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WYRÓŻNIENIA 2021

PAWEŁ SZARY
Pan Paweł jest pracownikiem skrupulatnym,
dokładnym, a przede wszystkim
zaangażowanym w wykonywaną pracę.
Dzięki poczuciu odpowiedzialności
z oddaniem wykonuje powierzone
obowiązki.
Zawsze uśmiechnięty, koleżeński, dowcipny.
W Spinko od ponad 38 lat

Stanowisko: Pracownik ds. Administracyjnych

WOJCIECH SZCZEPANIAK
Pan Wojciech dba o prawidłowy stan
techniczny maszyn i urządzeń. Bardzo
staranie realizuje zadania, głównie związane
z przeglądami, konserwacjami maszyn
i urządzeń. Jest pracownikiem, który dba
o porządek w miejscu wykonywania pracy –
jest to ważny aspekt pracy w służbie
utrzymania ruchu. Współpraca z panem
Wojciechem układa się wzorowo.
W Spinko od 3 lat
Stanowisko: Ślusarz Mechanik

ARTUR SKIBA
Pan Artur w pełnym zaangażowaniu realizuje powierzone
mu zadania. Jest pracownikiem sumiennym, punktualnym,
rozwojowym. Pracownik bardzo chętnie wspomaga
współpracowników zwłaszcza młodych stażem, udzielając
im porad związanych z usuwaniem awarii, wykonywaniem
przeglądów. Współpraca z panem Arturem układa się
wzorowo.
Dodatkowe wyróżnienie za osobiste zaangażowanie w
praktyczną naukę zawodu uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w
Lesznie. Pan Artur bardzo chętnie dzieli się wiedzą z zakresu
codziennego utrzymania maszyn. Przekazując im dobre
praktyki, buduje pozytywne nastawienie do pracy , co w
przyszłości może przyczynić się do wyboru firmy Spinko,
jako pierwszego wyboru na pracodawcę.
W Spinko od 5 lat
Stanowisko: Ślusarz Mechanik

KRZYSZTOF WÓJT
Pan Krzysztof jest pracownikiem sumiennym,
punktualnym, bardzo rozwojowym. W pełnym
zaangażowaniu realizuje powierzone mu zadania,
niejednokrotnie bardzo skomplikowane, które
wymagają zróżnicowanej wiedzy technicznej.
Pracownik w 2021 roku realizował przy pomocy
mistrzów i kierownika działu utrzymania ruchu nowe
tematy takie jak np.: relokacja maszyn, rozładunek
nowych maszyn i poprawne ich ustawienie w firmie
SPINKO, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Współpraca z panem Krzysztofem układa się
wzorowo.
W Spinko od 9 lat
Stanowisko: Inżynier Procesu (Dział Utrzymania Ruchu)

MACIEJ GORZELAŃCZYK
Pan Maciej przez ostatni rok wykazał się
sumiennością oraz dobrze zorganizowaną
pracą. Odpowiedzialnie wykonywał próby
procesów na nowych jak i obecnych
wyrobach. Przedstawiał pomysły poprawy
jakości oraz produktywności. Pomimo
zgłaszania problemów na produkcji zawsze
przychodził z propozycją ich rozwiązania.
W Spinko od 14 lat
Stanowisko: Ślusarz (Wydział Odlewania i Obróbki Klamek)

MICHALINA
WOJCIECHOWSKA

Pani Michalina jest osobą bardzo aktywną,
realizującą powierzone zadania z należytą
sumiennością i pełnym zaangażowaniem. W tym
roku ukończyła studia zdobywając tytuł magistra.
Pracuje z pasją, bardzo koleżeńska i zawsze
pozytywnie nastawiona do pomocy innym.
Na wydziale odpowiada za ofertowanie, reklamacje
oraz w zespole za rozwiązywanie problemów
technologicznych. Odpowiednie podejście do
problemów i merytoryczne rozwiązania są również
doceniane bezpośrednio u naszych klientów, co jest
bardzo dużą wartością dodaną dla naszej firmy.
W Spinko od 4 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Marketingu, Ofertacji i Sprzedaży

DAMIAN PIOTROWSKI
Pan Damian jest doświadczonym
pracownikiem, posiadającym duże
umiejętności, które pozwalają na
prawidłowe wykonanie powierzonych
zda. Pracownik zdyscyplinowany,
punktualny i sumienny.

W Spinko od ponad 5 lat
Stanowisko: Dyspozytor-Logistyk

MIROSŁAW TYCNER
Pan Mirosław jest pracownikiem
zdyscyplinowanym, punktualnym
i sumiennym. Powierzone zadania
realizuje zgodnie i na czas.
W Spinko od ponad 40 lat

Stanowisko: Pracownik Wydziału Pracy Chronionej

KATARZYNA
KOSOWICZ-ADAMIAK

Pani Katarzyna mimo krótkiego okresu pracy
w Spinko, w pełni zasługuję na wyróżnienie. Dzięki
doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku
bardzo szybko przejęła wyznaczone jej obowiązki
i stała się pracownikiem samodzielnym. Jest osobą
pracowitą , ambitną i zdyscyplinowaną , otwartą
na nowe wyzwania i samodoskonalenie.
Powierzone zadania wykonuje sumiennie i z pełnym
zaangażowaniem . Szczególnie warte podkreślenia
są jej profesjonalne relacje z kontrahentami, a jej
empatia i miłe usposobienie są jej nieodłącznym
atrybutem w codziennych kontaktach zarówno
z dostawcami jak i z kolegami. Pani Katarzyna
w pełni zasługuje na niniejsze wyróżnienie.
W Spinko od 7 miesięcy
Stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Dostawcy

GRZEGORZ POPIÓŁ
Pan Grzegorz jest jednym z liderów zespołu
operatorów maszyn CMM i urządzeń
kontrolno- pomiarowych laboratorium
pomiarowego SPINKO. Obsługujący urządzenie
pomiarowe dostępne w laboratorium w
stopniu bardzo dobrym. Posiada odpowiednią
wiedzę w dziedzinie pomiarów, pozwalającą
wdrożyć nowe projekty, tworzyć nowe
oprogramowania maszyn CMM Zeiss,
Mitutoyo, Tesa. Koleżeński, chętnie dzieli się
nabytą wiedzą z nowymi pracownikami.
W Spinko od ponad 14 lat
Stanowisko: Pracownik Zespołu Laboratoriów

IZABELA TRZCIŃSKA
Pracowita, ambitna, zdyscyplinowana.
Otwarta na nowe wyzwania i samodoskonalenie,
czego efektem jest paca na rzecz dwóch
obszarów: rozliczenia produkcji oraz magazynu.
Wyjątkowo sumienna, lojalna, koleżeńska.
Wiedzą i umiejętnościami dzieli się ze
współpracownikami, zawsze służy pomocą,
dba o dobro firmy.
Miłośniczka pieszych wycieczek i wspinaczki
górskiej.
W Spinko od 4 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Rozliczeń

PRZEMYSŁAW WIERZBIŃSKI
Pan Przemysław wkłada w wykonywaną
pracę wszystkie swoje siły. Wykazuje się
dużą inicjatywą, zwraca uwagę na jakość
oraz poprawność. Skoncentrowany jest na
wykonaniu celu zespołowego.
Dobry przykład dla współpracowników.
Pomimo pracy w warunkach stresu i presji
zawsze uśmiechnięty.
Niezwykle elastyczny i dyspozycyjny.
Firma zawsze może na niego liczyć.
W Spinko od 10 miesięcy
Stanowisko: Magazynier

MARCIN PLUTA
Pan Marcin jest pracownikiem
zdyscyplinowanym i oddanym firmie.
Zależy mu na zadowoleniu Klienta. Z dużą
starannością przygotowuje wysyłki oraz
dba o stan magazynu.
Zawsze gotowy do niesienia pomocy.
W Spinko od 10 lat
Stanowisko: Magazynier

ADAM MARACH
Pan Adam, wieloletni pracownik,
jest w pełni zaangażowany
i starannie wykonuje obowiązki
służbowe.
Zawsze punktualny i systematyczny.
W Spinko od ponad 33 lat

Stanowisko: Konstruktor Oprzyrządowania

PATRYK RADZIEJEWSKI
Pan Patryk posiada wysokie umiejętności
techniczne. Szybko się rozwija, jest
pomysłowy oraz dobrze zorganizowany.
Potrafi szybko działać oraz z dużym
zaangażowaniem terminowo realizować
zdania.
Bardzo dobra współpracuje z innymi
wydziałami.
W Spinko od ponad 4 lat
Stanowisko: Inżynier Procesu (pion B+R)

BARTŁOMIEJ JĘCZ
Pan Bartłomiej stale poszerza wiedzę,
głównie w ramach wolnego czasu. Wiedze tę
wykorzystuje w codziennej pracy na rzecz
Spinko. W bieżącym roku uczestniczył
w pracach rozwojowych systemu obiegu
dokumentów, administracji systemu QMS
oraz zarządzał infrastrukturą sieciową.
Wykonywanie tych zadań potwierdza jego
dużą wiedzę na temat zarządzanych
i administrowanych systemów. Zawsze
uśmiechnięty, chętnie udziela pomocy
pracownikom mającym problemy
z komputerem lub systemem.
W Spinko od ponad 8 lat
Stanowisko: Informatyk

IZABELA LUBOLIŃSKA
Pani Izabela posiada szczególne umiejętności
analityczne, niezwykłą dokładność i dociekliwość
w identyfikowaniu operacji gospodarczych.
Odpowiada za szczególnie newralgiczny obszar
rachunkowości czyli koszty rodzajowe i koszty
projektów narzędziowych.
Koszty Firmy podlegają szczególnemu nadzorowi
w Spółce i właśnie cechy charakteru Pani Izabeli
gwarantują rzetelność danych.
Pani Izabela zawsze jest uśmiechnięta i chętnie
pomaga wszystkim współpracownikom.
W Spinko od ponad 4 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Księgowości

RAFAŁ KOWALCZYK
Pan Rafał wykazuje się dużym
zaangażowaniem w wykonywaną prace.
Nieustannie i chętnie poszukuje nowej wiedzy.
Wdraża nowe rozwiązania w sferze bhp
i ochrony środowiska. Sumiennie i wzorowo
przeprowadza szkolenia pracowników
nowozatrudnionych.
Jest otwarty i pomocny w rozwiązywaniu
problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy
jak i ochrony środowiska.
W Spinko od ponad 3 lat
Stanowisko: Starszy Specjalista ds. BHP,PPOŻ. i Ochrony Środowiska

MICHAŁ MOSZAK
Pan Michał posiada wysokie zdolności
organizacyjne. W ostatnim roku znacząco
wzrosły Jego umiejętności zarządzania oraz
skuteczność w działaniu.
W Spinko od 9 lat
Stanowisko: Kierownik Zespołu Inżynierów Procesu Wyrobów
Aluminiowych

MARZENA MICHALAK
Panią Marzenę wielu z nas zna jako osobę
sympatyczną , pozytywnie nastawioną do ludzi.
Jako pracownik jest osobą zdyscyplinowaną,
obowiązkową, dyspozycyjną oraz lojalną wobec
Firmy. Ostatni rok był dla Pani Marzeny
wyjątkowo trudny. Zmieniając stanowisko na
Specjalistę ds. Płac musiała nauczyć się
pracować pod presją czasu, przyswoić wiele
nowych przepisów prawnych bezpośrednio
związanych z jej pracą. Bywało jej ciężko, lecz
dała radę. Pokonała wszelkie trudności
pozostając życzliwą i gotową do pomocy innym.
W Spinko od ponad 10 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Płac

ŁUKASZ RYBIŃSKI
Pan Łukasz jest jednym z najbardziej
doświadczonych pracowników
zaangażowanych przy produkcji form,
okrojników oraz pozostałego oprzyrządowania.
Potrafi zdobytą wiedzę przekazać nowo
zatrudnionym. Szkoleni przez niego pracownicy
szybko zdobywają umiejętności, które
pozwalają im na podejmowanie pierwszych
samodzielnych decyzji przy przeglądach oraz
naprawach form odlewniczych.
W Spinko od ponad 21 lat
Stanowisko: Ślusarz Narzędziowy

MAREK SZELĄG
Pan Marek przez wszystkie lata pracy
w Narzędziowni zdobył bardzo duże
doświadczenie przy produkcji nowych
form i okrojników – stał się liderem
wśród swoich kolegów, dzieląc się z nimi
zdobytą wiedzą. Jest osobą o bardzo
wysokim poziomie kultury osobistej.
W Spinko od ponad 38 lat

Stanowisko: Operator CNC-Programista (Narzędziownia)

DOMINIK KAMIŃSKI
Pan Dominik bardzo dobrze współpracuje
z kolegami z Narzędziowni, od których
przez cały czas uczy się samodzielności
w podejmowaniu wiążących decyzji.
W tym roku złożył kilka pomysłów
pracowniczych, które zostały przez komisję
zatwierdzone i wdrożone. Otrzymał również
wyróżnienie za Pomysł Miesiąca.
W ramach rozwoju w tym roku ukończył
kurs spawania elektrycznego i gazowego,
który daje mu jeszcze większe możliwości
do samodzielnej pracy na zajmowanym
stanowisku.
W Spinko od ponad 3 lat
Stanowisko: Ślusarz Narzędziowy

SZYMON WOŹNY
Pan Szymon jest ambitnym, sumiennym
oraz samodzielnym pracownikiem,
„stojącym na straży” wyrobów dla
klientów Wabco i Valeo.
Świetnie potrafi pracować pod presją
czasu.
Jest godnym reprezentantem Spinko
przed klientami.
W Spinko od 14 lat
Stanowisko: Inżynier Jakości

PIOTR JAKIMOWICZ
Pan Piotr jest pracownikiem sumiennym
oraz samodzielnym.
Potrafi rozwiązywać i realizować zadania,
które innym sprawiają trudność.
Jest otwarty na nowe wyzwania. Chętnie
poszerza swoją wiedzę w każdym aspekcie
pracy zawodowej.
W Spinko od ponad 6 lat
Stanowisko: Inżynier Jakości

AGNIESZKA STRÓŻYŃSKA
Pani Agnieszka jest osobą rzetelnie
wykonującą swoje obowiązki.
Z łatwością przyswaja sobie nowe procesy
obróbcze. Bardzo chętnie dzieli się nabytą
wiedzą z mniej doświadczonymi
pracownikami.
W Spinko od 5 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

JACEK SZLACHETKA
Pan Jacek jest pracownikiem bardzo
zaangażowanym w wykonywaną pracę.
Chętnie udziela pomocy współpracownikom.
Posiada duże doświadczenie, wiedzę oraz
umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania
problemów.
W Spinko od ponad 13 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

JAKUB BERLINSKI
Pan Jakub potrafi przezbroić każdą
maszynę na swoim obszarze.
Chętnie pomaga współpracownikom.
Bardzo szybko nauczył się pracy na
detalach Bosch Control Plate.
W Spinko od ponad 11 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

LIDIA BOROWCZYK
Pani Lidia zna obsługę każdej tokarki
na Wydziale Obróbki Aluminium.
Rzetelnie podchodzi do szkolenia
nowych pracowników.
Jest wesoła i koleżeńska.
W Spinko od 5 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

MATEUSZ MUSIELAK
Pan Mateusz jest jednym z najbardziej
elastycznych pracowników. Doskonale
radzi sobie na APU2 i APU5.
Obsługuje dosłownie wszystkie
maszyny i przyrządy do szczelności.
Chętnie podejmuje nowe zadania.
W Spinko od ponad 7 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

ŁUKASZ MAKAŁA
Pan Łukasz jest doświadczonym
pracownikiem, potrafiącym przekazać
innym swoją wiedzę.
Zawsze pomocny i zaangażowany.
Chętnie pomaga mniej
doświadczonym pracownikom.
W Spinko od ponad 6 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

TOMASZ MIKOŁAJCZAK
Pan Tomasz jest pracownikiem z dużą
wiedzą. Samodzielność i umiejętność pracy
pod presją czasu to cechy wyróżniające
pana Tomasza.
Jest osobą pogodną i nie obawiająca się
trudnych wyzwań.
W okresie pracy na Wydziale Obróbki
Aluminium nabył umiejętności
samodzielnego zarządzania zmianą jako
mistrz zmianowy.
W Spinko od ponad 5 lat
Stanowisko: Inżynier Procesu (obecnie pion B+R)

SŁAWOMIR FIRLEJ
Pan Sławomir podczas tworzenia
planów produkcyjnych wykazuje wysoki
poziom zaangażowania. Otwarty jest na
stawiane wyzwania i dąży do realizacji
celów.
Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu
problemów. Potrafi zachować
cierpliwość i zimną krew w sytuacjach
stresowych.
W Spinko od 22 lat
Stanowisko: Planista

PAWEŁ PRZYBYLAK
Szczególne wyróżnienie dla pana Pawła
za wzorcowe zaangażowanie
w realizację powierzonych zadań oraz
wsparcie udzielane innym pracownikom
wykraczające poza obszar jego zespołu.
Pan Paweł bardzo często wspiera osoby
nowo zatrudnione w procesie szkolenia
budując pozytywne relacje i nastawienie
do pracy.
W Spinko od ponad 15 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

IZABELA SKRZYPCZAK
Szczególne wyróżnienie dla pani Izabeli
za osobiste zaangażowanie w poprawę
organizacji pracy na Wydziale Obróbki
Aluminium oraz dzielenie się swoim
doświadczeniem z innymi pracownikami.
Pani Izabela objęła stanowisko Lidera APU
w 2021 roku, bardzo szybko zjednała sobie
współpracowników oraz zdobyła ich uznanie
wspierając zespół podczas realizacji
codziennych zadań.
W Spinko od ponad 6 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

MACIEJ PŁATEK
Szczególne wyróżnienie dla pana Macieja za
godne pochwały zaangażowanie w działania
związane z przeprowadzeniem zmiany
w Systemie Sugestii Pracowniczej / Aktywni
Kreatywni oraz zaangażowaniem się
w utrzymanie wprowadzonej zmiany. Poprawie
uległa ilość zgłaszanych przez pracowników
wniosków, jak i ich jakość oraz terminowość.
Pan Maciej pełni również rolę opiekuna
i koordynatora praktyk uczniowskich oraz
czynnie angażuje się w rozwój pracowników
Spinko.
W Spinko od ponad 17 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Lean Manufacturing

ANNA TWARDA
Pani Ania pełni funkcję Lidera zespołu.
Swoją pracę wykonuje bardzo sumiennie.
Jest dyspozycyjna i zaangażowana.
Posiada dużą wiedzę dotyczącą jakości.
W każdej sytuacji można na niej polegać.
W Spinko od 7 lat
Stanowisko: Ślusarz (Okrawanie, Obróbka Powierzchniowa)

MARCIN URBAŃSKI
Pan Marcin jest pracownikiem bardzo
zaangażowany w powierzone mu
zadania. Realizuje je sumiennie
i dokładnie. Jako pracownik jest bardzo
elastyczny, ponieważ zna obsługę
wszystkich maszyn, przezbraja je oraz
zastępuje lidera. Współpraca z panem
Marcinem układa się wzorowo.
W Spinko od ponad 17 lat
Stanowisko: Odlewnik

RYSZARD KAMIŃSKI
Pan Ryszard obowiązki wykonuje
sumiennie. Pełni rolę nastawiacza,
zastępcy lidera, a w razie potrzeby
również piecowego. Jest filarem
odlewni. Jako pracownik ma bardzo
dobry kontakt z grupą i potrafi
przekazać swoją wiedzę.
W Spinko od ponad 36 lat
Stanowisko: Odlewnik

WIESŁAWA SZYMAŃSKA
Pani Wiesława jest Liderem na swoim
wydziale. Jako pracownik wykazuje się bardzo
dużym zaangażowaniem w wykonywane
obowiązki. Posiada znaczną wiedzę dotyczącą
wad odlewniczych.
Jej cechą charakterystyczną jest bardzo dobra
organizacja pracy. Jako Lider jest dużym
wsparciem dla Mistrza Zmianowego oraz
Inżyniera Jakości Procesu.
W Spinko od ponad 10 lat
Stanowisko: Ślusarz (Okrawanie, Obróbka Powierzchniowa)

ARKADIUSZ MUSIELAK
Pan Arkadiusz jest pracownikiem
zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym.
Pracuje zgodnie z procedurami i planami
kontroli. Chętnie dzieli się wiedzą.
Pełni również rolę trenera, z której
wywiązuje się bardzo dobrze.
W Spinko od ponad 3 lat
Stanowisko: Odlewnik

ARON STRZELSKI
Pan Aron jest zaangażowany w pracę
Wydziału Odlewni. Dysponuje bardzo dużą
wiedzą techniczną, dotyczącą procesów
odlewania i konstrukcji oprzyrządowania.
Pracownik dyspozycyjny dający dobre
propozycje optymalizacji pracy na wydziale.
W Spinko od ponad 6 lat
Stanowisko: Mistrz Zmianowy Wydziału Odlewni

RAFAŁ OTTO
To, co wyróżnia pana Rafała to duże
zaangażowanie, wysoka odpowiedzialność
i konsekwencja w swoich działaniach. Poza
zadaniami dotyczącymi Lean, aktywnie pracuje
nad programami naprawczymi klientów. Sam
stara się motywować osoby odpowiedzialne
za dane obszary do poprawy.
Dyspozycyjność to kolejne co wyróżnia pana
Rafała. W przypadku konieczności dokończenia
tematu bez problemu zostaje nieco dłużej.
Pogłębia swoją wiedzę również poza godzinami
pracy.
W Spinko od 5 lat
Stanowisko: Kierownik Projektu Lean Management

ELIZA LASKOWSKA
Pani Eliza jest pracownikiem
zaangażowanym w wykonywane obowiązki.
Pomimo krótkiego stażu w Dziale Logistyki
Wewnętrznej, bardzo dobrze przyswoiła
sobie zakres obowiązków dotyczących jakości
gratowania. Obecnie nadzoruje jakościowo
proces szlifowania wycieraczek Valeo.
Aktywnie uczestniczy w szkoleniach
pracowników na gratowaniu i Firewall.
W Spinko od 1 roku
Stanowisko: Inżynier Jakości Procesu (Dział Logistyki Wewnętrznej)

MATEUSZ GINTER
Pan Mateusz jest pracownikiem bardzo
doświadczonym, zaangażowanym,
wykonującym swoje obowiązki rzetelnie
i dokładnie. Chętnie wspiera działy przy
pracach dotyczących poprawy 5S na
wydziałach.
W Spinko od ponad 5 lat
Stanowisko: Dyspozytor-Logistyk

MARCIN STAŃCZUK
Pan Marcin zawsze angażuje się
w realizacje powierzonych zadań na
Wydziale Obróbki Żeliwa. Bierze czynny
udział w uruchamianiu nowych projektów
oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi pracownikami.
W Spinko od 11 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

SŁAWOMIR PIASKOWSKI
Pan Sławomir jest solidnym i rzetelnym
pracownikiem, który z łatwością
przyswaja sobie procesy obróbcze,
do których zostaje przydzielany.
Na chwilę obecną jest jednym z bardziej
elastycznych pracowników ze swojej
grupy stażowej. Bardzo chętnie dzieli się
nabytą wiedzą z mniej doświadczonymi
operatorami.
W Spinko od 4 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

MACIEJ CIESIELSKI
Pan Maciej posiada największe doświadczenie
i umiejętności ustawcze maszyn (frezarek)
na Wydziale Obróbki Żeliwa. Przez wiele lat
pracy na tych maszynach nabył wiedzę, która
w niejednej sytuacji stała się niezbędna do
ustawienia maszyny, bądź też do jej drobnych
napraw. Jest w pełni wykwalifikowany do
szkolenia nowych pracowników z obsługi tych
maszyn. Pokazuje też, że chętnie dzieli się swoją
wiedzą i umiejętnościami ze współpracownikami.
W Spinko od 18 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

JERZY BANACH
Pan Jerzy jest wartościowym operatorem.
Jako jeden z nielicznych opanował wiedzę na
temat obróbki na różnego rodzaju tokarkach
i frezarkach. Samodzielnie przezbraja
maszyny, zwracając przy tym uwagę na
szczegóły dotyczące jakości wyrobu oraz
poprawności przygotowanej dokumentacji.
Pan Jerzy jest pracownikiem dyspozycyjnym,
sumiennym oraz zaangażowanym w nowe
projekty (np. Bosch), chętnie dzieli się wiedzą
z innym operatorami.
W Spinko od ponad 7 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

KRZYSZTOF KASPERSKI
Pan Krzysztof zdobył wiedzę, która
pozwoliła mu wejść na wyższy poziom.
Jako jeden z nielicznych opanował proces
toczenia, frezowania oraz honowania.
Jako pracownik jest bardzo elastyczny,
z łatwością opanowuje nowe procesy
obróbcze, między innymi nowe projekty
Bosch. Osiąga założone cele wydajnościowe
i jakościowe. Samodzielnie rozwiązuje
problemy swojego poziomu.
W Spinko od 7 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

DAMIAN WŁAŚNIAK
Pan Damian jest pracownikiem sumiennym
i rzetelnym, mocno zaangażowanym m.in.
w poprawę jakości wyrobów na wydziale.
Aktywnie rozwiązuje bieżące problemy
i proponuje rozwiązania. Jest pracownikiem
elastyczny oraz dyspozycyjny - z powodzeniem
radzi sobie pełniąc okresowo funkcję Mistrza
Zmianowego.
W Spinko od ponad 7 lat
Stanowisko: Inżynier Jakości Procesu (Wydział Obróbki Żeliwa)

ANNA FURMANIAK
Pani Anna wyróżnia się sumiennością
i dokładnością. Do realizacji zadań
podchodzi z dużym zaangażowaniem.
Zawsze pilnuje terminów.
Szybko się uczy i potrafi pracować pod
presją czasu.
Mogę na nią liczyć!
W Spinko od 4 lat
Stanowisko: Analityk

KRZYSZTOF MATYSIAK
Pan Krzysztof jest specjalistą na stanowisku,
które zajmuje. Dzięki efektywnej komunikacji,
spokoju i opanowaniu buduje bardzo dobre
relacje z klientami. Szybko zyskał sympatię
współpracowników. Jest nieodzowną częścią
zespołu, do którego wprowadza wiele
kompetencji i uśmiechu.
W Spinko od 4 lat
Stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Klienta

ANNA MICHALEWICZ
Pani Anna w pełni profesjonalnie i rzetelnie
wykonuje zadania na swoim stanowisku
pracy. Posiada zdolności organizacyjne,
potrafi odpowiednio planować swój czas
pracy oraz pracować pod presją czasu.
Pani Anna ma bardzo dobrze rozwinięte
umiejętności komunikacyjne oraz wysoką
kulturę osobistą.
Lojalna wobec firmy.
W Spinko od 5 lat
Stanowisko: Sekretarka

ZENON TALARCZYK
Pan Zenon wiedzą i doświadczeniem
wpiera z poziomu pionu informatyki
wszystkie obszary działalności Spinko.
Dba o bezpieczeństwo danych :
pracowników, odbiorców i dostawców.
Skutecznie zarządza zbiorami danych,
administruje bazami i systemem
przetwarzania danych.
W Spinko od ponad 32 lat
Stanowisko: Główny Informatyk

SEKCJE SPORTOWE
WYRÓŻNIENIA 2021

SEKCJA KOLARSKA

ZDZISŁAW WASIOŁKA
Zdzisław to wieloletni i zasłużony zawodnik
Spinko Cycling Team. Zasługuje na
wyróżnienie dzięki swojej wytrwałości oraz
podejściu do naszej pasji. Stawia się na
wszystkich zawodach, w których startuje
najczęściej na dystansach mega (50-75 km),
co w kolarstwie górskim jest wielkim
wyczynem.
Zdzisław jest bardzo dobrym i szanowanym
kolegą, który z jazdy na rowerze czerpie
wielką przyjemność.
W Spinko od ponad 40 lat

Stanowisko: Operator CNC-Programista (Narzędziownia)

SEKCJA BIEGOWA

RAFAŁ BIEDROWSKI
Rafał swoim bieganiem motywuje
innych.
Biega często i treningi umieszcza
w mediach społecznościowych, co jest
dużą motywacją dla reszty biegaczy ze
Spinko. W tym roku pokonał ponad 2,5
tysiąca kilometrów biegając i chodząc
o kijach. Właśnie w konkurencji nordic
walking zajął ostatnio pierwsze miejsce
w Biegu Niepodległości w Rydzynie.
W Spinko od ponad 12 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Aluminium)

SEKCJA KRĘGLARSKA

ADRIAN KARCH
Adrian jest szczególnie wyróżniającym
się zawodnikiem. W lipcu tego roku
zdobył złoty medal w Mistrzostwach
Polski w Poznaniu.
Adrian prezentuje się też bardzo dobrze
w Turniejach Miast, gdzie rywalizują
między sobą zawodnicy z miejscowości
całej Polski. W zawodach odbywających
się w październiku we Wronkach Adrian
zdobył 2 miejsce z ilością 391 punktów.
W Spinko od 12 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

SEKCJA WĘDKARSKA

MARCIN STAŃCZUK
Marcin jest bardzo zaangażowany
w zarządzanie Sekcją Wędkarską
od 2019 roku. Doświadczony wędkarz,
zdobywca wielu pucharów, świetny
organizator, a przy tym bardzo pomocny,
uczynny i radosny człowiek, który nigdy
nie odmawia pomocy. Jeden z filarów
Naszej Sekcji.
Dzięki, że jesteś z nami Marcinie!
W Spinko od 11 lat
Stanowisko: Operator CNC (Wydział Obróbki Żeliwa)

SEKCJA PIŁKARSKA

ŁUKASZ BYLEDBAŁ
Łukasz organizuje dla sekcji treningi.
Zapisuje i koordynuje udział w turniejach,
które rozgrywamy w okolicy, promując
firmę Spinko. Brał udział we wszystkich
turniejach, gdzie walczył do ostatniego
gwizdka sędziego.
W Spinko od 8 lat
Stanowisko: Inżynier Jakości

W GRUDNIU 2021 ROKU
NA EMERYTURĘ PRZECHODZĄ
Roman Sroczyński – ponad 46 lat w Spinko
Andrzej Gawron – ponad 41 lat w Spinko
Henryk Taczak – ponad 26 lat w Spinko

Składamy serdeczne podziękowania
za lata sumiennej pracy oraz życzymy dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

JUBILACJI IV KWARTAŁU 2021
ZE STAŻEM PRACY OD 35 LAT
Mirosław Tycner – jubileusz 40-lecia
Marian Harasim – jubileusz 35-lecia

Składamy gorące podziękowania za trud i wysiłek
włożony w rozwój naszej Firmy wraz z życzeniami
dalszych sukcesów zawodowych oraz długich lat
życia w zdrowiu i pomyślności.

Życzenia świąteczne
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby świąteczny czas przepełniony
był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę
wytchnienia od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność
na cały następny rok.

