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Szanowni Państwo,
Zarząd spółki SPINKO po pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej podjął 14.02.2017r.
decyzję o zawiązaniu spółki zależnej pod nazwą
SPINKO MOTO i budowie nowego zakładu.
Dlaczego podjęliśmy decyzję o budowie nowego zakładu? O tym w odrębnym artykule.
Tutaj chciałbym wspomnieć, jakie działania
zostały podjęte po decyzji o budowie zakładu.
Zaczęliśmy od sformułowania celów i deﬁnicji
zadania pod nazwą: Przesłanki inwestycyjne
oraz opra cowa nie koncepcji nowego zakładu
produkcyjnego.
Z największą przyjemnością i satysfakcją przedstawiam ZESPÓŁ wykonujący to zadanie (pierwsze spotkanie odbyło się 2 lutego 2017r.):
Piotr Błaszczak, Marcin Brzozowski, Przemysław Dembiński, Jacek
Jagodzinski, Tomasz Krzewina, Tomasz Kuliński, Krzysztof Moszak, Jakub
Pudzianowski, Sebastian Szerszeń, Bartosz Wolny.
Ze strony Zarządu SPINKO Leszno w pracach uczestniczyli: Donata
Lorek-Skrzypek, Radosław Barczyński, Bernard Konieczny, Michał
Kowalewski, a ze strony SPINKO MOTO – Tomasz Krzewina.

Spacer po SPINKO MOTO
Jak to się zaczęło...
W odpowiedzi na z dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny, a także
potrzebę rozbudowy i rozszerzenia własnej działalności, a także biorąc pod
uwagę fakt, iż w obecnej lokalizacji nie było powierzchni produkcyjnych umożliwiających dalszy rozwój SPINKO Sp. z o.o., została podjęta decyzja o wybudowaniu nowej spółki SPINKO MOTO Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem
jest SPINKO Sp. z o.o. w Lesznie.
Analiza stref inwestycyjnych w różnych lokalizacjach, doprowadziła do wyboru na nową inwestycję Lubuskiego Parku Przemysłowo Technologicznego
w Zielonej Górze - Nowy Kisielin. Teren ten należy do Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W październiku 2016 r. został podpisany z Prezydentem Miasta Zielona Góra list intencyjny, potwierdzający zainteresowanie nabyciem terenu inwestycyjnego o powierzchni 8,7066 ha, w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
W sierpniu 2017 r. zakończyły się prace związane z wykonaniem projektu budowlanego. We wrześniu wybrano generalnego wykonawcę, Mirbud Sp. z o.o.
W październiku został podpisany akt notarialny na nabycie nieruchomości i
uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Już pod koniec października 2017 r.
ruszyły pierwsze roboty budowlane.
Nowocześnie wyposażone hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową i budynkiem administracyjnym mieszczące się na działce o pow. 8,7 ha imponują
infrastrukturą nowej generacji i przyjaznymi rozwiązaniami dla pracowników
oraz klientów. Urząd Miasta w Zielonej Górze jest obecnie w trakcie realizacji projektu drogi dojazdowej do zakładu.
Na początku października 2018 r. odbyło się oﬁcjalne otwarcie zakładu
w obecności miejscowych władz.

Współpraca z instytucjami
miasta w Zielonej Górze

W fazie planowania pracowaliśmy nad: wyborem lokalizacji, planem zagospodarowania oraz opracowaniem koncepcji. Zadania realizowane
w fazie wdrożenia (nadzorowane przez pana Tomasza Krzewinę - Prezesa
Zarządu SPINKO MOTO), to: projekt budowlany, proces przetargowy oraz
wykonanie zadania inwestycyjnego.
Otrzymaliśmy niebywałą szansę zrealizowania naszych marzeń - możemy
oceniać efekty naszej pracy i zobaczyć jak funkcjonuje nowy zakład.
Został oddany do użytkowania zgodnie z harmonogramem, po dziewięciu
miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych w lipcu 2018 r. Tak szybka
realizacja była możliwa dzięki perfekcyjnemu planowaniu.
Wierzę, że nowy zakład będzie dobrze służył przyszłym pokoleniom pracowników SPINKO. Z ﬁrmami jest podobnie jak w życiu. Kto nie je - umiera. Kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie i ubogie. Jeżeli nie żyjemy z dnia
na dzień, jeżeli niesiemy dzieło pokoleń przeszłych z myślą o pokoleniach
przyszłych, to ﬁrma ma duże szanse na życie długie i bogate.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaangażowanie i efektywną pracę wszystkim członkom zespołu i także tym wspierającym, a niewymienionym
z nazwiska pracownikom spółki, którzy od samego początku służą radą,
wsparciem i pomocą. Gratuluję sukcesu.

Szefem Produkcji SPINKO MOTO został wieloletni pracownik SPINKO,
Kierownik Produkcji na Wydziale Aluminium – Remigiusz Szabel.
Jego przygotowanie i duże doświadczenie zawodowe, zaangażowanie oraz
determinacja w dążeniu do celu z powodzeniem są wykorzystywane
w SPINKO MOTO. Uruchamianie produkcji od początku, budowanie
i kierowanie nowym zespołem, reagowanie na wszelkie problemy
i pojawiające się trudności, wiele spraw do załatwienia czy wreszcie
odpowiadanie na wysokie oczekiwania klientów są ogromnym wyzwaniem
i jednocześnie dużą odpowiedzialnością w powodzenie realizacji procesów
produkcji.

Wizyta władz miasta Zielonej Góry w SPINKO MOTO. Od prawej Prezydent
Janusz Kubicki i Zastępca Prezydenta Dariusz Lesicki oraz przedstawiciele
SPINKO, SPINKO MOTO

Szef produkcji - Remigiusz Szabel, Prezes SPINKO MOTO - Tomasz
Krzewina, Prezydent Zielonej Góry - Janusz Kubicki

Dzięki otwartości, a także przyjaznemu stosunkowi ze strony władz miasta, urzędu
pracy, szkół, uczelni, lokalnych mediów i innych instytucji, zakład produkcyjny SPINKO
MOTO w Zielonej Górze-Nowym Kisielinie istnieje na dobre w świadomości
mieszkańców jako nowa inwestycja dająca szanse na dobre miejsca pracy oraz
możliwości rozwoju ﬁrmy.
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Spacer po SPINKO MOTO
SPINKO MOTO w datach i na fotograﬁach…

Październik 2017
Rozpoczęcie prac budowlanych

Luty 2018
Montaż dźwigarów

Marzec, Kwiecień 2018
Obudowa i dach

Sierpień 2018
Widok zewnętrzny zakładu

Sierpień 2018
Hala produkcyjna - odlewnia

Sierpień 2018 - Hala produkcyjna –
pomieszczenia socjalno-biurowe + antresola

Sierpień 2018
Hala produkcyjna – obróbka CNC

Październik 2018
Biurowiec
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Z perspektywy minionego roku...
Rozmowa z Prezesem SPINKO Michałem Kowalewskim i Prezesem SPINKO MOTO Tomaszem Krzewiną
Minął nieco ponad rok od momentu, kiedy rozpoczęła się
budowa zakładu SPINKO MOTO w Zielonej Górze – Nowym
Kisielinie. W tym czasie powstał piękny zakład o pow. ok.
11.000 m2 – hale produkcyjne, magazyny, „inteligentny”
biurowiec z zapleczem socjalnym. Docelowe zatrudnienie 250 pracowników. Od lipca 2018 roku w nowym zakładzie
rozpoczęto rozruch nowych gniazd produkcyjnych.
Wdrażane są nowe projekty, które pozwolą na podjęcie
seryjnej produkcji w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r.
Jak z perspektywy roku oceniają działalność nowego
zakładu oraz jakie cele i plany wytyczane są na przyszłość,
opowiadają Prezes SPINKO Leszno - Michał Kowalewski
oraz Prezes SPINKO MOTO - Tomasz Krzewina.

Ewa Niemczal: Jak ocenia Pan Prezes miniony rok od momentu, kiedy podjęto decyzję o budowie nowego zakładu i zostały postawione pierwsze fundamenty pod budowę?
Michał Kowalewski: Decyzja o budowie nowego zakładu została podjęta
w trosce o dalszy rozwój ﬁrmy SPINKO. Nasza uznana pozycja na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym oraz zaufanie klientów do naszych umiejętności sprostania ich wymaganiom ułatwiły nam podjęcie decyzji o nowej
inwestycji. Aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym, nasze ﬁrmy
będą musiały utrzymać tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych, przede
wszystkim na badania i rozwój. To była dobra decyzja – stworzyliśmy trwałe fundamenty pod pomyślny rozwój grupy SPINKO. Zarówno prace projektowe jak i budowa SPINKO MOTO po raz kolejny utwierdziły mnie, że mamy
wspaniały zespół oddanych pracowników. To był trudny, ale i bardzo inspirujący czas wytężonej pracy.
EN: Z czego jest Pan szczególnie zadowolony / dumny?
MK: Z nieukrywaną radością, dumą i satysfakcją obserwuję jak rozwijają się
nasze ﬁrmy, a nasi wspólnicy i pracownicy zaufali nam, wiążąc z ﬁrmami
SPINKO i SPINKO MOTO swą zawodową przyszłość.
EN: Jakie pojawiły się trudności w realizacji projektu?
Tomasz Krzewina:Projekt był bardzo szczegółowo i precyzyjnie zaplanowany. Stworzyliśmy przejrzysty i efektywny system kontroli i zarządzania
ryzykiem, zmierzający do redukcji kosztów i podniesienia efektywności
działań inwestycyjnych. W trakcie realizacji projektu ściśle współpracowaliśmy z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. Bardzo wysoko
oceniamy zaangażowanie zainteresowanych instytucji miasta Zielona
Góra w realizacji inwestycji. Pojawiające się trudności były skutecznie i szybko rozwiązywane – np. korekty harmonogramu prac budowlanych wymuszone przez niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Dużym wyzwaniem było skompletowanie załogi. Dla naszych nowych pracowników stworzyliśmy optymalne warunki szkolenia – przede wszystkim
w zakładzie w Lesznie.
EN: Jak wygląda obecnie proces produkcji?
TK: Proces produkcyjny w zakładzie SPINKO MOTO został uruchomiony.
Wszystkie zainstalowane maszyny i urządzenia m.in. piece topialne, gniazda odlewnicze, centra frezarskie pracują. Trwają prace związane z optymalizacją procesu.
EN: Jak przebiega współpraca pomiędzy SPINKO a SPINKO MOTO?
TK: Bez wsparcia zakładu SPINKO w Lesznie uruchomienie produkcji byłoby bardzo trudne. Wyraża się ono zarówno w procesach rekrutacji, szkoleniach w zakładzie w Lesznie, jak i nadzorze nad wdrażaniem projektów
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w zakładzie SPINKO MOTO. Zakład w Lesznie jest „starszym bratem” w tej
rodzinie. Jesteśmy świadomi, że wspólnie pracujemy na sukces przedsięwzięcia, które nazywa się Grupa SPINKO. Widzę bardzo dużą chęć współpracy i wzajemnego uczenia się.
EN: W jakim zakresie pracownicy SPINKO Leszno wspierają zakład
w Zielonej Górze?
TK: Pracownicy SPINKO Leszno wspierają swoim doświadczeniem i pracą
w relacjach z naszymi partnerami handlowymi. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego są ekstremalnie wysokie przede wszystkim w zakresie jakości i optymalizacji kosztów. Jednak podstawową sprawą jest przekazanie do
SPINKO MOTO naszych podstawowych wartości w prowadzeniu biznesu –
odpowiedzialność, szacunek dla partnerów i zaufanie do naszych działań.
EN: Jakie plany i cele ma ﬁrma SPINKO MOTO na przyszłość?
TK: Najbliższe cele to uruchomienie stabilnej produkcji wyrobów, uzyskanie
zakładanej wydajności i jakości wyrobów, uzyskanie certyﬁkatów zgodności naszych systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami naszych
klientów.
Cele ﬁrmy SPINKO MOTO zbieżne z misją Grupy SPINKO - zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom poprzez ciągłe doskonalenie projektów,
procesu produkcji i świadczenia usług. Realizując misję nie zapominamy
o wzroście wartości spółki i rozwoju jej pracowników.

EN: U progu Nowego Roku czego można życzyć pracownikom?
MK: Pragnę podziękować wszystkim pracownikom za pracę na rzecz naszego wspólnego projektu Grupa SPINKO w prawie już zakończonym 2018 roku. Z olbrzymią radością i satysfakcją obserwuję jak rozwijają się nasze
ﬁrmy, a nasi nowi pracownicy zaufali nam, wiążąc z ﬁrmami SPINKO
i SPINKO MOTO swą zawodową przyszłość.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim pracownikom oraz ich
Rodzinom i bliskim serdecznych dni świątecznych spędzonych w atmosferze miłości i rodzinnego ciepła. Natomiast na rok 2018 r. życzę wszystkim
dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia i wytrwałości w realizacji zamierzeń
osobistych i zawodowych.
EN: Bardzo dziękuję za niezwykle wyczerpujące informacje, które z pewnością poszerzą naszą wiedzę o SPINKO MOTO oraz budujące życzenia.

Spacer po SPINKO MOTO
Rekrutacja pełną parą
Pod koniec października 2017 r. zostały podjęte działania
mające na celu przygotowanie się do przeprowadzenia
szeroko zakrojonej rekrutacji na stanowiska produkcyjne
i administracyjne w SPINKO MOTO.
Przez Dział Rozwoju Pracowników został opracowany szczegółowy harmonogram prac, powstały opisy stanowisk pracy i zadania
na stanowiskach. Już w listopadzie i grudniu rozpoczęliśmy kampanię
informacyjną, która miała na celu zarówno promowanie nowego zakładu
w świadomości mieszkańców Zielonej Góry, jak i prezentowanie ofert pracy. Nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej
Górze, szkołami ponadgimnazjalnymi, Uniwersytetem Zielonogórskim
i innymi instytucjami. W lokalnych mediach, prasie, radiu, Internecie pojawiły się liczne artykuły, oferty i relacje. Braliśmy udział w marcu 2018 r.
w XVI edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT połączonych z Targami
Pracy i Kariery. Niemal co tydzień w Zielonej Górze odbywały się rozmowy kwaliﬁkacyjne, które najpierw były prowadzone w siedzibie urzędu pracy, a dziś już kandydaci przyjeżdżają bezpośrednio do SPINKO MOTO.
Baza kandydatów do pracy z dnia na dzień się zapełniała. Wieść o nowo
uruchamianym zakładzie produkcyjnym rozniosła się w mgnieniu oka i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. W początkowym etapie było
to z pewnością ogromne przedsięwzięcie organizacyjne włącznie z zapewnieniem noclegów odbywającym szkolenia w Lesznie. Pierwsi pracownicy
zaczęli już zjeżdżać do Leszna w lutym i marcu 2018 r. i z każdym miesiącem przybywało ich coraz więcej. Przygotowano także trenerów
w SPINKO, którzy byli odpowiedzialni za przeszkolenie i wdrożenie nowozatrudnionych ze SPINKO MOTO, szczególnie na produkcji.
Jak mówi Piotr Błaszczak, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i Zatrudnienia:
- Zgodnie z indywidualnymi programami szkoleniowymi dostosowanymi

do poszczególnych stanowisk przygotowanymi przez Dział Rozwoju Pracowników nowozatrudnieni odbywali i do dziś odbywają szkolenia obejmujące znajomość procesu produkcyjnego odlewania i obróbki skrawaniem,
obsługi gniazd produkcyjnych oraz zapewnienia jakości produkowanych
wyrobów.
Po uruchomieniu zakładu w Zielonej Górze nowozatrudnieni podnoszą
swoje kwaliﬁkacje już na nowych maszynach zainstalowanych w miejscu
docelowym i służą wsparciem kolejnym zatrudnionym. Od grudnia 2018 r.
w SPINKO MOTO pracuje 50 pracowników, a docelowo planowanych jest
przyjęcie 250 pracowników.
- Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku były bardzo intensywne. Dział
Rozwoju Pracowników był bardzo zaangażowany w zapewnienie płynności rekrutacji, w tym zamieszczanie ogłoszeń z ofertami pracy w mediach,
urzędach, szkołach czy uczelniach, umawianiu kandydatów na rozmowy,
w organizację noclegów i zaplecza socjalnego nowozatrudnionym,
a przede wszystkim w zapewnienie pracownikom komfortu i wsparcia oraz
pomocy w rozwiązaniu wszelkich problemów – podkreśla Piotra Błaszczak. To bardzo duże przedsięwzięcie, wymagające indywidulanego podejścia do każdego pracownika. Niezwykle ważne było udzielanie informacji
i rozwiewanie wszelkich wątpliwości czy zapytań. Jak informuje Blanka Guziak z Działu Rozwoju Pracowników - Musieliśmy być nieustannie w kontakcie z nowozatrudnionymi, weryﬁkować ich szkolenia, sprawdzać czy
niczego im nie brakuje i dbać o to, by rozłąka z rodzinami była dla nich jak
najmniej uciążliwa.
Aktualnie SPINKO MOTO ma już zabezpieczone wszystkie podstawowe
stanowiska, a rekrutacje koncentrują się na uzupełnianiu kadry, ponieważ
uruchamiana będzie trzecia zmiana. Firma poszukuje przede wszystkim
operatorów, logistyków, pracowników utrzymania ruchu oraz narzędziowni. Systematycznie odbywają się rekrutacje i rozmowy kwaliﬁkacyjne na
miejscu w Zielonej Górze. W grudniu br. i I kw 2019 r. podejmą zatrudnienie
kolejni pracownicy.

Spacer po SPINKO MOTO
System IATF 16949:2016 w SPINKO MOTO
W SPINKO MOTO jesteśmy w trakcie uruchamiania produktów dla renomowanych ﬁrm branży motoryzacyjnej:
VALEO - elementy do silników samochodów,
WABCO - systemy hamulcowe,
UMFOTEC- elementy do turbosprężarek.
Wszystkie z wymienionych projektów są w fazie zatwierdzania przez klientów. Rozpoczęcie seryjnej produkcji i wysyłek do klientów planowane jest
na I-III kwartał 2019.
W celu spełnienia oczekiwań klientów prowadzone są prace wdrożeniowe
dotyczące systemu zarządzania jakością wg IATF 16949:2016. W tym celu
został powołany specjalny zespół wdrożeniowy. Na miejscu odbywają się
szkolenia przygotowujące do implementacji systemu w SPINKO MOTO.
W listopadzie 2018 r. odbyły się dwa szkolenia.

Zgodnie z planem wdrożenie systemu realizowane będzie do końca stycznia 2019 r. a w lutym 2019 r. w SPINKO MOTO, przeprowadzony zostanie
proces auditowy realizowany przez Lloyd’s Register. Celem tych działań
jest uzyskanie potwierdzenia (Letter of Conformance), że SPINKO MOTO
pracuje zgodnie z wymaganiami IATF. Spełnienie tego wymogu jest konieczne, aby móc uzyskać zwolnienie nowych projektów do produkcji
seryjnej przez naszych klientów. Pełna certyﬁkacja planowana jest na
początek 2020 r.
Przed ﬁrmą duże wyzwania, jednak zapału, zaangażowania i otwartości
na rozwój nie brakuje wśród pracowników.

Z przymrużeniem oka
Pracodawca pyta kandydata na pracownika:
- Dlaczego powinienem pana zatrudnić w moim biurze?
- Bo jestem bardzo odpowiedzialną osobą. W poprzedniej pracy,
kiedy coś szło nie tak, zawsze mówili, że jestem za to odpowiedzialny.

- Ma pan wyjątkowo duże oczekiwania ﬁnansowe jak na kogoś,
kto nie ma żadnego doświadczenia w naszej branży.
- Tak. To dlatego, że będę musiał włożyć wyjątkowo dużo pracy i wysiłku
w to, żeby zrozumieć czym miałbym się zajmować.

Na rozmowie kwaliﬁkacyjnej
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej pracy.

Rozmowa dwóch szefów:
- Dlaczego twoi pracownicy są zawsze tak punktualni?
- Prosty trick! 30 pracowników a tylko 20 miejsc na parkingu...
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SPINKO
nagrodzone
9 Forum MOTO Solutions
W dniach 22-23 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się uroczysta gala
wręczenia Nagród Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego. W tym roku
nagroda kategorii Polski Dostawca 2018 dla Przemysłu Motoryzacyjnego
Polish Supplier traﬁła do ﬁrmy SPINKO Sp. z o.o. jako największego
dostawcy motoryzacyjnego z kapitałem polskim. Nagrodę odebrał Pan
Prezes Michał Kowalewski. GRATULUJEMY.
Pozostałe nagrody zostały wręczone w następujących kategoriach:
- MASTER OF AUTOMOTIVE INDUSTRY
(Mistrz Przemysłu Motoryzacyjnego)
- EMPLOYER ( Pracodawca)
- TOP MENADŻER (Najlepszy Menadżer)

Jakość
ważna dla SPINKO
Pierwsze pisane deﬁnicje jakości pochodzą od starożytnych ﬁlozofów
greckich. JAKOŚĆ jako pojęcie ﬁlozoﬁczne zdeﬁniował Platon jako „pewien stopień doskonałości” porównując jakość do piękna. Inne podejście
reprezentował Arystoteles, który jakość określił jako „to, co sprawia, że
rzecz jest rzeczą, którą jest”. Wskazał zatem na ścisłe powiązanie tego pojęcia z jego cechami.
Na przełomie XIX i XX wieku wprowadzenie seryjnej produkcji i taśmy
montażowej wymogło standaryzację elementów. Było to związane z potrzebą zastosowania wymiennych części oraz chęcią maksymalizacji produkcji. Dlatego jakość zaczęto postrzegać jako zgodność ze specyﬁkacją.
Poziom jakości osiągany był poprzez stałą kontrolę. W latach 30-tych dążąc do zmniejszenia dużych kosztów kontroli zaczęto wprowadzać metody statystyczne. Współcześnie większość autorów deﬁniuje jakość jako
spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta. Sytuację tę ukształtowały przede wszystkim wzrost znaczenia usług w produkcie krajowym, rosnące bogactwo obywateli oraz zwiększająca się konkurencja.

Wieści kadrowe
Emeryci i renciści
ODZNACZONY JERZY LICHY
Pan Jerzy Lichy pracował w SPINKO w latach 1978 –
2014. W tym czasie przez trzy kadencje pełnił funkcję
Społecznego Inspektora Pracy, a przez 14 lat był
zrzeszony w Związku Zawodowym „Solidarność”.
Od kilku lat przebywa na emeryturze, jednak nadal
jest zaangażowany społecznie. Od trzech lat pełni
funkcję Prezesa Związku Inwalidów Wojennych
Oddział w Lesznie.
Z okazji 100 rocznicy istnienia związku pan Jerzy
Lichy został odznaczony Krzyżem 100 lat Związku
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZIW
RP w Warszawie.
Panu Jerzemu serdecznie gratulujemy!
W II półroczu 2018r. na emeryturę przeszli: Pani Alicja Gawron,
Pani Jadwiga Pryczak oraz Pan Franciszek Stachowiak.
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- CSR (Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu)
Konferencja Motosolutions jest to
miejsce spotkań praktyków i decydentów z branży motoryzacyjnej. Od
2010 roku Forum kierowane jest
przede wszystkim do kadry zarządzającej z zakładów produkcyjnych
(producenci pojazdów, dostawcy). W
trakcie dwóch dni, wypełnionych wystąpieniami i wieloma nieformalnymi rozmowami, menedżerowie praktycy prezentują najskuteczniejsze praktyki i strategie zastosowane w swoich ﬁrmach.
Krótki ﬁlm z uroczystości znajduje się na na szej stronie Fa cebook
SPINKO LESZNO.

Branża motoryzacyjna jest bardzo specyﬁczna. Globalny przemysł motoryzacyjny wymaga światowej klasy jakości produktów, produktywności i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Aby to osiągnąć
musimy się ciągle rozwijać, doskonalić i odpowiadać na wymagania klienta. Taka postawa wiąże się dużą świadomością, otwartością i realizacją
zadań nie tylko zgodnie ze stawianymi coraz większymi wymaganiami
klienta, ale wręcz jeszcze więcej. Dotyczy to również naszej ﬁrmy, dlatego tak ważna jest jakość produkcji, a co za tym idzie, „zero wad i zero
reklamacji”. Miniony rok był pod tym względem trudnym rokiem dla
SPINKO. Jak podaje Szef Jakości Jakub Pudzianowski: Bieżący rok kończymy z najgorszym od kilku lat wynikiem w obszarze Jakości, wystąpiło zdecydowanie więcej reklamacji niż w poprzednich latach.
Identyﬁkacja przyczyn oraz wprowadzenie działań mających na celu
osiągnięcie planowanych wyników będzie największym wyzwaniem
w 2019 r. wymagającym zaangażowania całej ﬁrmy. Niemniej jestem głęboko przekonany, że wspólny wysiłek, odpowiedzialność, wzajemna
współpraca oraz zaangażowanie nas wszystkich wpłynie na to, że
w przyszłym roku jakość naszej produkcji będzie zdecydowanie lepsza.
Czekają nas duże wyzwania, dużo pracy, ważne cele.
Razem pokażmy, że może być lepiej.

Alicja Gawron – Przepracowała w Spółce przeszło 13 lat,
najpierw na Wydziale Montażu jako monter - ślusarz,
a następnie na Wydziale Żeliwa jako operator CNC. Dała się
poznać jako osoba zawsze zaangażowana i sumienna.
Franciszek Stachowiak – Przepracował w naszej ﬁrmie
13 lat w Narzędziowni na stanowisku ślusarz narzędziowy.
Pan Franciszek zawsze wywiązywał się z powierzonych
obowiązków, wobec innych pracowników życzliwy i uczynny,
dbający o dobre imię ﬁrmy.

1 grudnia 2018r. w Sali w Święciechowie odbyła się
Wigilia dla emerytów i rencistów.
Naszym Emerytom i Rencistom życzymy, aby nadchodzące Święta
przyniosły Wam dużo uśmiechu, niech upłyną w spokoju i zdrowiu, napełnią
Was radością i pogodą ducha.

Wieści kadrowe
Jak ten czas szybko płynie…….
41 lat stażu pracy, 32 lata w SPINKO, pogodna, życzliwa, koleżeńska i zawsze zaangażowana – o podsumowaniach i planach
rozmawiamy z panią Jadwigą Pryczak z Działu Księgowości,
która w listopadzie 2018 r. przeszła na emeryturę.

EN: A co Pani wspomina najmilej?
JP: Najmilej wspominam ludzi, z którymi pracowałam. Wielu odeszło już na emeryturę, wielu zmieniło pracę, oczywiście pojawili się nowi pracownicy. Dla mnie ludzie byli
najważniejsi i zawsze starałam się mieć z nimi jak najlepszy kontakt.
EN: Odchodząc na emeryturę, czego życzyłaby Pani ﬁrmie SPINKO?
JP: Przede wszystkim dalszego rozwoju, zaangażowania w sprawy ﬁrmy i pracowników oraz sukcesów na rynku.
EN: A czego życzy Pani sobie na emeryturze?
JP: Zdrowia, radości i możliwości podróżowania z moim mężem po Polsce. Spokoju,
życia bez stresu i spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz ze znajomymi.
Wierzę, że teraz nadszedł czas, aby spędzać go według własnego upodobania.
EN: I tego z całego serca Pani życzymy dziękując jednocześnie za tyle lat poświęconych ﬁrmie SPINKO.

Ewa Niemczal: Pani Jadziu, jak przebiegała
Pani praca w SPINKO?
Jadwiga Pryczak: Przepracowałam tu 32 lata
w Dziale Księgowości. Byłam świadkiem wielu
przemian organizacyjnych i rozwojowych ﬁrmy.
Rozpoczęłam pracę w 1986 roku w ówczesnej
Spółdzielni Inwalidów im. Mikołaja Kopernika,
która w 1995 roku przekształciła się w spółkę
SPINKO. Dla mnie praca w SPINKO była bardzo
ciekawym doświadczeniem. Lubiłam spędzać
tu czas z ludźmi, po prostu lubiłam swoją pracę.
EN: Jak wspomina Pani pracę w SPINKO?
JP: Bardzo dobrze. Nie jest to dla mnie stracony czas, skoro wytrwałam tu tyle lat. Bardzo dużo się nauczyłam i starałam się swoją wiedzę
przekazywać nowym pracownikom. Muszę przyznać, że wdrożyłam wielu pracowników i cieszę się, że z pozytywnym skutkiem.
EN: Jakie wydarzenie lub moment szczególnie utkwiły Pani w pamięci?
JP: Takich momentów i historii było bardzo wiele. Jednak najbardziej pamiętam sytuację, kiedy na rynku był kryzys gospodarczy i dotknął również naszą ﬁrmę. Było ciężko, jednak wszyscy wówczas potraﬁliśmy się zjednoczyć i wspólnie przetrwać okres
trudności. Bardzo nas to wzmocniło i zintegrowało. To było bardzo ważne doświadczenie w mojej karierze.

Nasi Jubilaci
W drugim półroczu 2018 roku 29 osób w naszym zakładzie obchodzi Jubileusz pracy w SPINKO. Naszym drogim Jubilatom
składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, oﬁarowany czas i energię, przekazywaną wiedzę i umiejętności, bycie
wsparciem i przykładem dla innych pracowników. Życzymy wielu sukcesów, zdrowia, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego
celu oraz realizacji planów i marzeń.

Jubilaci drugiego półrocza 2018
Imię i Nazwisko

Lata pracy

Chanas Sławomir
Ciesielski Maciej
Dębowiak Łukasz
Francuskiewicz Marcin
Masiak Piotr
Mądry Tomasz
Picz Maciej
Piechowiak Marek
Piotrowiak Edmund
Podoracki Henryk
Skrzypczak Rafał
Szlachetka Przemysław
Wojciechowski Sławomir
Hryniewiecka Elżbieta
Konieczny Bernard

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20

Imię i Nazwisko

Lata pracy

Olejniczak Marcin
Foralewska Emilia
Grześko Czesław
Jaskulski Jarosław
Szymanek Roman
Szymański Damian
Nojman Marek
Turkiewicz Grzegorz
Bartkowiak Kazimierz
Ginter Zbigniew
Hytry Antoni
Piekarska Barbara
Szary Paweł
Szeląg Marek

20
25
25
25
25
25
30
30
35
35
35
35
35
35

W minionym
2018 roku
Jubileusz pracy
zawodowej
w SPINKO
obchodziło
59 pracowników.
GRATULUJEMY
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SPINKO po godzinach
BIEGI

KOLARSTWO

Biegacze wciąż na trasie…

Sezon 2018 dla kolarzy SPINKO CYCLING TEAM
–ZAKOŃCZONY

W ostatnich miesiącach tego
roku odbyło się kilka imprez
biegowych w naszej okolicy,
w których startowali pracownicy
SPINKO. Najwięcej biegaczy
z naszej ﬁrmy wzięło udział
w Biegu Sokoła w Bukówcu
Górnym i w Biegu Niepodległości
w Rydzynie. Przed nami kolejne
wyzwania i kolejne kilometry do
pokonania. Brawo.

WĘDKARSTWO
Wędkarze z sukcesami
W minionym roku zostało rozegranych łącznie osiem zawodów
wędkarskich, w których uczestniczyło 24 klubowiczów. Zawody
organizowane były nad brzegami
okolicznych łowisk. Z najlepszymi
wynikami w tabeli klasyﬁkacji
GP 2018 roku sezon zakończyli:
I miejsce Krzysztof Ziegler, II
miejsce Marcin Maćkowiak i III miejsce Dawid Łuszczyński.
W nowym sezonie planowanych jest kilka zmian dotyczących łowisk, na których będą rozgrywane zawody FISHING TEEM Spinko. Również planowane
są drużynowe zawody, które rozegrane zostaną pomiędzy reprezentacjami
ﬁrm Spinko i Spinko Moto. Tak trzymać!

Konkurs plastyczny
MAMA, TATA
BEZPIECZNI W PRACY
Nasza ﬁrma zorganizowała w tym roku konkurs plastyczny
dla dzieci pracowników pod hasłem „MAMA, TATA
BEZPIECZNI W PRACY”.
Konkurs był elementem kampanii BHP Pracownik bezpieczny w pracy,
a celem było pobudzenie wyobraźni, uświadomienie, że bezpieczna praca
jest ważna dla pracownika i jego najbliższych. Wybrane prace dzieci zostały wykorzystane jako plakaty umieszczone w widocznych miejscach na halach produkcyjnych. Wizualny przekaz ma wzmocnić w każdym z nas
większą uważność na bezpieczne wykonywanie pracy oraz przypominać
o realnych zagrożeniach i konsekwencjach.
Udział wzięły dzieci w przedziale wiekowym 5-15 lat. Pomimo, że temat
konkursu był dość trudny, to dzieci doskonale poradziły sobie z tym niełatwym wyzwaniem. Komisja oceniająca prace składała się z pięciu przed-
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Trenując po kilka razy w tygodniu w
każdej pogodzie na trasach górskich
oraz szosowych pokonując łącznie
około 7000 tys. kilometrów udało
nam się osiągnąć sukces drużynowy
i zająć w Leszczyńskiej Lidze Rowerowej bardzo dobre czwarte miejsce.
Jako drużyna wystartowaliśmy w sumie w czterech ligach, ustawiając się
na linii startowej aż dwadzieścia trzy razy. Największy sukces w klasyﬁkacji
indywidualnej w SOLID MTB osiągnął Marek Wawrowski zdobywając
MISTRZA w kategorii M3. W przyszłym roku wystartujemy w najlepszej i największej lidze w Polsce BIKE MARTAON. Już dziś stawiamy sobie nowe cele,
aby osiągnąć wymarzone pudło. Gratulacje.

PIŁKA NOŻNA
W sobotę 21 października 2018 r.
odbył się turniej piłki nożnej Perschmann Cup 2018, w którym
uczestniczyła drużyna reprezentująca naszą ﬁrmę. Po emocjonujących rozgrywkach drużyna
SPINKO zajęła wysokie III miejsce zdobywając Puchar Perschmann Cup 2018.
Podkreślić należy, że na potrzeby
turnieju powstała Sekcja Piłkarska SPINKO, która planuje systematyczne treningi, aby w przyszłości reprezentować ﬁrmę na turniejach ﬁrmowych i osiągać coraz wyższe wyniki.
Naszym wspaniałym piłkarzom serdecznie gratulujemy.
stawicieli pracowników z poszczególnych obszarów – administracji, żeliwa, aluminium, odlewni i utrzymania ruchu. Wybór najlepszych był bardzo
trudny, gdyż wszystkie prace były wspaniałe, niezwykle pomysłowe, ciekawe i inspirujące. Ostatecznie nagrody otrzymali:
I miejsce: Alicja Lenart oraz Gracjan Maćkowiak
II miejsce: Lena Szymaniak i Aleksandra Szymaniak oraz Jan Skiba
III miejsce: Łukasz Nabzdyjak oraz Wojciech Rudziewicz
Jako wizualny przekaz na bilbordach zostały wykorzystane prace
następujących dzieci: Weronika Gawron, Wiktoria Gawron, Dorota Karch,
Alicja Lenart, Zoﬁa Schwarz, Michał Pudzianowski.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w sobotę
08.12.2018 r. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie dzieci, które
wzięły udział w konkursie wraz z najbliższymi. Przy słodkim poczęstunku
i ciekawych rozmowach można było podziwiać prace dzieci i cieszyć się ze
wspólnego spotkania.
Dla wszystkich dzieci zostały przygotowane upominki.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich rodzicom serdecznie gratulujemy
wspaniałych i świadomych pociech oraz bardzo dziękujemy za zaangażowanie i udział w naszej akcji.

