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ieszę się, że znów mogę się z Państwem spotkać na łamach magazynu Świat SPINKO. Minione pół roku
to był czas bardzo intensywnej pracy.
Z radością obserwuję jak nasi pracownicy
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
W każdym biuletynie przedstawiamy
ciekawe informacje z życia spółki.
Zachęcamy więc wszystkich do zapoznania się z kolejnym wydaniem.
Konsekwentnie    realizując     politykę
podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników, utworzyliśmy nowoczesny
Dział Szkoleń – zarówno dla nowozatrudnionych jak i już pracujących. Jest
to realizacja naszego głównego celu
na rok 2016 – SPINKO firmą uczącą
się. Wynikają z tego cztery zadania dla
naszej firmy, aby pomóc swoim pracownikom osiągnąć stan uskrzydlenia
w miejscu pracy – niezbędne dla rozwoju
osobistego i dające szanse uczenia się:
Daj pracownikowi więcej
samodzielności.

Dziel się informacjami.
Minimalizuj nieuprzejmości.
Przekazuj opinie zwrotne na temat
osiąganych wyników.
Dlatego tak ważne jest stworzenie
naszym pracownikom odpowiednich
warunków uczenia się oraz rozwoju osobistego. Chciałbym, aby to nie były tylko
puste slogany, ale tak powinny wyglądać
relacje pomiędzy pracownikami.
SPINKO musi koncentrować się
na ciągłym rozwoju. Naszym celem jest
stworzenie silnej organizacji, oferującej Klientom najwyższej jakości detale
i podzespoły. Liderem rynku, niekoniecznie największym, ale produkującego
dobrze i rentownie.
Wiąże się z tym zadaniem troska
o zespół aktywnych pracowników –
realizujących się także w aktywności
poza zawodowej pod nazwą SPINKO
– sportowcy, hobbyści, turyści, wędkarze……
Z dniem 1 maja br. wprowadziliśmy
istotne zmiany systemu wynagradzania. Były one poprzedzone głębokimi
analizami i przewidywaniami skutków płacowych wdrażanych zmian.
Gruntownie został zrewidowany system
premiowania i nagradzania, a także
wzmocniona została rola wynagrodzenia zasadniczego – szczególnie dla
pracowników bezpośrednio-produkcyj-

nych. Zmiany mają motywować do pracy zespołowej, działań projakościowych,
lepszego wykorzystania maszyn i czasu
pracy. Na spotkaniach z niemal wszystkimi pracownikami wyjaśnialiśmy istotę
zmian. Wierzę, że wprowadzone zmiany
spełnią oczekiwania zarówno pracowników - wzrost płac jak i spółki – poprawę produktywności i jakości naszych
wyrobów. Ale te oczekiwania można
spełnić tylko łącznie – nie da się ich
rozdzielić.
Jednym z głównych zadań dla pionu
produkcji jest przyspieszenie wdrażania
narzędzi Lean Manufacturing na wydziałach i wdrażanie zasad pracy grupowej
w kierunku autonomicznych zespołów
produkcyjnych – APU.
Najblisze tygodnie to dla naszych
pracowników czas wyjazdów na
urlopy z najbliższymi, w zorganizowanych grupach bądź też indywidualnie.
Życzę wszystkim radości, wypoczynku
i szczęśliwego powrotu do domu i do
pracy.
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski

NOWY DZIAŁ SZKOLEŃ I DZIEŃ ZAWODOWCA

Z

Piotr Błaszczak

uwa g i n a c i ąg ł e zatrud n ia n ie
nowych pracowników na stanowisko operatora CNC, postanowiliśmy
uruchomić Dział Szkoleń. Przeprowadzane są tam szkolenia dla nowozatrudnionych. Dział wyposażony jest w salę
szkoleniową dla 40 osób oraz warsztat
ze stanowiskami, na których znajdują się symulatory maszyn obróbczych,
narzędzia obróbcze, środki kontrolno-pomiarowe, wzory i antywzory wyrobów produkowanych w SPINKO,
dokumentacja techniczna oraz wiele
innych przyrządów używanych
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w naszych procesach produkcyjnych.
Operator CNC. Dla uczestników konW celu podnoszenia kwalifikacji i umie- kursów przeprowadzanych podczas
jętności w dziale tym szkoleni będą festynu ufundowaliśmy atrakcyjne
również obecni pracownicy – w myśl nagrody.
zasady, że ciągłe doskonalenie jest
warunkiem przetrwania
na agresywnym rynku
motoryzacyjnym. Planujemy szkolić uczniów
szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ochrony
Środowiska w Lesznie,
z którą podpisaliśmy porozumienie o współpracy.
Uczniowie klas 3 będą
odbywać u nas praktyki
zawodowe.
W tym roku SPINKO
wzięło udział w organizowanym przez ZSOŚ
„Dniu Zawodowca”.
Przedstawiliśmy naszą ofertę współpracy ze
Szkołą oraz zasady patronatu nad klasą w zawodzie Leszno, 19 Maj 2016 r. - Dzień Zawodowca

PRACA GRUPOWA

S

PINKO promuje pracę zespołową.
Dzięki temu jesteśmy bardziej konkurencyjni na wymagającym rynku branży
motoryzacyjnej. Głównym zadaniem na
najbliższy okres jest wdrożenie pracy
grupowej na wydziałach produkcyjnych.
Zorganizowaliśmy już pierwsze pilotażowe zespoły: APU-1 – korpusy żeliwne
i APU-2 – pokrywy. Efekty działań grupy
są większe, niż efekty poszczególnych
osób wchodzących w jej skład. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ grupa ma możliwość wzajemnego wspierania się w dzia-
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łaniu i dąży do realizacji wspólnego celu.
Grupa powinna sama się organizować, rozdzielać zadania, usuwać błędy
i ustalać ich przyczyny, ciągle usprawniać
swój system pracy oraz podnosić swoją
wiedzę i kwalifikacje, wspierać słabszych,
odpowiadać zbiorowo za wyniki pracy
i realizację ustalonych wskaźników.
Każdą grupą zarządzają liderzy,
którzy nadzorują współpracę w grupie,
prowadzą zebrania grupowe, na których przekazują potrzebne informacje,
wyniki oraz cele do zrealizowania.

Motywują oni grupę, reprezentują ją na
zewnątrz oraz komunikują się z działami
współpracującymi. Dzięki temu zwiększa
się autonomiczność grupy – grupa sama
decyduje o sposobie działania.
Obecnie pracujemy nad stworzeniem kolejnych zespołów, tak aby pracą
zespołową objąć wszystkie obszary produkcji. Przyniesie to korzyści dla firmy
poprzez zwiększenie produktywności
i poprawę wskaźników OEE.

OEE – WYKORZYSTANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

zym zatem jest wskaźnik OEE?
Jest metodą pomiaru i wizualizacji efektywności maszyn oraz wykorzystania zasobów produkcyjnych.
W skład wskaźnika OEE wchodzą:
Dostępność, Wykorzystanie i Jakość
oraz czas operacyjny. To te składowe mówią dlaczego efektywność jest
mniejsza niż 100%.
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
− Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia − międzynarodowy standard,
pozwalający na mierzenie efektywności
wykorzystania maszyn.
Wskaźnik OEE jest iloczynem trzech
innych podrzędnych wskaźników:
· Dostępność – stosunek czasu
zaplanowanego na realizację zadania
do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić. Dostępność
obniżana jest przez przestoje, np. awarie, przezbrojenia, wymianę narzędzi, itp.

· Wykorzystanie (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do czasu rzeczywistej pracy. Wykorzystanie (wydajność)
jest zaniżane przez straty prędkości
wykonywania operacji.
· Jakość – stosunek ilości wadliwych
produktów do wyprodukowanych.
Wskaźnik wylicza się według wzoru:
OEE = Dostępność x Wykorzystanie x
Jakość
Co jest najważniejsze we wskaźniku
OEE? To jaką wartość uzyskujemy? Czy
osiągamy 40, 60, czy 80%? Tak, ale nie
tylko! O wiele ważniejsze są: obserwacja i analiza przyczyn jego ZMIENNOŚCI. Wskaźnik OEE nie ma nam dawać
odpowiedzi, tylko ma nam pomagać
w zadawaniu właściwych pytań. Pytań,
dzięki którym zaczynamy dostrzegać
nie tylko poważne awarie, czy wielkie
organizacyjne wpadki, ale też drobne

straty, które potrafią się skumulować
w dziesiątki minut, czasem nawet w całe
godziny, a w skrajnych sytuacjach w całe
dni.
W bieżącym roku wdrażamy
w SPINKO opracowany przez nas
system pozwalający liczyć wskaźnik
OEE. Dzięki temu poznamy obszary,
w których mamy największe straty,
a które powinniśmy doskonalić tak,
aby te straty zminimalizować.
Mniejsze straty – to niższe koszty,
a w konsekwencji bardziej konkurencyjne ceny naszych wyrobów – a to z kolei
większe zadowolenie naszych klientów
i zachęcenie ich do zakupów właśnie
u nas, a nie np. w Chinach, Indiach, Meksyku. Cena - oprócz jakości i terminowości dostaw - decyduje o atrakcyjności
naszych wyrobów.

PRANIE I KONSERWACJA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ PRACOWNIKÓW

M

Aleksandra Świętek

ój wygląd świadczy o mnie i moim
stanowisku pracy. Aby spełnić życzenie naszych pracowników - wprowadzono w SPINKO pranie i konserwację
odzieży roboczej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wszystko dostosowane jest do potrzeb pracowników
tj. zarówno pranie odzieży specjalnej,
oraz godzinowy system odbiorów

i dostaw odzieżowych.
Każdy z pracowników otrzymał
szafkę na odzież, z której pobiera
czysty strój roboczy. Odzież pracowników prana jest co najmniej raz
w tygodniu. Wybrane grupy pracowników zapewnione mają pranie dwa razy
w tygodniu, oczywiście dostosowane jest to do potrzeb poszczególnych
wydziałów.
Organizacja całego przedsięwzięcia nie była łatwa. W firmie zatrudnionych jest ponad 550 pracowników, dla
których należało zorganizować sprawnie działający system. Było to trudne zadanie, ale zrobiliśmy to. Z czego
jesteśmy bardzo dumni. Chcemy, aby
pracownicy byli czysto i schludnie
ubrani w pracy, bo każdy z pracowni-

ków stanowi wizytówkę Naszej firmy.
Poniesione nakłady finansowe nie były
małe, ale obecnie widać już tego efekty.

Elżbieta Michalak i Anna Lasik – Dział
Okrawania, Obróbka Powierzchniowa

3

DO CZEGO SŁUŻĄ I JAK ZBUDOWANE SĄ TURBOSPRĘŻARKI

Jakub Pudzianowski

O

becnie większość produkowanych
samochodów osobowych jest wyposażona w urządzenie zwane turbosprężarką – umożliwiające wzrost mocy
silników. Firma SPINKO jest liderem
na rynku polskim w produkcji elementów do turbosprężarek, a nasz główny
odbiorca, firma Borg Warner, jest z kolei
światowym liderem w produkcji gotowych turbosprężarek. Zapewne każdy
z nas słyszał o turbosprężarkach, ale
czy wszyscy wiemy do czego służą i jak
są zbudowane? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w niniejszym artykule.
Budowa nowoczesnej turbosprężarki jest bardzo skomplikowana. Turbina składa się z blisko 100 elementów.
SPINKO produkuje i dostarcza kilka
z nich m.in.: aluminiowy korpus

Korpus łożyskowy produkowany przez Spinko centralna część turbosprężarki

sprężarki, zmontowaną
pokrywę oraz żeliwny korpus łożyskowy
– ze względu na swoją
funkcję zwany „sercem
turbosprężarki”.
Zasada działania turbosprężarki jest
prosta. Zbudowana
jest z dwóch wirników umieszczonych na
wspólnym wale, zamontowanych w korpusie
żeliwnym. Jeden z wir- Przepływ gazów przez turbosprężarkę
ników jest napędzany energią spalin wydobywających się pozostawić silnik na wolnych obrotach
z silnika. Drugi znajduje się w prze- przez ok. minutę. Nagłe wyłączenie
wodzie dolotowym. Dzięki specjalnie jednostki może doprowadzić do spalewyprofilowanym łopatkom, pod wpły- nia oleju znajdującego się w łożyskach
wem ruchu obrotowego wału, wtłacza turbosprężarki,
on do silnika powietrze pod ciśnieniem
• nie „gazuj” na zimnym silniku
wyższym od atmosferycznego. Dzięki – smarowanie łożysk turbosprężarki
temu silnik pracuje wydajniej. Dzieje się osiąga optymalny poziom dopiero
tak dlatego, że uzyskiwana moc zależy po przejechaniu 2-3 km,
od wielkości i efektywności spalania
• regularnie wymieniaj filtr powiepaliwa. Aby spalanie było bardziej efek- trza – nawet ziarenko piasku może stale
tywne, należy dostarczyć większą ilość uszkodzić wirnik turbiny,
tlenu. Większa ilość powietrza wtło• dbaj o smarowanie – zaleca się
czona do silnika pozwala spalić przy używania oleju syntetycznego. Wymietakich samych obrotach i takiej samej niaj go nie rzadziej niż co 15 tys. km.
pojemności silnika odpowiednio więcej
Aby sprostać coraz to wyższym
paliwa. Mieszanka spala się dokładniej, wymaganiom rynku motoryzacyjnewięc spaliny są także mniej toksyczne. go branża turbosprężarek rozwija się
Prędkość obrotowa wirnika docho- nieustannie. Obecnie układy doładodzi do 300 tys. obr./min., a tempera- wania składają się z dwóch lub nawet
tura spalin wylotowych osiąga ponad trzech sprężarek, z których jedna jest
1000 °C w silnikach benzynowych.
sprężarką elektryczną. Takie rozwiąRegeneracja uszkodzonej turbo- zanie zostało zastosowane w najnowsprężarki jest dość kosztowna, jednak szym modelu AUDI SQ7. Firma SPINKO
większości usterek można uniknąć również podąża za najnowszymi
poprzez właściwe obchodzenie się ze trendami w branży motoryzacyjnej
swoją jednostką napędową. Jeśli więc i obecnie trwają prace rozwojowe nad
Twój samochód posiada turbinę, warto projektami sprężarek elektrycznych.
abyś stosował się do poniższych rad:
• schłodź silnik przed jego zgaszeniem - po „szybkiej” jeździe należy

AKTUALNOŚCI KADROWE
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Elżbieta Adamowicz
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ynamiczne i konkurencyjne otoczenie stawia przed nami wiele
trudnych wyzwań. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania czy systemy
informatyczne wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem, jednak nadal to
człowiek jest kluczowym czynnikiem
sukcesu w każdej organizacji.
W bieżącym roku zatrudniliśmy już
43 pracowników. Serdecznie witamy
nowych pracowników życząc im wszel-

kiej pomyślności oraz sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.
W bieżącym roku zakończyły pracę
w SPINKO m.in.: Panie Elżbieta Wojciechowska, Elżbieta Katarzyńska oraz
Janina Miłkowska.
Składamy Paniom serdeczne
podziękowania za lata sumiennej pracy
oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Elżbieta Wojciechowska

Przepracowała w Spółce ponad
18 lat. Pracę rozpoczęła na Wydziale
Montażu, następnie pracowała na
Wydziale Obróbki Powierzchniowej,
w Dziale Szefa Produkcji oraz na
Wydziale Obróbki Aluminium. Pani
Elżbieta była zawsze sumienna
i oddana firmie.

W

pierwszym półroczu 2016 roku
8 pracow n i ków ob c h od ził o
jubileusz pracy w SPINKO. Wśród
Jubilatów są zarówno pracownicy
z 15 letnim stażem, ale również i Ci,
którzy obowiązkom zawodowym poświęcili 25-30 lat życia w naszej firmie.
30 lat: Ireneusz Katarzyński - Ślusarz Mechanik na Wydziale Utrzymania
Ruchu,

T

radycyjnie SPINKO organizuje
coroczny Festyn Zakładowy, który
tym razem odbył się w dniu 11.06.2016
roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy kręgielni,
ul. Strzelecka w Lesznie.
Festyn ma charakter integracyjny
i organizowany jest dla pracowników
oraz ich rodzin. Przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci, tj. dmuchany zamek,
trampolinę, malowanie twarzy oraz licz-

Elżbieta Katarzyńska

Janina Miłkowska

Długoletnia pracownica, pracę
rozpoczęła w Spółdzielni Inwalidów
im. Mikołaja Kopernika. Przepracowała
w naszej firmie ponad 26 lat na Wydziale Montażu. Pani Elżbieta była zawsze
rzetelnym pracownikiem, wzorowo
wykonywała swoje obowiązki.

Pracę rozpoczęła jeszcze w Spółdzielni Inwalidów. W firmie przepracowała 28 lat na stanowiskach produkcyjnych, była pracownikiem Działu
Gospodarczego, Wydziału Odlewni,
Transportu Wewnętrznego oraz Wydziału Obróbki Aluminium. Pani Janina
była pracownikiem rzetelnie wykonywującym swoje obowiązki.

JUBILACI
25 lat: Danuta Baniecka, Monika
Krysiak – obie Panie pracują na stanowisku Ślusarza na Wydziale Montażu
Klamki,
20 lat: Maria Rabska – Ślusarz na
Wydziale Obróbki Żeliwa,
15 lat: Aniela Banaszak – Operator CNC na Wydziale Obróbki Aluminium, Agnieszka Sadowska – Pracownik
Wydziału Pracy Chronionej,

Dariusz Gerlach – Ślusarz Narzędziowy
w Narzędziowni, Stanisław Szczepaniak
– Ślusarz na Wydziale Odlewnia i Obróbki Klamek.
Wszystkim Jubilatom dziękujemy
za długoletnią i rzetelną pracę.

FESTYN
ne gry i zabawy. Gwarancją udanej imprezy były jak zwykle dobre
humory wszystkich uczestników
imprezy. Główną atrakcją festynu
był drużynowy turniej kręglarski
o puchar Prezesa Zarządu SPINKO.
Pierwsze miejsce zdobyła Drużyna
Obróbki Żeliwa.
Zadbano również o część gastronomiczną.
Składamy serdeczne
p o d z i ę ko wa n i a
Paniom Elżbiecie Adamowicz, Aurelii Ślusarek - Wójcik, Marii
Przybylak, Aleksandrze
Urbaniak, Aldonie
Kowa l c z y k , Ma r ze nie Michalak oraz
Panom Jackowi Grzesiakowi i Zenonowi Talarczykowi za przygotowanie i organizację festynu
dla pracowników i ich
rodzin.
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ABSOLWENCI

R

ealizując misję naszej firmy wiemy jak ważny jest rozwój naszych pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji.
Wszystkim pracownikom, którzy w I półroczu br. ukończyli Studia Wyższe składamy serdeczne gratulacje, życząc, aby dalsza
praca była dla Państwa źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem zawodowym.
W bieżącym roku Studia Wyższe ukończyli m.im.:

Przemysław Dembiński, Szef Produkcji (w SPINKO od 11.2005r.) tegoroczny
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn.
Należy podkreślić, że Pan Przemek
uzyskał Dyplom z wyróżnieniem. Serdeczne gratulacje! Pan Przemysław jest
wyjątkowo zaangażowany w pracy zawodowej.

Sebastian Szerszeń, Szef Działu
Technologii i Konstrukcji (w SPINKO od
04.2000r.) Imponująca ścieżka kariery
zawodowej – technolog, mistrz wydziału produkcyjnego, szef produkcji, główny technolog, tegoroczny absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn.

Mariusz Kiciński, Inżynier Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (w SPINKO od
10.2012r.), tegoroczny absolwent PWSZ
w Lesznie na kierunku Elektrotechnika. Ukończył studia dualne. Istotą tych
studiów jest to, że na mocy porozumień
uczelni z pracodawcą, studenci odbywają
część studiów w ramach umowy o pracę.
Pan Mariusz potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

Mateusz Kosek, Inżynier Jakości
Procesu, (w SPINKO od 06.2015r.), tegoroczny absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn. Pan Mateusz posiada umiejętność analitycznego
myślenia.

Łukasz Kramarczyk, Inżynier Jakości
Procesu (w SPINKO od 07.2014r.), tegoroczny absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn. Pan Łukasz
posiada umiejętność dzielenia się wiedzą
z innymi pracownikami.

Michał Rau, Operator CNC Programista (w SPINKO od 08.2010r.), tegoroczny absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn. Pan Michał
jest bardzo dobrym pracownikiem, koleżeńskim, zdyscyplinowanym, który potrafi pracować w grupie.

KLUB PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ

J

Blanka Guziak

uż od pięciu lat funkcjonuje w SPINKO Klub Praktycznych Rozwiązań, w
którym to pracownicy mają możliwość
zgłaszania pomysłów mających na celu
usprawnienie lub udoskonalenie istniejącego systemu, bezpośrednio na swoim
stanowisku pracy lub w jego najbliższym
otoczeniu. W ciągu pierwszego półro-
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cza 2016 roku pracownicy złożyli ok. 90
wniosków usprawniających, z których
ponad 20% zostało już wdrożonych.
Niestety, w tym roku obserwujemy spadek ilości zgłaszanych i wdrażanych
usprawnień. Regularne przypominanie
pracownikom idei systemu i definicji
pomysłu na pewno przyczyni się do
wzrostu aktywności pracowników. Także
bardzo ważne jest pozytywne nastawienie i wsparcie bezpośrednich przełożonych – motywowanie i dbanie o rozwój
podwładnych jest jednym z głównych
zadań mistrzów i kierowników.
Aby zachęcić pracowników do składania wniosków uruchomione zostaną
specjalne akcje tematyczne pomysłów,
nagradzane pozaregulaminowo. Zachę-

camy zatem pracowników do składania
pomysłów.
Usprawniając swoją pracę można
zdobyć bon w wysokości 100zł lub 200zł.
Na naj lepsz ych czekaj ą na gro dy
kwartalne: 1 miejsce 500zł, 2 miejsce
400zł, 3 miejsce 300zł.
Pracownikami I kwartału zostali:
I miejsce Bartosz Nowak z Narzędziowni,
II miejsce Dorota Kutna z Wydziału
Obróbki Aluminium,
III miejsce Jarosław Marszałek
z Zespołu Laboratoriów oraz Michał
Moszak z Działu Badań i Rozwoju.
Dziękujemy wszystkim aktywnym pracownikom. Dzięki Waszej pomysłowości
nasza praca staje się bezpieczniejsza, lepsza
jakościowo, wydajniejsza i oszczędniejsza.

G

SREBRNA ODZNAKA DLA ZDZISŁAWA GLAPIAKA

ratulacje dla Pana Zdzisława Glapiaka (emeryta naszej
firmy), Prezesa Koła Polskiego Związku Filatelistów
SPINKO w Lesznie, który otrzymał Srebrną Odznakę
„Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Filatelistyki”. Warto
podkreślić, że jest to jedno z najcenniejszych krajowych
wyróżnień w tej dziedzinie.

P

SUKCESY SPORTOWE MAGDY BISKUP

ani Magda Biskup, Inżynier Procesu w Dziale Technologii
i Konstrukcji, doskonale radzi sobie w rundach Pucharu
Polski. Strzelająca z karabinka pneumatycznego Magda
zajęła w finałach odpowiednio 7 (Wrocław) i 4 miejsce
(Zielona Góra). Warto przypomnieć, że nasza koleżanka
zdobyła I miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny
40 strzałów w Mistrzostwach Polski Open we Wrocławiu
w 2015 roku. Natomiast w konkurencji karabin dowolny
40 strzałów zajęła 5 miejsce. Przed nią Mistrzostwa Polski
Kobiet i Mężczyzn we Wrocławiu. Trzymajmy za nią kciuki!

PO GODZINACH
SEKCJA CROSSFIT
W tym roku powstała nowa sekcja sportowa CrossFit
SPINKO. Naszymi reprezentantami są: Darek Bugzel, Maciej
Hawrylak, Przemek Klupsz, Łukasz Kramarczyk, Piotr Orzałkiewicz, Jakub Pudzianowski, Przemysław Szymański, Dariusz
Skrzypczak.
W kwietniu odbyły się II zawody CrossFitowe
w Lesznie, organizowane przez KLUB CROSSFIT Leszno.
Wśród zawodników reprezentujących SPINKO najlepszą lokatę zajął Przemek Klupsz - 2 miejsce.
Kolejne zawody odbyły się w Zielonej Górze CrossFit-8K Attack vol.1, gdzie Łukasz Kramarczyk zajął 12 miejsce.
W zawodach „Road to Rodeo” w Poznaniu Drużynę
SPINKO reprezentowało dwóch zawodników: Łukasz
Kramarczyk, który zajął 7 miejsce oraz Przemek Klupsz, który
zakończył zawody na 22 miejscu spośród 90 osób
startujących. Przed zawodnikami kolejne zmagania sportowe.
Życzymy powodzenia nowej sekcji SPINKO.

SEKCJA BIEGOWA
Pracownicy SPINKO należący do Sekcji Biegowej starają się czynnie brać udział we wszystkich imprezach biegowych odbywających się w najbliższej okolicy. W tym roku
uczestniczyliśmy już w następujących zawodach: Bieg Górski
Leszno-Grzybowo, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Leszno, 31 Bieg Sokoła Bukówiec Górny, Transplantacja
- jesteśmy na tak Rydzyna, XXXII Bieg Zwycięstwa Bojanowo
(19 miejsce – Andrzej Świętek, 38 – Mariusz Szkudlarek,
39 – Łukasz Jóska), V Towarzyski Półmaraton Wilkowice
(6-miejsce Mariusz Szkudlarek, 8 - Łukasz Jóska, 20 – Marcin
Gawrych), IV Bieg 3R PWSZ dla Regionu Rydzyna-Dąbcze,
V Wolsztyńska Dziesiątka. Zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
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SEKCJA KOLARSKA

W tegorocznych rozgrywkach rowerowych SPINKO
Cycling Team bierze udział w dwóch cyklach: Leszczyńska Liga
Rowerowa oraz Solid MTB.
To już szósta edycja Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. Nasi
zawodnicy startują w niej od początku jej powstania, czyli
od roku 2011. W obecnym sezonie naszą drużynę reprezentują
dwie grupy cyklistów startujących na dystansach MINI i MEGA.
Przed zawodnikami pozostało jeszcze sześć imprez do zakończenia sezonu 2016.
Solid MTB to impreza na najwyższym poziomie z niezwykle trudnymi i ciężkimi trasami. W tej serii wyścigów startujemy
w indywidualnych klasyfikacjach, a jaj wyniki ukażą się w realnej postaci dopiero po zakończeniu ostatniego wyścigu, który
odbędzie się we wrześniu 2016 r. w Wilkowicach.
W dniu 4.06.2016 r. odbył się najważniejszy wyścig szosowy - Leszczyński Maraton Rowerowy. To już XI edycja tej
imprezy w Lesznie. Na starcie stanęło blisko 850 zawodników.
Do pokonania zawodnicy mieli dwa dystanse 30 km oraz 90 km.
Na dystansie 30 km wystartowało blisko 90 zawodników.
Ogromny sukces odniósł Maciej Brodziak zajmując 4 miejsce.

Pozytywną niespodzianką jest też 9 miejsce Michała Łapacza.
Na dystansie 90 km najlepszym z naszych zawodników był
Marek Wawrowski – 46 miejsce w kat. M3, 146 miejsce w open,
natomiast Bartosz Wolny – 77 w M3 , 237 w open, Marcin Brzozowski – 82 w M3, 248 w open. W barwach SPINKO starowało
12 naszych pracowników.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a naszym kibicom dziękujemy za doping.

SEKCJA KRĘGLARSKA
Dobra passa ekipy kręglarskiej nadal trwa. W zakończonych rozgrywkach Leszczyńskiej Ligi sekcja SPINKO zdobyła
drużynowo II miejsce. W Gostyńskiej Lidze nie daliśmy rywalom żadnych szans zdobywając I miejsce. Mistrzostwa Polski
na Leszczyńskiej kręgielni zakończyły się bardziej pechowo,
bo 4 miejscem (reprezentantami byli Jan Prałat, Remigiusz
Szabel i Adrian Karch. Natomiast w Pucharze Polski 4 miejsce zajął Remigiusz Szabel, a 6 - Jan Prałat. Wyniki dobre,
ale apetyty jeszcze większe. Przed nami kolejne zawody…
Trzymajcie kciuki.

SEKCJA WĘDKARSKA
Członkowie sekcji wędkarskiej Fishing Team SPINKO
rozegrali pierwsze w tym roku indywidualne zawody
spławikowo – gruntowe. W rywalizacji na stawie sportowym w Dzięczynie brało udział 14 zawodników. Pierwsze
miejsce zajął Marcin Stańczuk, drugie Zbigniew Maćkowiak oraz trzecie Marek Grędziak. Kolejne zawody klubowe
zostały rozegrane w Pawłowicach. Do rywalizacji stanęło
16 wędkarzy. Wygrał Bernard Konieczny, drugie miejsce
należało do Wiktora Juskowiaka. W dniu 04.06.2016 roku
zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar Prezesa
SPINKO na łowisku w Dzięczynie - staw sportowy. Do rywalizacji o cenne trofeum stanęło 13 wędkarzy z klubu Fishing Team Spinko oraz zaproszeni goście z firmy Sandvik.
W zawodach zwyciężył Marek Cieślarczyk, drugie miejsce
zajął Dawid Łuszczyński, natomiast trzecie miejsce zajął
Bernard Konieczny. Wszystkich kolegów wędkarzy zapraszamy do czynnego udziału w kolejnych zawodach.
Redakcja – Anna Maria Błażyczek; autorzy tekstów: Elżbieta Adamowicz, Piotr Błaszczak, Anna Maria Błażyczek,
Marcin Brzozowski, Marek Cieślarczyk, Blanka Guziak, Piotr Orzałkiewicz, Jan Prałat, Łukasz Prałat, Jakub Pudzianowski,
Aleksandra Świętek
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