanna Górniewicz-Błaszczyk - Inżynier Jakości
Beata Dworczak - Pracownik Zespołu Laboratoriów

Pamiętajcie Panie, że jesteście silnym ﬁlarem ﬁrmy i odgrywacie
w niej ważną rolę!

MAGDALENA KILICHOWSKA
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Wielkie serce SPINKO
Pracownicy SPINKO, jak i również
Zarząd ﬁrmy nie pozostają
obojętni wobec dziejących się
krzywd i niesprawiedliwości.
Wszyscy solidarnie przyłączyliśmy się do różnych form pomocy uchodźcom z Ukrainy jak
i tym, którzy nie zdążyli opuścić
terenów objętych działaniami
wojennymi. Wielu z nas przyjęło
osoby uciekające przed wojną
pod swój dach, pomagało znaleźć godne miejsca pobytu czy
służyło transportem. Okazaliśmy
swoje WIELKIE SERCA!!!

Firma SPINKO obdarowała kartami podarunkowymi nie tylko dzieci uchodźców, których przyjęli pod swój dach pracownicy, ale również dzieci ukraińskich pracowników
z ﬁrm zewnętrznych IQS i TIP TOP, którzy świadczą pracę w naszej ﬁrmie. Karty podarunkowe posłużyły do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, jak artykuły szkolne, odzież
itp. Ogólnie ﬁrma obdarowała 27 dzieci na kwotę 9.450,00 zł.
Wielką szczodrość, bezinteresowność i ogromne serce okazali pracownicy ﬁrmy
SPINKO przy zbiórce najpilniejszych, podstawowych artykułów dla nowo narodzonych
i rodzących się dzieci (w tunelach metra, piwnicach szpitali) na terytorium działań
wojennych w Ukrainie. Zebrane dotąd artykuły zostały przekazane do Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, skąd pojechały do Charkowa, Buczy, Kijowa i Połtawy. Przekazaliśmy duże ilości artykułów w postaci: chusteczek nawilżonych dla dzieci,
pieluch, smoczków, mleka modyﬁkowanego, butelek do karmienia, pieluszek
tetrowych, żeli do kąpieli, oliwki dla dzieci, artykułów higieny osobistej dla matek
w połogu, niezliczone ilości ubranek dla niemowląt, bucików, kocyków itp.
LUBOMIRA SAMOL

Zbiórka trwa nadal, a Zespół Kadr cały czas przyjmuje dary.
Pamiętajmy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, A OKAZANE DOBRO WRACA DO NAS Z PODWÓJNĄ SIŁĄ!!!

Warsztaty PWSZ w Lesznie
W miesiącu marcu SPINKO wraz z PWSZ w Lesznie zorganizowało cykl warsztatów
praktycznych na terenie spółki. Warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne
i studenci w grupach mogli wiedzę teoretyczną zweryﬁkować z charakterystyką pracy
w zakładzie produkcyjnym.
Przedmioty, które wchodziły w skład warsztatów:
1. Techniki wytwarzania – zastosowanie gniazd obróbczych „maszyna + robot”.
2. Mechatronika – urządzenia mechatroniczne w przemyśle – testery
szczelności.
3. Mechatronika – mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania –
zintegrowane gniazda odlewni ciśnieniowej.
MACIEJ PŁATEK

8

Łukasz Żygadło

Praktyka absolwencka - forma aktywizacji
zawodowej skierowana do młodych osób
Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.
Odbywa się ona na podstawie umowy zawartej między praktykantem, a podmiotem
przyjmującym na praktykę. Mogą ją odbywać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyły 30. roku
życia. Umowa z praktykantem może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy.
Praktyka absolwencka może mieć charakter płatny lub nieodpłatny.
Do tej pory w SPINKO płatną praktykę zrealizowało pięć osób, a dwie z nich podjęły
później zatrudnienie w naszej ﬁrmie.
Obecnie praktykę odbywa p. Aleksandra Piotrowska, absolwentka Politechniki Wrocławskiej i studentka UE na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Doświadczenie zawodowe p. Aleksandra zdobywa w Dziale Logistyki Wewnętrznej, pod okiem
Kierownika Działu p. Piotra Orzałkiewicza.
Zapraszamy absolwentów kierunków technicznych, a Pani Oli życzymy sukcesów
zawodowych!
MAGDALENA KILICHOWSKA

Drzwi Otwarte w Zespole
Szkół nr 4 w Lesznie
Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie w dniu 02.04.2022r.
zaprosił uczniów ostatnich klas szkół podstawowych na Drzwi Otwarte.
Jednym z zawodów, który był prezentowany to Operator Obrabiarek Skrawających
w Szkole Branżowej I Stopnia. Miałem przyjemność reprezentować SPINKO i przedstawić ofertę praktyk w zawodzie operatora. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego liczymy na dalszą współpracę z ZS nr 4 w Lesznie.

Dział Logistyki Wewnętrznej. Od lewej: Aleksandra Piotrowska, Piotr Orzałkiewicz,
Tomasz Kurzawa

Tłusty czwartek
Staropolski przesąd ostrzega, że kto nie skonsumuje pączka w ten dzień, nad tym
będzie wisieć pech aż do końca roku!
Wychodząc naprzeciw tradycji, ﬁrma SPINKO zadbała, aby nikomu nie zabrakło
szczęścia i powodzenia, dlatego 24 lutego dostarczono do ﬁrmy 660 pączków, które
sprawiedliwie rozdzielono między wszystkich pracowników.
MAGDALENA KILICHOWSKA

MACIEJ PŁATEK

Zespół Kadr i Rozwoju Pracowników
Stoisko SPINKO

Artur Skiba

Tomasz Kurzawa
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Aktualności kadrowe
Życie zaczyna się na emeryturze !

Gratulacje z okazji jubileuszu pracy !

Zakończenie pracy zawodowej to wielki dzień dla każdego emeryta i emerytki.
Pracownicy, którzy przeszli na emeryturę w okresie 01.2022r. - 06.2022r.

W pierwszej połowie 2022r. 14 pracowników obchodziło jubileusz pracy w SPINKO:

Marian Szczepański - Pan Marian Szczepański przepracował
w SPINKO 34 lata. Został zatrudniony na stanowisku Samodzielny
Referent ds. Zaopatrzenia, a następnie awansował na Specjalistę
ds. Zaopatrzenia. Od 1995r. pracował w Dziale Zakupów, a od 2001r.
w Służbie Planowania Produkcji. W 2005r. objął stanowisko
w Dziale Gospodarki Materiałowej. Dwa lata później przeszedł do
Magazynu, a od roku następnego objął stanowisko Specjalisty
ds. Rozliczeń Produkcji. Przez ostatnie 11 lat kariery w SPINKO pan
Marian pracował jako Planista w Zespole Planowania Produkcji.
Pan Marian zawsze wywiązywał się z powierzonych obowiązków,
życzliwy i uczynny, lojalny, dbający o dobre imię ﬁrmy.
Marek Przybylak - Pan Marek Przybylak pracował w SPINKO
od 2017r., na Wydziale Odlewania i Obróbki Klamek. Pięć laty pracy spędził na stanowisku: Ślusarz. Oddany pracy, lubiany przez
kolegów i koleżanki.

Składamy najszczersze podziękowania za wieloletnią współpracę i zaangażowanie, za wytrwałość, wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu powierzonej pracy.
Dziękujemy!

Odwiedzili nas
28.03.2022r. odwiedzili naszą ﬁrmę uczniowie klasy ósmej SP nr 9 w Lesznie. Stojąc
przed dylematem wyboru szkoły ponadpodstawowej mogli poznać charakterystykę
pracy wielu zawodów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Z zainteresowaniem
słuchali i trochę onieśmieleni przyglądali się ciężkiej pracy zarówno odlewników, operatorów obrabiarek CNC jak i wydziałów wsparcia czyli Utrzymania Ruchu i Narzędziowni.
Po zakończonej wizycie stwierdzili, że nie mieli wyobrażenia co do zawodów produkcyjnych, które znali tylko z nazwy.

Lata pracy
Górski Gabriel
Wasiołka Zdzisław
Wydmuch Mariusz
Kowalewski Michał
Skorupiński Andrzej
Konopka Piotr
Nabzdyjak Andrzej

40
40
35
35
30
25
25

Lata pracy
Rybarczyk Tomasz
Neumann Anna
Wolny Bartosz
Konieczna Lucyna
Szlachetka Renata
Popiół Karolina
Długi Łukasz

25
20
15
15
15
15
15

Wszystkim wyżej wymienionym Jubilatom, dziękujemy za lata spędzone w SPINKO,
za uczciwą, dokładną i systematyczną pracę. Życzymy wytrwałości w realizacji
zamierzeń, satysfakcji zawodowej, a w życiu osobistym wiele powodów do radości
i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za Waszą lojalność.

Ku pamięci Henryka Otto
W marcu 2022r. z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego emerytowanego pracownika, Henryka Otto.
Pan Henryk, pracę w ówczesnej Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika w Lesznie rozpoczął w 1964r. jako ślusarz narzędziowy.
Od 1972r. Kierownik zakładu galanterii metalowej. W 1978r.
objął funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Spinko.
Po ukończeniu rocznego kursu pedagogicznego powierzono
Panu Henrykowi stanowisko Kierownika Warsztatów Przyzakładowych.
Oprócz pracy zawodowej, w której wykazywał się dużym poziomem organizacyjnym
i zarządzania, angażował się również w prace społeczne na rzecz młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.
Dwukrotnie był członkiem Rady Nadzorczej SPINKO Sp. z o.o.
Pod koniec lat 80-tych objął stanowisko Specjalisty ds. BHP, P.POŻ. i Ochrony Środowiska, które piastował aż do emerytury.
Pan Henryk osobiście angażował się w propagowanie bezpiecznych warunków pracy
oraz norm ochrony środowiska wśród pracowników Spinko. Będziemy Go wspominać
jako osobę zawsze lubianą, koleżeńską, która nigdy nie odmówiła pomocy i wsparcia.
BLANKA GUZIAK/JOANNA PRAŁAT

W dniach 16-18.01.2022r. w murach PWSZ w Lesznie gościły władze partnerskiej uczelni University of Dunaújváros: JM Rektor dr hab. István András oraz dr Mónika
Rajcsányi-Molnár - Prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju. Wraz z Panią
Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ dr inż. Haliną
Pachą-Gołębiowską i mgr
Mikołajem Zgaińskim Kierownikiem - Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+
odwiedzili naszą ﬁrmę poznając charakter pracy i udział
studentów dualnych w pracy
zawodowej.
MACIEJ PŁATEK
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Aktywni Kreatywni
Z pomysłów wdrożonych w jednym miesiącu komisja utworzona z przedstawicieli działów
BHP, Jakości, Kadr i Rozwoju Pracowników, Utrzymania Ruchu oraz Lean Manufacturing
wybiera ich zdaniem NAJCIEKAWSZY
POMYSŁ MIESIĄCA. Zwycięzca otrzymuje nagrodę specjalną, jaką jest
możliwość miesięcznego korzystania z miejsca parkingowego na terenie SPINKO. Nagroda ta staje się
coraz bardziej prestiżowa i wzbudza
duże zainteresowanie ze strony pracowników.

POMYSŁY MIESIĄCA - LIDERZY KAIZEN
STYCZEŃ 2022
Mariusz Greń uzyskał najwyższą aprobatę za pomysł na
usprawnienie w miesiącu styczniu. Pracownik logistyki wewnątrzzakładowej, dostarczając elementy pakowania wyrobów
zauważył realny problem ich składowania. Pochłaniacze wilgoci i „papier podkładowy” leżały w skrzyni, jednak nie były
w pełni zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniem.
Najlepszym dowodem na bardzo dobre wdrożenie jest informacja zwrotna, która
ze strony Wydziału Obróbki Żeliwa jest pozytywna. Samodzielne wykonanie mocowania, zawiasów i skrzynki dla w/w elementów sprawiło, że operatorzy wypytywali się
„kto to wymyślił…bo jest super”.
Dziękujemy i zachęcamy do dalszej aktywności.
LUTY 2022
Nowe projekty motywują pracowników do wdrażania kolejnych
usprawnień. Właśnie w obszarze projektu dla klienta Bosch Rexroth, działa i swoją wiedzę wykorzystuje Bartosz Kowalewicz.
Jego pomysł związany jest ze znacznie szybszą wymianą narzędzia. W przypadku pierwotnym wymiana narzędzia specjalnego odbywała się w ciągu około 2 godzin. Dzięki pomysłowi
wcześniejszego przygotowania narzędzia w oprawie termokurczliwej, ﬁrma zyskuje
ten czas, gdyż przygotowanie następuje niezależnie i bez przestoju produkcji.
MARZEC 2022
Marzec przyniósł w SPINKO kilka bardzo dobrych pomysłów,
a najciekawszy zdaniem komisji to modyﬁkacja formy Hbad
123.53063.00. Konstrukcja nie przewidziała miejsca na przewody (wężyki). Istniało realne ryzyko ich uszkodzenia. Łukasz
Rybiński samodzielnie wykonał wybrania w elemencie formy
zapobiegające uszkodzeniom.
Łukasz swoim działaniem zapobiegł ewentualnym stratom związanym z awarią formy dla nowego projektu. Wykorzystał w świetny sposób swoje wieloletnie doświadczenie na stanowisku ślusarza narzędziowego. Dzięki takim osobom praca jest
bardziej efektywna, a ewentualne problemy mogą być w bardzo szybkim czasie likwidowane.

KWIECIEŃ 2022
Krzysztof Skrzypczak został LIDEREM KAIZEN w miesiącu kwietniu. Pracownik od kilku lat zdobywa doświadczenie na Wydziale
Odlewni w SPINKO. Jest aktywny na wielu płaszczyznach zawodowych i wykazuje bardzo duże zaangażowanie.
Problem, który rozwiązał, związany był z utratą sygnału z krańcówek na formach tłumików UMFOTEC. Odchylająca się listwa
z wadzikami podczas pracy w automacie powodowała przestoje. Dospawanie płytek
uniemożliwiających odchylenie się listwy z wadzikami, pozwoliło na całkowite wyeliminowanie powyższych przestojów. Propozycja, która świetnie się sprawdziła, może
być wykorzystywana w kolejnych formach na etapie konstrukcyjnym.
MAJ 2022
Nic dwa razy się nie zdarza… a u nas właśnie się zdarzyło.
Nagrodzonym za najciekawszy pomysł w miesiącu maju został
po raz drugi w historii Mariusz Koszela. Tym razem, pracując na
jakże „gorącym” obszarze jakim jest Control Plate, zauważył
straty związane z przestojami spowodowanymi surowymi odkuwkami. Elementy do obróbki są zgodne z rysunkiem technicznym, jednak wymiary w granicy tolerancji powodują zatrzymywanie się robota
w procesie. Postępowanie w tym przypadku było jedno – złomowanie. Mariusz wpadł
na świetny pomysł – odkładanie tych detali do ustawiania ręcznego procesu. Dzięki
temu pierwsze wyroby, które najczęściej są brakowe, nie muszą być produkowane
z partii zgodnych surowych detali.
Mariuszowi dziękujemy za kolejne usprawnienie i za wytyczanie coraz wyższych standardów pracy.
MACIEJ PŁATEK

Dziękujemy wszystkim aktywnym pracownikom.
Dzięki Waszej pomysłowości nasza praca staje się
bezpieczniejsza, lepsza jakościowo, wydajniejsza,
oszczędniejsza itd.
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SPINKO po godzinach
SPINKO dba nie tylko o rozwój zawodowy swoich pracowników wspiera ich również w rozwijaniu zainteresowań sportowych
Ze słonecznej pogody w pełni korzystają pracownicy
z sekcji kolarskiej, którzy
liczną grupą trenują przez
cały rok. W maju reprezentowali ﬁrmę na górskich
terenach w pięknych miejscowościach Polanica-Zdrój
oraz Złotoryja w zawodach
cyklu Bike Maraton, gdzie
pokonywali długie i trudne trasy, wykazując się sporą siłą i wytrzymałością. Ponadto,
cały zespół kolarski trzyma się w czołówce cyklu Solid MTB. Co więcej, dzięki bardzo
dobrym pozycjom na mecie, w klasyﬁkacji drużynowej zespół SPINKO awansował na
4-te miejsce i jest o krok od podium.

Aktywnie działa też sekcja piłkarska. Jej członkowie w styczniu uczestniczyli
w Mistrzostwach Strefy Leszczyńskiej w Futsalu – X Edycji Krzywiń Lira Cup, a w lutym
w turnieju charytatywnym w Nietążkowie, gdzie odbył się IV Śmigielski Dzień Otwartych Serc. Drużyna zajęła II miejsce w swojej grupie i awansowała do dalszego etapu
turnieju. Rozgrywki zakończyliśmy na ćwierćﬁnale, w którym ulegliśmy późniejszym
triumfatorom. Kolejnym turniejem była II edycja Pogoń Śmigiel Cup rozegrana
06.03.2022r. Po rozgrywkach na hali przenieśliśmy się na „orlik”, gdzie regularnie
odbywają się treningi. W niedzielę 22.05.2022r. zawodnicy wzięli udział w turnieju
Piłki Nożnej Mężczyzn zorganizowany z okazji XXIX Dni Śmigla.
Wszystkich chętnych do dołączenia do naszej sekcji zapraszamy do kontaktu z Łukaszem Byledbał oraz Maciejem Jakubowskim.
ŁUKASZ BYLEDBAŁ

MARCIN MAĆKOWIAK

Świetną formą mogą pochwalić się zawodnicy z sekcji kręglarskiej. Cotygodniowe
ćwiczenia na kręgielni przyniosły rezultaty. W tym roku Leszno zajęło pierwsze
miejsce w Turnieju Miast,
w dużym stopniu dzięki naszym zawodnikom. Poszczególne zawody odbyły się
m. in. w Lesznie, Gostyniu,
Poznaniu, Brzesku, Sierakowie, jak również w Tucholi,
malowniczej miejscowości
położonej w samym sercu
Borów Tucholskich. Duży
sukces odnieśli nasi zawodnicy w czerwcu: zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w Tarnowie Podgórnym.
Na podium stanęli Jan Prałat, Piotr Polasik i Remigiusz Szabel. Natomiast 3 miejsce
indywidualnie zdobył Remigiusz Szabel ze SPINKO Moto.
SŁAWOMIR FIRLEJ

Czlonkowie sekcji biegowej chętnie biorą udział w licznych zawodach organizowanych w okolicy, zarówno na dłuższe, jak i krótsze dystanse. Wiosną nasi zawodnicy
biegali m. in. Tropem Wilczym na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa na dystansie
5 km, w biegu Sokoła w Bukówcu Górnym na dystansach 15 km i 4 km, w I Półmaratonie Doliny Baryczy w Żmigrodzie oraz w Biegu Dziczkiem w Górze – na 5 i 10 km.
MATEUSZ KOSEK

Czas spędzany nad wodą to
nie tylko relaks, ale też możliwość rywalizacji. Sekcja
wędkarska znakomicie rozpoczęła sezon – pierwsze
trzy tury zawodów rozegrane na łowiskach w Dzięczynie, Żakowie i Sączkowie już
za nami. W kolejnych zmaganiach odwiedzimy jeszcze
łowisko w Robczysku, łowisko „Wyspa” w Pawłowicach, jezioro Łoniewskie, jak również rozegramy rundę nocną
na stawie sportowym w Dzięczynie. Wszystkich zainteresowanych niezmiennie zapraszamy, w tym oczywiście także osoby, które pragną dopiero spróbować swoich sił nad
wodą – służymy pomocą i dobrą radą!
KRZYSZTOF ZIEGLER
Opracowała JOANNA PRAŁAT
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