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Szanowni Państwo
Dzisiejszy świat zalewają pomysły
na nowe produkty, usługi. Większość
z nich zapowiadana jest jako innowacyjne.
Klasyczna definicja innowacji to:
- wprowadzenie nowych towarów oraz
nowej metody produkcji,
- otwarcie nowego rynku,
- czy w końcu przeprowadzenie nowej
organizacji procesów gospodarczych.
„Innowacyjność” stała się słowem kluczem. W obszarze nowoczesnej gospodarki
mamy kilka takich określeń, np. „gospodarka
oparta na wiedzy”, „społeczeństwo informacyjne”. Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego

ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej
działalności gospodarczej lub świadczenia
nowych usług. Innowacje to także wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
w odniesieniu do towaru lub usługi, procesu,
marketingu lub organizacji. Przytoczone wyżej określenia innowacji mogą wprowadzić
zamęt i przyczyniają się do dewaluacji tego
określenia. Także mogą osłabić motywację
do ciągłego doskonalenia.
SPINKO jest firmą innowacyjną. Tworzymy reguły gry rynkowej i modele biznesowe
odmienne od zachowań przeciętnych firm.
Ale zafascynowanie innowacjami nie może
zwalniać od batalii o wypracowanie solidnej pozycji rynkowej. Musimy wypracować
skuteczne metody reagowania na zagrożenia rynkowe. Musimy rozpoznać wyzwania
towarzyszące scenariuszowi, że spółka staje
się jednocześnie uznaną firmą i aktywnym
graczem.
Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach.
Transformacja technologiczna, nazywana
Czwartą Rewolucją Przemysłową, zmiany geopolityczne, problemy imigracji, fluktuacje
na rynkach finansowych, globalne ocieplenie, niekorzystne trendy demograficzne –
wszystko to ma duży wpływ na nasz biznes.
Ale nie zamierzam narzekać - tam, gdzie inni

załamują ręce, my widzimy ogromne szanse
na rozwój.
Co nas czeka w najbliższych miesiącach?
Dla SPINKO - przede wszystkim realizacja
zadań wynikających z planów spółki.
Dla naszych pracowników będzie to
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

WYZWANIA KADROWE

Elżbieta Adamowicz
Długoterminowa, elastyczna strategia
zatrudniania i rozwoju pracowników ma
ogromne znaczenie dla organizacji. O przewadze konkurencyjnej firmy decydują pracownicy - ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie. Właściwe zarządzanie ludźmi
oraz wszelkie procesy dotyczące zarówno
twardego, jak i miękkiego HR wymagają nie
tylko wiedzy, ale także śledzenia aktualnej
sytuacji na rynku pracy i w branży.
Dotychczasowe prognozy GUS wskazują, że ludność Polski zmniejszy się do
2050r. o ponad 4 mln osób. Z szacun-
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ków ZUS wynika, że w 2017r. ze względu
na otrzymanie świadczeń emerytalnych,
z rynku pracy może „zniknąć” ponad 500
tys. osób. Proces ten został dwukrotnie
przyspieszony poprzez powrót do niższego
wieku emerytalnego. To ogromne wyzwanie również dla naszej firmy, bo ma ono
miejsce w warunkach kurczenia się zasobów kadrowych, rekordowego wzrostu
wakatów i prognoz demograficznych przewidujących zmniejszenie się liczby ludności.
W okresie intensywnego rozwoju naszej firmy, najważniejszymi wyzwaniami kadrowymi są:
- pozyskanie nowych pracowników
- lepszy rozwój pracowników
- określenie nowych wartości w organizacji
- zaangażowanie pracowników
Zmagamy się z przyciągnięciem utalentowanych pracowników do pracy.
W sytuacji, gdy uda się już znaleźć i zatrudnić właściwą osobę, trzeba sprostać innemu wyzwaniu – utrzymaniu jej na stanowisku. Firma, która potrafi zachować przez
lata tego samego pracownika, przeznacza
mniej czasu na rekrutowanie i wdrażanie
kolejnych osób, a co za tym idzie – ma więcej czasu na rozwój ofert i poprawę jakości
swoich produktów czy usług. Przed działami

HR pojawia się wyzwanie określenia systemu wartości, z którym będą się utożsamiać pracownicy. Ważnym wyzwaniem dla
działów zatrudnienia jest również zgranie
zespołu złożonego zarówno ze stabilnych,
doświadczonych osób 50+, jak i wychowanych na nowych technologiach pokoleniach
„zetów”.
Analizy rynku pracy pokazują, że pracownicy są coraz bardziej mobilni i coraz
częściej zmieniają pracę. Z kolei przedsiębiorstwa ponoszą coraz większy koszt na
ich szkolenia i rozwój, bo tylko dzięki temu
mogą sprostać wymogom nowoczesnej gospodarki.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
- "INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM"

Piotr Błaszczak
W dniach 15-17 maja br. w Boszkowie
w Hotelu „Sułkowski” odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą
„Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”.
Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich,
a patronat naukowy nad nią sprawował
Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia
naukowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne odlewnictwa ciśnieniowego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm z kraju
i zagranicy. W konferencji brali
udział przedstawiciele naszego
zakładu. Organizatorom zależało przede wszystkim na prezentacji innowacyjnych rozwiązań
technicznych i ich zastosowaniu
w praktyce w odlewniach. Co
roku podczas każdej konferencji,
organizowane są wycieczki do odlewni lub zakładu produkującego
urządzenia, materiały bądź komponenty dla odlewnictwa ciśnieniowego. Tym razem nasza firma
miała przyjemność gościć uczestników konferencji. Ponad 80 osób
zagościło w progach SPINKO. Podczas wizyty studyjnej w naszym
zakładzie uczestnicy mieli okazję
zapoznać się ze specyfiką produkcji aluminiowych odlewów ciśnieniowych oraz wykonujących obróbkę skrawaniem odlewów
aluminiowych i żeliwnych na nowoczesnych

centrach obróbczych. Dynamiczny rozwój
zakładu, ciekawe i innowacyjne rozwiązania
technologiczne, doskonała organizacja, to
najczęściej pojawiające się opinie wśród gości podczas rozmów i dyskusji.

DZIEŃ ZAWODOWCA W LESZNIE - JUŻ DZIŚ POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Tradycją już stał się Dzień Zawodowca
organizowany na leszczyńskim Rynku przez
Zespół Szkół nr 4 w Lesznie i Cech Rzemiosł
Różnych w Lesznie. Tegoroczna edycja odbyła
się 25 maja 2017 r. Firma SPINKO już po raz
trzeci zaprezentowała swoje stoisko przykuwając uwagę swoją bogatą ofertą oraz atrakcyjnością ekspozycji skierowaną głównie do
młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a nawet studentów. Nasze stanowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
wśród młodszych i starszych odbiorców. Nawet pan Prezydent Łukasz Borowiak wraz z towarzyszącymi gośćmi przyznali, że firma jest
w fazie bardzo dużego rozwoju i postrzegana
jest jako pracodawca godny zaufania.
Firma SPINKO objęła patronatem
uczniów klas trzecich Zespołu Szkół nr 4
kształcących się w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających. Przyszli absolwenci

techników i szkół zawodowych byli zainteresowani także pracą w naszej firmie i zadawali
bardzo dużo pytań związanych ze specyfiką
pracy w branży motoryzacyjnej.
Odwiedzając stoisko SPINKO młodzież
mogła skorzystać z wielu atrakcji:
- zapoznać się z ulotką promującą firmę,
- obejrzeć produkowane detale,
- wziąć udział w różnych konkursach technicznych (wymiana płytek na czas oraz rozpoznawanie narzędzi),
- zapoznać się z ofertą „SPINKO po godzinach” i obejrzeć wysokiej klasy rowery górskie i szosowe w ramach sekcji kolarskiej,
a także wziąć udział w konkursie sprawnościowym z sekcji CrossFit - liczenie kalorii
w jeździe na rowerze Assalut Bike lub zmierzyć się z podnoszeniem ciężarów,
- na własne oczy zobaczyć, a nawet wejść do
środka samochodu rajdowego Mitsubishi

i osobiście porozmawiać z kierowcą Piotrem
Herbi Rudzkim.
Udział w konkursach oraz najlepsze wyniki gwarantowały wygranie atrakcyjnych
nagród min. power bank, mobilny głośnik,
pamięć USB, czy drobne upominki, a na zakończenie imprezy - jednej z nagród głównych, którą był tablet.
Dzień Zawodowca to dobra okazja do
wskazania młodym ludziom ścieżki rozwoju
zawodowego, jakie oferuje leszczyński zakład SPINKO z możliwością zarówno nauki
zawodu, jak i dynamicznego rozwoju na stanowiskach pracy.
Firmę reprezentowali: Blanka Guziak,
Ewa Niemczal. Piotr Błaszczak, Przemysław
Dembiński, Marek Cieślarczyk, Piotr Orzałkiewicz, Bartosz Wolny, Marcin Brzozowski,
Rafał Błażejewski.

Dział Rozwoju Pracowników
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JAKOŚĆ BUDUJE MARKĘ

Jakub Pudzianowski





„Jakość powstaje przez ludzi,
nie przez system.”
Joseph Juran

Budowanie marki jest jednym z najważniejszych elementów
marketingu. Czym jest marka oraz co ma najistotniejszy wpływ na
wizerunek firmy? Marka jest elementem, który decyduje o tym,
że dana firma lub jej produkty/usługi wyróżniają się od innych
w świadomości klientów. Zadajmy więc sobie pytanie np. o najlepszy samochód, czy najlepsze sportowe buty…
…Pojawia się kilka odpowiedzi. Oczywiście opinie mogą być
różne, jednak większość z nas porusza się w obszarze kilku produktów. Dlaczego? Co powoduje o ich wyborze? Niska cena? – nie.
W większości są to drogie produkty. Moda? – przemija. Być może
coś innego? Co powoduje, że w naszych głowach te produkty mają
ugruntowaną pozycję. Co jest wspólnym mianownikiem dla tych
produktów? Oczywiście JAKOŚĆ !!!
Tak! Właśnie wysoka jakość, jaką od wielu lat charakteryzują
się kluczowe produkty. Z pojęciem jakości spotykamy się na każdym kroku naszego życia, również w czasie naszej pracy. Termin „jakość” w ostatnim czasie nabrał nowego znaczenia i stał się kluczem
do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Nierozerwalnie wiąże się
z sukcesem przedsiębiorstwa. Uświadamiamy sobie , że myślenie
jakościowe powinno posłużyć do szerszego zastosowania oraz wykorzystania zasobów i możliwości firmy. Jakość jest podstawowym
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elementem zwiększania wartości wyrobu, by te wyróżniały się od
konkurencji. Dlatego jakość stanowi najistotniejszy aspekt w zarządzaniu.
Za jakość w naszej firmie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Spinko, jednak największy wpływ na jej poziom mają pracownicy bezpośrednio produkcyjni. Wykorzystując otrzymane wsparcie
z innych działów ( BR, TT, NJ ) w postaci narzędzi – procesów – procedur, mogą zagwarantować wyroby o najwyższej jakości. Wyroby,
które zagwarantują identyfikację Spinko jako dostawcę godnego
zaufania. Będzie się to bezpośrednio przekładać na zwiększenie naszego potencjału i atrakcyjności na rynku.
To właśnie jakość jest głównym czynnikiem wpływającym na
decyzje klientów odnośnie startu nowych projektów. Osiągając wysoki poziom jakości możemy być również konkurencyjni cenowo,
zła jakość generuje dodatkowe straty. Dobrą markę bazującą na
stabilnym fundamencie w postacie jakości może zbudować jedynie
cała firma, praca jednostek jest niewystarczająca.

DOBRA ORGANIZACJA CZASU
Istnieją też „złodzieje” naszego czasu, do których należą najczęściej:
					




WEWNĘTRZNE
 Niezdecydowanie

stych i organizacyjnych

w sposób nierealistyczny

 Niejasny zakres kompeten-

nie spraw na później
 Nieumiejętność odmawiania

„Lepiej wykonać właściwą pracę,
/efektywność, nastawienie na cel/
niż jakąś pracę wykonać właściwie.”
/efektowność, nastawienie na czynności/
Peter Drucker

 Niejasność celów osobi-

 Planowanie swojego czasu
 Brak dyscypliny, odkłada-

Ewa Niemczal

ZEWNĘTRZNE

cji i pracy
 Telefony
 Niezaplanowane rozmowy
 Spotkania

 Perfekcjonizm

 Zbyt długie rozmowy

 Nadmierne ambicje

 Nieoczekiwani goście

- planowanie na wyrost

 Zbyt duże zadania i zbyt
wiele naraz
 Nawyk załatwiania spraw

Nie ma nic bardziej prostego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym. Jednym z najczęściej używanych słów
w naszym języku jest słowo CZAS. Powołując się na pojęcie czasu
znajdujemy często ostateczne usprawiedliwienie dla naszych porażek czy niezrealizowanych planów. Nasza kultura wytworzyła całe
mnóstwo przysłów, maksym, sentencji próbujących uchwycić istotę
czasu. Mówimy, że czas płynie, czas pędzi, szczególnie, jeśli spędzamy go w sposób przyjemny, czy czas się wlecze, gdy wykonujemy
szczególnie przykre lub nudne zadania albo czekamy, np. w kolejce.
Jednak ze ścisłego punktu widzenia czas „płynie” ze stałą prędkością.
Doba ma 24 godziny
Tydzień ma 168 godzin
Przeciętny 31 - dniowy miesiąc ma 744 godzin
Rok ma 8736 godzin
KAŻDY MA TYLE SAMO CZASU !!!

przyjemnych

Najważniejsze zasady dobrego planowania pracy to:









Wyznacz cele
Ustalaj priorytety i zaplanowane zadania realizuj według
ustalonej kolejności
Podziel całe przedsięwzięcie na pojedyncze zadania
Określaj pilność spraw
Zasada 60/40 – 60% czasu przeznacz na zadania zaplanowane, a 40% czasu na sprawy nagłe i nieoczekiwane
Zapisz plan na kartce i monitoruj jego realizację w ciągu dnia
Opracuj szablony do załatwiania rutynowych spraw
Pamiętaj o dyscyplinie.

Planowanie czasu jest ukierunkowane na osiągnięcie celów.
Najważniejsze jest to, że cele zawsze powinny określać co, kto,
gdzie, kiedy i jak będzie realizowane.
Każde stanowisko pracy to wyznaczone obszary odpowiedzialności, cele i zadania, które wymagają realizacji
w odpowiednim czasie.
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AKTUALNOŚCI KADROWE
Naszym największym bogactwem są
nasi pracownicy - dzięki nim możemy planować kolejne ambitne wyzwania. Dlatego
staramy się zapewnić pracownikom odpowiednie warunki, przyjazną i motywującą atmosferę pracy. Wysoka satysfakcja
z pracy sprawia, że pracownicy angażują się
w realizowane zadania, bardziej identyfikują się z firmą, a co za tym idzie, są mniej
skłonni, aby ją opuścić.
W I półroczu br. zatrudniliśmy 90 pracowników. Serdecznie witamy nasze nowe
koleżanki i kolegów. Życzymy im szybkiego
zintegrowania się z załogą oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
W pierwszym półroczu 2017r. na emeryturę przeszli Pan Walenty Ciesielski oraz
Pani Genowefa Machowiak. Składamy im
serdeczne podziękowania za lata sumiennej
pracy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Walenty Ciesielski

Genowefa Machowiak

Przepracował w firmie 41 lat i 3 m-ce.
Rozpoczął pracę w Spółdzielni Inwalidów
im. M. Kopernika najpierw na Wydziale Mechanicznym, a następnie na Wydziale Montażu Klamek. Zatrudniony na stanowisku:
tłoczarz, ślusarz. Pan Walenty był zawsze
rzetelnym i oddanym firmie pracownikiem.

Przepracowała w firmie 41 lat i 10 m-cy.
Rozpoczęła pracę w Dziale Księgowości,
a następnie pracowała jako kierownik Działu
Rozliczeń Produkcji, pracownik Działu Gospodarki Materiałowej, zastępca kierownika
Działu Logistyki Materiałowej, zastępca kierownika Magazynu, specjalista ds. rozliczeń
produkcji. Pani Genia była zawsze sumienna,
koleżeńska i oddana firmie....

Dział Kadr i Administracji

JUBILACI
Wśród Jubilatów, którzy w I połowie
2017r. obchodzili jubileusz pracy w SPINKO są
zarówno pracownicy z 15 letnim stażem, ale
również tacy, którzy obowiązkom zawodowym w naszej firmie poświęcili 35 lat życia.
W pierwszym półroczu jubileusz pracy obchodziło 13 pracowników.
35 lat: Anna Budrewicz – główny analityk,
Zdzisław Wasiołka – operator CNC-programista na Wydziale Narzędziowni, Gabriel

Górski – ślusarz na Wydziale Okrawania
Obr. Powierzchniowej,
30 Lat: Michał Kowalewski – Prezes Zarządu, Mariusz Wydmuch – odlewnik na Wydziale Odlewni.
25 lat: Jan Prałat – szef magazynu, Andrzej
Skorupiński – ślusarz na Wydziale Okrawania Obr. Powierzchniowej,
20 lat: Maria Hytry – sekretarka, Piotr Konopka – odlewnik na Wydziale Odlewni,

Andrzej Nabzdyjak – elektryk automatyk
w Dziale Utrzymania Ruchu, Tomasz Rybarczyk – szlifierz narzędziowy w Dziale Narzędziowni, Sebastian Adamczyk - pracownik
Wydziału Pracy Chronionej
15 lat: Anna Neumann – ślusarz na Wydziale Montażu Klamek.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.

FESTYN SPINKO
Dnia 3 czerwca 2017r. odbył się Festyn SPINKO na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej
w Lesznie. Festyn organizowany jest corocznie dla pracowników i ich rodzin, i ma
charakter integracyjny. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, tj. dmuchane zamki,
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trampolinę, gokarty oraz liczne gry i zabawy. Gwarancją udanej imprezy były jak zwykle dobre humory wszystkich uczestników.
W turnieju kręglarskim o puchar Prezesa
Zarządu zwyciężyła drużyna Pionu Logistyki i Inwestycji – Magazyn. Zadbano również
o część gastronomiczną.

Składamy serdeczne podziękowania
Paniom Elżbiecie Adamowicz, Aurelii Ślusarek-Wójcik, Aleksandrze Urbaniak, Aldonie
Kowalczyk, Marzenie Michalak, Lubomirze
Samol oraz Panom Jackowi Grzesiakowi
i Zenonowi Talarczykowi za przygotowanie
i organizację tegorocznego festynu.

..............

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
Koło Emerytów i Rencistów działające
przy SPINKO Spółka z o.o. w Lesznie obchodziło jubileusz 45-lecie swego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się 10 czerwca
2017r. na Sali w Święciechowie.
Naszym czcigodnym Emerytom i Rencistom życzymy dużo zdrowia, a Zarządowi Koła
samych sukcesów, niech każdy Wasz dzień będzie pełen pozytywnych doznań, przyjemności
i zadowolenia z realizacji zamierzonych celów.

KLUB PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ

Blanka Guziak
System sugestii pracowniczych jest nieodłącznym elementem funkcjonującego
w SPINKO Lean Manufacturing. Zdecydo-

wana większość pomysłów pochodzi od
pracowników liniowych, gdyż najlepiej znają proces, doskonale wiedzą jak najefektywniej go realizować i usprawniać. Zdają sobie
sprawę, że dzięki wdrożeniu konkretnych
pomysłów będzie im się lepiej i efektywniej
pracowało, a przy okazji otrzymają gratyfikację w postaci bonów pieniężnych.
SPINKO rekrutując nowych pracowników
przykłada dużą wagę do kreatywności kandydatów. Okazuje się, że nowozatrudnieni
pracownicy mają inne spojrzenie na wiele
spraw, wnoszą nowe pomysły i dotychczasowe doświadczenie zdobyte w innych firmach,
które można zaimplementować w SPINKO.

W ciągu niespełna dwóch kwartałów
bieżącego roku spłynęło ponad 60 pomysłów
usprawniających.
Pracownikami I kwartału zostali:
I miejsce Łukasz Byledbał i Mikołaj Chodkowski z Wydziału Produkcji Klamek
II miejsce Henryk Podoracki z Wydziału Produkcji Klamek
III miejsce Piotr Konopka z Wydziału Odlewni
Dziękujemy wszystkim aktywnym pracownikom. Dzięki Waszej kreatywności nasza praca staje się bezpieczniejsza, lepsza
jakościowo, wydajniejsza i oszczędniejsza.

SPORTOWE SUKCESY MAGDY BISKUP
Pierwsza połowa roku była bardzo pracowita dla naszej koleżanki Magdy Biskup z
działu Technologii SPINKO. W marcu w Rawiczu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej,
gdzie zdobyła 3 miejsce w kategorii seniorów i zakwalifikowała się do super finału,
w którym zdobyła 2 miejsce. W kwietniu odbyły się dwie ważne imprezy we Wrocławiu,
pierwszą z nich był Puchar Wiosny, gdzie
w konkurencji karabinu pneumatycznego

(Kpn 40) wywalczyła 12 miejsce, natomiast
w I Rundzie Pucharu Polski w konkurencji
karabin sportowy trzy postawy (Ksp 3x20)
zajęła miejsce 9. Do zakwalifikowania się do
finału konkurencji zabrakło jednej pozycji
w tabeli. W konkurencji Kpn 40 zajęła 12
miejsce, natomiast ostatniego dnia w karabinie sportowym 60 strzałów leżąc wywalczyła 3 pozycję. Uzyskane wyniki sportowe
pozwoliły jej zakwalifikować się do nadchodzących Mistrzostw Polski Seniorów.

PO GODZINACH
SEKCJA CROSSFIT
Pierwsze półrocze 2017 przebiegło pod
znakiem intensywnych treningów. Zawodnicy przygotowywali się do letniego sezonu zawodów tj. Log in Lab w Krotoszynie.
W I półroczu Przemysław Klupsz wziął udział
w zawodach Double trouble vol. V w Łodzi,
gdzie zajął 24 miejsce na 80 uczestników.
Dodatkowo w kwietniu wszyscy zawodnicy
wzięli udział w klubowych zawodach z okazji II urodzin Crossfit Leszno. Kolega Przemysław Klupsz zajął w nich I miejsce.
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SEKCJA BIEGOWA
Jak co roku w pierwszą niedzielę kwietnia w Bukówcu Górnym
spotkali się miłośnicy biegania. Na różnych dystansach rywalizowało
łącznie około 1400 osób. Nie zabrakło też licznej grupy biegaczy ze
SPINKO. Trasę 15km najszybciej pokonał Andrzej Świętek. Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym okazał się wielkim świętem Biegania. Zapraszamy do naszej sekcji.

SEKCJA KOLARSKA
Reprezentacja Spinko Cycling Team składa się obecnie z 14 zawodników. W 2017 wystartowaliśmy w dwóch cyklach: Solid MTB oraz
Leszczyńska Liga Rowerowa. Na dzień dzisiejszy zawodnicy SPINKO są na półmetku startów i obecnie zajmują drużynowo 16 miejsce na
30 sklasyfikowanych. Drugi cykl, w którym wystawiamy naszą drużynę to Leszczyńska Liga Rowerowa. Zawodnicy wzięli udział w trzech
z dziewięciu etapów. W klasyfikacji drużynowej zajmujemy 7 miejsce tracąc przy tym niewiele do rywali znajdujących się obecnie na
pozycjach medalowych. W dniu 3.06.2017 odbył się wyścig szosowy na dystansie 90 km oraz 30 km. Do zawodów przystąpiło około 600
osób. Zawodnicy osiągnęli swoje życiówki pod względem wyników.
Średnia wyścigowa na dystansie 90 km wynosiła 40 km/h. Zwodnicy
uplasowali się na następujących pozycjach: Marek Wawrowski kat
M3 - 11, Bartosz Wolny - 36, Paweł Hrankowski - 39, Marcin Brzozowski - 40, Patryk Zajączkowski - 60, Maciej Płatek - 115, Dominik
Łakomy – 141; kategoria M2 Krzysztof Wójt – 99; Kat M5 Bronisłwa
Matyla - 33, Zdzisław Wasiołka - 36. Na dystansie 30 km bardzo dobre 5 miejsce zajął Michał Kowalewski. W tym roku firma SPINKO
była głównym sponsorem imprezy „czasówki w Belęcinie”. Impreza
polega na indywidualnym pokonaniu 20 km w jak najkrótszym czasie na drodze szosowej. Każdy z zawodników zanotował spory progres w stosunku do lat ubiegłych, co dobrze wróży na przyszłość.

SEKCJA KRĘGLARSKA
W zakończonym sezonie 2016/2017 sekcja kręglarska SPINKO
odnotowała kolejne sukcesy, zarówno drużynowo, jak i w startach
indywidualnych. W najważniejszej imprezie sezonu, Mistrzostwach
Polski nasza ekipa zajęła czwarte miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Remigiusz Szabel zdobył tytuł Indywidualnego vice-mistrza
Polski. Natomiast start naszych drużyn w Lidze Leszczyńskiej i Gostyńskiej zakończył się wygraną w obydwu Ligach. Indywidualnie
w Gostyńskiej Lidze Adrian Karch był drugi, a w Lidze Leszczyńskiej
na drugim i trzecim miejscu zakończyli rozgrywki odpowiednio Jan
Prałat i Remigiusz Szabel. Bardzo dobrze w Lidze Leszczyńskiej zaprezentowała się Magda Biskup, która wraz z koleżankami stanęła
na trzecim miejscu w kwalifikacji drużynowej kobiet.

SEKCJA WĘDKARSKA
Drugie tegoroczne zawody klubowe Fishing Team SPINKO zostały rozegrane 13.05.2017 r. w Pawłowicach – staw sportowy „Wyspa”.
Do walki o cenny puchar stanęło 11 wędkarzy. Przez cztery godziny łowiąc metodą spławikowo – gruntową złowionych zostało kilka
wspaniałych okazów linów i leszczy. Wyrównaną rywalizację wygrał
kolega Marcin Stańczuk z imponującą wagą 10,096 kg, drugie miejsce wywalczył kolega Wiktor Juskowiak z wagą 9,650 kg, trzecie
miejsce z wagą 6,905 kg przypadło koledze Eugeniuszowi Klimaszewskiemu. Do zobaczenia nad wodą.

Redakcja: Anna Maria Błażyczek; autorzy tekstów: Elżbieta Adamowicz, Magda Biskup, Piotr Błaszczak, Marcin Brzozowski, Marek Cieślarczyk, Blanka Guziak, Ewa
Niemczal, Piotr Orzałkiewicz, Jan Prałat, Łukasz Prałat, Jakub Pudzianowski. Skład i druk: Turus, e-mail: turus@turus.pl
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