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Szanowni Państwo,
Ten kolejny, świąteczny numer naszego
magazynu Świat SPINKO poświęcony jest
działaniom na rzecz pracowników. Dbałość
o zespół wymaga stałego wysiłku i konsekwencji w działaniu – stworzenia pracownikom przyjaznego i efektywnego środowiska
pracy. SPINKO chce być dobrym pracodawcą. Przejawia się to w naszych świadomych
działaniach:
- tworzymy spójną kulturę organizacyjną,
- budujemy wzajemne zaufanie wśród pracowników,
- jesteśmy otwarci na zmieniającą się rzeczywistość rynku pracy,
- dbamy o środowisko.
Nasza strategia skupia się na stworzeniu

reputacji najlepszego pracodawcy w regionie i jednego z lepszych w Polsce poprzez
wychodzenie do potencjalnych kandydatów
z tym, co wielu pracowników ceni sobie najbardziej: realizowanie wymarzonej kariery,
patrzenie w przyszłość bez obawy utraty
pracy nawet w bardzo trudnych warunkach
ekonomiczno-gospodarczych, godna płaca.
Finansowanie studiów i szkoleń naszym pracownikom jest tylko jednym ze sposobów
podnoszenia ich kwalifikacji. Pracownicy
korzystać mogą z całego wachlarza inicjatyw wspierających ich rozwój zawodowy.
Ważną kwestią jest motywacja do wydajnej i efektywnej pracy. Oczekujemy od
pracowników zastanowienia się, które czynności i działania powinniśmy ograniczyć,
ponieważ przeszkadzają w pracy innym,
a które zintensyfikować.
Zachęcam do pracy w SPINKO. Warto
tu pracować ponieważ SPINKO jest otwarte na zmieniające się oczekiwania pracowników, gwarantujemy ciekawe projekty
dla studentów i absolwentów szkół wyższych, współpracujemy ze szkołami średnimi. Kształcimy, pokazujemy świat techniki – roboty, systemy informatyczne…
......Jest jednak jeden warunek sukcesu
SPINKO – motywacja do pracy i rozwoju.
Jak w każdym biuletynie przedstawia-

my dużo informacji z życia spółki. Zapraszam do lektury.............................................
Na koniec, tradycyjnie w imieniu Rady
Nadzorczej i Zarządu pragnę podziękować Wam wszystkim za wkład w rozwój
SPINKO w prawie już zakończonym 2016
roku............................................................
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę
Wam wszystkim oraz Waszym Rodzinom
i bliskim wspaniałych dni świątecznych spędzonych w atmosferze miłości i rodzinnego
ciepła. Natomiast na rok 2017 życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia
i wytrwałości w realizacji planów osobistych
i zawodowych.
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
firmowe, druki firmowe (papier firmowy,
koperty firmowe, kartki do zapisków, wizytówki, dokumenty handlowe (zamówienie, oferta), faktury, prezentacje, stemple,
identyfikatory dla pracowników i klientów,
materiały reklamowe (standaryzacji podlega ogólna koncepcja, np. miejsce sloganu w połączeniu z symbolem firmowym),
materiały drukowane, środki transportu,
ubiór pracowników, wystrój zewnętrzny
i wewnętrzny budynków firmy, tablice in-

Anna Maria Błażyczek
Od 2016 roku tworzony jest w SPINKO
System Identyfikacji Wizualnej. Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej
przez firmę, czyli wszystko to, po czym można rozpoznać, że to właśnie ta firma, a nie
inna. Tworzenie spójnego wizerunku pomaga wyróżnić się na tle konkurencji. Jest to
kolejny element, poprzez który buduje się
relacje z otoczeniem.
System identyfikacji wizualnej firmy
obejmuje standaryzacją prawie każdy element związany z organizacją. Podlegają
mu: symbol firmowy, znak firmowy, kolory
firmowe, symbole dekoracyjne, typografie
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formacyjne, zewnętrzne szyldy firmowe
i wewnętrzne tabliczki informacyjne, flagi
firmowe, transparenty firmowe.
Do dnia dzisiejszego w SPINKO usystematyzowane zostały następujące obszary:
logo firmy, kolorystyka firmowa, typografia - czcionki, wizytówki, papier firmowy,
kopert do kartek świątecznych, podpisy
e-mail, flagi, prezentacje, torby reklamowe,
dyplomy. Przed nami kolejne zadania i obszary do usystematyzowania.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Twoja twarz jest jak otwarta księga.
Gdy oczy mówią jedno, a usta drugie.
Wówczas doświadczony człowiek polega na
mowie oczu.
Emerson
Na początku listopada dwie grupy mistrzów wzięły udział w szkoleniu o warunkach udanej komunikacji i jak ona wpływa na
skuteczność kierowania ludźmi. Warsztaty
odbyły się w duchu wzajemnego zrozumienia oraz poszanowania uczuć, potrzeb i praw
każdego z nas niezależnie od zajmowanego
stanowiska i wykonywanej pracy. Podczas
ćwiczeń mogliśmy zrozumieć mechanizmy
naszego zachowania w relacji z innymi, czyli jak nasze postawy: ”do ludzi”, „od ludzi”
i „przeciwko ludziom” wpływają na umiejętności skutecznego porozumiewania się
i jak kształtują style przewodzenia. Jaką rolę
odgrywają w komunikacji nasze uczucia,
szczególnie złość, lęk, gniew, rozczarowanie
i jak sobie z nimi radzić. Co powoduje i co
zyskujemy lub tracimy, gdy zachowujemy
się ulegle, agresywnie i asertywnie. Jak duże
znaczenie ma komunikacja niewerbalna
w procesie porozumiewania.

Ważne dla mnie, jako osoby prowadzą-

cej było wysłuchanie oczekiwań, doświadczeń, wątpliwości, frustracji uczestników
szkolenia – czyli co przeszkadza i co pomaga
w komunikacji poziomej i pionowej. Jednak
najistotniejszy był entuzjazm uczestników
w nabywaniu nowych umiejętności porozumiewania się, dzięki którym możemy motywować do współpracy, skuteczniej zarządzać
i efektywniej realizować zadania.
Podsumowując, komunikacja to nic innego jak wymiana informacji między ludźmi,
przekazywana w sposób werbalny i niewerbalny. Proces porozumiewania można opisać
za pomocą pięciu krótkich pytań: kto mówi?,
co mówi?, w jaki sposób mówi?, do kogo
mówi? i z jakim skutkiem?
- Nadawca – oddziela sprawy ważne od
mniej istotnych, mówi do partnera a nie
o nim, wyraża potrzeby, uczucia, oczekiwania,
- Odbiorca – nie przeszkadza, daje czas
i uwagę, sprawdza czy dobrze rozumie
(tzw. aktywne słuchanie),
Co pomaga – czyli warunki dobrej komunikacji:
- nadawca i odbiorca chcą ze sobą rozmawiać, są zainteresowani, dają komunikaty
zwrotne,

- mają czas, nie oceniają, nie krytykują, nie
dają gotowych rozwiązań i rad, używają komunikatu Ja, zachowując szacunek dla własnych i cudzych potrzeb oraz uczuć,
-.pozostają ze sobą w kontakcie wzrokowym,
-.dbają o właściwą postawę ciała i zachowanie zasad przestrzeni interpersonalnej,
-.ton głosu i mimika twarzy współgrają, emocje są adekwatne do przekazywanych treści,
-.spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
Dzięki kształceniu umiejętności porozumiewania się możliwe staje się skuteczniejsze działanie, przy mniejszym poziomie
napięcia i ryzyka. Znaczenie komunikacji
w grupie czy organizacji stanowi podstawę
zasadniczych funkcji kierowniczych, takich
jak planowanie, organizowanie, decydowanie, koordynowanie, motywowanie i kontrola.
Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział i wspaniałą atmosferę oraz życzę skutecznego
stosowania i rozwijania nabytych umiejętności.
Izabela Nowakowska
psycholog

NOWY PROGRAM PLANOWANIA PRODUKCJI

Radosław Barczyński Dariusz Skrzypczak
Branża motoryzacyjna należy do jednej
z najbardziej wymagających branż spośród
wszystkich segmentów firm produkcyjnych.
Charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, rygorystycznymi wymaganiami jakościowymi oraz stałą presją na optymalizację
procesów operacyjnych, co ma przekładać
się na redukcję kosztów.
Firmy z segmentu motoryzacyjnego korzystają z wielu narzędzi wspierających procesy zarządcze dotyczących optymalizacji
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
Centralną rolę pełnią wśród nich systemy informatyczne do zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa.
Również nasza firma, biorąc pod uwagę
rosnącą skalę działania oraz szeroki asortyment produktów, podjęła decyzję o wdrożeniu kompleksowego rozwiązania wspoma-

gającego oraz integrującego najważniejsze
procesy logistyczno-planistyczne, tzn. zakupy, planowanie produkcji, sprzedaż oraz
zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi.
Po analizie dostępnych opcji wybraliśmy rozwiązanie japońskiej firmy
ASPROVA APS posiadającej bogate
doświadczenie w
segmencie
firm
motoryzacyjnych.
Za wyborem tego
rozwiązania przemawiały
przede
wszystkim bardzo
dobre referencje
wystawione przez
polskich użytkowników systemu oraz możliwość zintegrowania z funkcjonującymi w
naszej firmie programami ERP.
Prace wdrożeniowe zaczeły się na początku grudnia br. i zakładamy, że od kwietnia przyszłego roku planowanie produkcji
zostanie w całości przeniesione do środowiska ASPROVA APS.
Oczekujemy, że w rezultacie wdrożenia

systemu planowania logistyką produkcji uzyskamy znaczącą poprawę wskaźników operacyjnych:
-.zwiększymy poziom wykorzystania maszyn,
-.skrócimy
cykl
produkcyjny oraz
zmniejszymy poziom zapasów międzyoperacyjnych,
-.będziemy elastycznie zarządzać
produkcją i szybciej
reagować na zmianę poziomu zamówień,
-.zmniejszymy poziom stanów magazynowych przy
zapewnieniu nieprzerwanej produkcji,
-.zoptymalizujemy liczbę przezbrojeń.
Dla wdrożenia ASPROVA APS powołany
został zespół projektowy w składzie: Marcin Brzozowski (kierownik projektu), Dariusz
Skrzypczak i Anna Rembelska (członkowie
zespołu) oraz Radosław Barczyński (opiekun
prac).
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Piotr Błaszczak
SPINKO ma świadomość, że wywiera
duży wpływ na otoczenie, dlatego firma
zarządzana jest wg zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą
przedsiębiorstwa w swoich działaniach
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy,
w szczególności z pracownikami. Bycie
społecznie odpowiedzialnym oznacza
inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę
środowiska, relacje z otoczeniem firmy
oraz informowanie o tych działaniach, co

przyczynia się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa i kształtowania warunków
dla zrównoważonego rozwoju społecznego
i ekonomicznego.

SPINKO działa zgodnie z normą ISO
26000 realizując poszczególne obszary
poprzez:
Ład organizacyjny: wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów zarządzania
firmą wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, ISO 27001, Lean Manufacturing.
Stosunki pracy - relacje z pracownikami:
jasny i przejrzysty system zatrudniania
i wynagradzania, inwestycje w rozwój
pracowników, podnoszenie kwalifikacji,
programy integracyjne, nowatorski system
szkoleń dla nowozatrudnionych, równe
szanse dla pracowników po 45 roku życia
i osób niepełnosprawnych.
Prawa człowieka: przestrzeganie zasad
niezatrudniania dzieci, nie stosowanie
prac przymusowych, wyznawanie wolności
zrzeszania się i braku dyskryminacji, przestrzegania prawa odnośnie godzin pracy
i kar dyscyplinarnych.
Zaangażowanie społeczne: wspieranie
lokalnych instytucji i osób, współpraca
z lokalnymi organizacjami, współpraca

ze szkołami zawodowymi, średnimi
i uczelniami wyższymi.
Relacje z konsumentami: ścisłą współpracę z dostawcami, kooperantami i klientami opartą o zasady partnerskie.
Sprawiedliwe praktyki rynkowe: wybieranie najlepszych ofert wg określonych
zasad.
Środowisko: działania skierowane na
ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko - wdrażanie
polityki środowiskowej, zrównoważonego
zarządzania surowcami, segregacji odpadów, edukacji proekologicznej, wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów
i usług.
SPINKO nie jest firmą nastawioną tylko na biznes i zysk. Działa w obszarach:
ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
Dzięki temu może realizować zrównoważony rozwój oraz konkurować w gospodarce
wolnorynkowej.

WYROBY SPINKO I ICH ZASTOSOWANIE

Jakub Pudzianowski
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W poprzednim
artykule mogliśmy
zapoznać się z zasadą działania oraz
podstawowymi radami
dotyczącymi
użytkowania turbosprężarek. Ale czy
zastanawialiście się
w jakich samochodach są one monto-

wane? Czy są to samochody, które widujemy każdego dnia na naszych drogach? Czy
też superszybkie, luksusowe auta znane
głównie z telewizji oraz z prasy? Odpowiedź
na oba pytania brzmi - TAK! Komponenty
produkowane w SPINKO znajdują swoje zastosowanie w różnych samochodach, w tym
luksusowych.................................................
Nasze ogromne doświadczenie zostało
docenione przez Klientów, dzięki temu mogliśmy stać się częścią kilku prestiżowych

projektów. W 2016 r. światło dzienne ujrzało wiele motoryzacyjnych nowości, chciałbym jednak przybliżyć te, w których wykorzystano nasze komponenty........................
Grupa VAG, w skład której wchodzą
między innymi Audi oraz Porsche, zaprezentowała dwie nowe jednostki. Silnik 6-cio
cylindrowy o pojemności 2,894 cc wyposażony w dwie turbosprężarki. Silnik rozwijający moc 440 KM będzie montowany m.in.
w Porsche Panamera oraz Audi RS4 i RS5.

Kolejny 6-cio cylindrowy silnik o pojemności
3,0L wyposażony w jedną turbosprężarkę
o mocy 354 KM swoje zastosowanie znajdzie
w całej gamie pojazdów Audi....................
.................
AMG - MERCEDES również uzbroił
swoje silniki w komponenty produkowane w SPINKO. Niewielki 4 cylindrowy silnik o pojemności niespełna 2,0L
został wyposany w turbosprężarkę,
dzięki
której generuje 355KM,
co plasuje go w czołówce tej grupy. Kolejny to 8-io cylindrowe
„monstrum” o pojemności 4 L, które wyposażono w system
dwóch
turbosprężarek uzyskując 510 KM.

Silnik znajdzie zastosowanie m.in. w nowym
Mercedesie AMG C63..................................
............. ....
Przedstawione jednostki to tylko kilka
przykładów zastosowania naszych komponentów w luksusowych samochodach,
a jest ich o wiele, wiele więcej.....................

SYSTEM PRACY CIĄGŁEJ
sady po 8 godzin każda zmiana.
System pracy ciągłej został wprowadzony ze względu na zwiększone zamówienia
klientów w IV kwartale oraz brak dostępności maszyn. Ma on zapewnić pełną realizację zamówień do naszych odbiorców.
Wpływ na podjęcie decyzji o wprowadzeniu
systemu, miał również planowany wzrost
produkcji nowych wyrobów, wdrażanych do
produkcji pod koniec roku 2016r.
Tomasz Krzewina
Od 1 października br. na Wydziale Obróbki Żeliwa w SPINKO został wprowadzony
system pracy ciągłej. W systemie tym proces pracy musi trwać w sposób ciągły. Praca
wykonywana jest nieprzerwanie przez 24
godziny na dobę. Praca w takim systemie
organizowana jest trzyzmianowo, co do za-

czenie tego rodzaju organizacji pracy to 28
luty 2017 r.

System pracy ciągłej został wprowadzony na czas określony. W I kwartale 2017r.
zostaną uruchomione cztery nowe gniazda
produkcyjne na wydziale obróbki żeliwa,
co zdecydowanie poprawi zdolności obróbcze na tym wydziale. Umożliwi to zakończenie pracy w tym systemie i powrót
do pracy trzyzmianowej. Planowane zakoń-
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AKTUALNOŚCI KADROWE
W dzisiejszych
czasach, w silnie
konkurencyjnym
środowisku, w jakim
przychodzi
nam funkcjonować,
skuteczna
i efektywna kadra
pracowników jest
w stanie zapewElżbieta Adamowicz nić wysoką jakość
usług, a więc zadowolnie klientów. Ludzie
bowiem, ich wiedza, kwalifikacje, twórczość, wytrwałość w pokonywaniu trudności, to najważniejszy strategiczny czynnik
sukcesu przedsiębiorstwa. .................... ...
W II półroczu br. zatrudniliśmy 50 pracowników. Serdecznie witamy nasze nowe koleżanki i kolegów. Życzymy im szybkiego
zintegrowania się z załogą oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym..
.......

W październiku 2016r. zakończyła
pracę w SPINKO pani Urszula Kaźmierczak, a w grudniu pani Maria Przybylak.
Obie panie przeszły na emeryturę. .....
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Składamy Paniom serdeczne podziękowania
za lata sumiennej pracy oraz życzymy dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Przepracowała w Spółce 22
lata (łączny staż
pracy to 41 lat)
w Dziale Księgowości,
pełniąc
funkcję Kierownika Działu, Z-cy
Kierownika oraz
Specjalisty
ds.
Urszula Kaźmierczak Księgowości. Pani
Urszula była zawsze sumienna i oddana fimie...............................................................

Długoletnią
prace rozpoczęła
w Spółdzielni Inwalidów im. Mikołaja Kopernika.
Przepracowała
w naszej firmie
ponad 31 lat (łączny staż pracy to 40
lat). Pani Maria zaczęła pracę w DziaMaria Przybylak
le Ekonomicznym,
a następnie od 1989r. pracowała na stanowisku Referenta ds. Płac , Z-cy Kierownika oraz
Specjalisty ds. Płac w Dziale Kadr i Administracji. Pani Maria była zawsze rzetelnym
i oddanym firmie pracownikiem..................

JUBILACI
Wśród Jubilatów, którzy w II połowie
2016r. obchodzili jubileusz pracy w SPINKO
są zarówno pracownicy z 15 letnim stażem,
ale również tacy, którzy obowiązkom zawodowym w naszej firmie poświęcili 35 - 40 lat
życia.....................................................
W drugim półroczu jubileusz obchodziło
23 pracowników.
40 lat: Marlena Górska - ślusarz na Wydziale Okrawania, Obróbki Powierzchniowej, Ryszard Nowak - dyspozytor - logistyk
w magazynie,
35 lat: Bogdan Groberski - dyspozytor - lo
gistyk w magazynie, Sławomira Maleszka,
Mirosław Tycner, Piotr Schmidt - pracownicy Wdziału Pracy Chronionej,

30 lat: Zuzanna Bąk - ślusarz na Wydziale Montażu, Jadwiga Pryczak - specjalista
ds. księgowości, Marian Harasim - ślusarz
mechanik na Wydziale Utrzymania Ruchu,
Sławomir Karczyński, Jarosław Karczyński
- obaj Panowie pracują na stanowisku odlewnika na Wydziale Odlewni, Zbigniew Baniecki – ślusarz na Wydziale Okrawania, Obróbki Powierzchniowej, Grzegorz Neumann
- operator CNC - programista na Wydziale
Narzędziowni, Jarosław Janowicz - odlew
nik na Wydziale Odlewni i Obróbki Klamek,
Marek Hope - ślusarz na Wydziale Odlewni
i Obróbki Klamek,
25 lat: Emil Burchardt, Andrzej Radoła - obaj Panowie pracują na stanowisku
pracownik Wydziału Pracy Chronionej,

Beata Suszka - ślusarz na Wydziale Obróbki
Aluminium, Andrzej Kowalski - szlifierz odlewów - ręczny na Wydziale Odlewni i Obróbki Klamek, Rafał Meissner - dyspozytorlogistyk w magazynie,
20 lat: Jacek Jagodziński - szef Działu Badań
i Rozwoju, Anna Maria Błażyczek - specjalista ds. Obsługi Klienta i Reklamy w Dziale
Planowania i Sprzedaży, Adam Kaczmarek
- pracownik Wydziału Pracy Chronionej.

WYRÓŻNIENIE MAGNA CUM LAUDE
Z przyjemnością informujemy, że 14
października br. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana
Amosa Komeńskiego w Lesznie Pan Przemysław Dembiński – Szef Produkcji otrzymał wyróżnienie „ Magna Cum Laude” dla
najzdolniejszych absolwentów Uczelni.
Gratulujemy Panu Przemkowi
i życzymy sukcesów w dalszym
rozwoju zawodowym.
Przemysław Dembiński
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KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
3 grudnia 2016 r. w stołówce zakładowej odbyła się Wigilia Koła Emerytów
i Rencistów, działającego przy SPINKO w Lesznie. Przed rozpoczęciem spotkania wigilijnego członkowie Koła dokonali wyboru

Zarządu. Przewodniczącą Zarządu została
Pani Kazimiera Szpurek.................................
Nowemu Zarządowi składamy serdeczne gratulacje, życzymy owocnej pracy,

a wszystkim członkom Koła z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz
wszelkiej pomyślności.

KLUB PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Pomysł pracowniczy to proste usprawnienie lub udoskonalenie istniejącego
systemu, niewynikające z zaniedbania
obowiązujcego syste
mu, które pracownik może wdrożyć sam na swoim
Blanka Guziak
stanowisku
pracy
lub w jego najbliższym otoczeniu...............
Dzięki
zaangażowaniu
pracowników,
w ciągu trzech kwartałów 2016 r. spłynęło
ok. 160 wniosków usprawniających, z któ-

rych ponad 40% zostało już wdrożonych.
Zachęcamy pracowników do składania pomysłów. Usprawniając swoją pracę można
zdobyć bon w wysokości 100 zł lub 200 zł.
Na najlepszych czekają nagrody kwartalne: 1 miejsce 500 zł, 2 miejsce 400 zł,
3 miejsce 300 zł.
Pracownikami I kwartału zostali:
1 miejsce Bartosz Nowak z Narzędziowni,
2 miejsce Dorota Kutna z Wydziału Obróbki
Aluminium, 3 miejsce Jarosław Marszałek
z Zespołu Laboratoriów oraz Michał Moszak
z Działu Badań i Rozwoju.
Pracownikami II kwartału zostali:
1 miejsce Maciej Ciesielski z Wydziału Ob-

róbki Żeliwa, 2 miejsce Przemysław Roszak
oraz Rafał Skrzypczak z Narzędziowni,
3 miejsce Jarosław Musielak z Wydziału Obróbki Żeliwa.
Pracownikami III kwartału zostali:
1 miejsce Bartosz Nowak z Narzędziowni,
2 miejsce Mieczysław Bojek z Narzędziowni,
3 miejsce Michał Moszak z Działu Badań
i Rozwoju.
Dziękujemy wszystkim aktywnym pracownikom. Dzięki Waszej pomysłowości
nasza praca staje się bezpieczniejsza, lepsza
jakościowo, wydajniejsza i oszczędniejsza.

SPORTOWE SUKCESY MAGDY BISKUP
Sezon strzelecki 2016 Magda Biskup,
Inżynier Procesu w SPINKO, może zaliczyć do udanych. Podczas odbywających
się we wrześniu Mistrzostw Polski OPEN
we Wrocławiu obroniła tytuł Mistrza Polski w konkurencji karabin pneumatyczny
40 strzałów oraz zajęła II miejsce w konkurencji trzech postaw z karabinu sportowego.
Dobry występ zaliczyła również w październiku w X Ogólnopolskich Podziem-

nych Zawodach Strzeleckich w kopalni soli
w Bochni, gdzie zajęła II miejsce w konkurencji karabinu pneumatycznego................
Już niedługo rozpoczyna się nowy sezon, w którym Magda dalej będzie kontynuowała treningi oraz starty w zawodach. .

PO GODZINACH
SEKCJA CROSSFIT
Sekcja Crossfitowa SPINKO nie odpuszcza z treningami. Pracownicy uczęszczają na treningi nawet 6 razy w tygodniu
oraz chętnie promują firmę na zawodach.
Ostanie zawody odbyły się w Warszawie
„99 PROBLEMS”, gdzie Łukasz Kramarczyk
zajął ostatecznie 20 miejsce na 185 osób
w kwalifikacjach. Kolejne zawody odbyły się
11 listopada w Zielonej Górze „8K Attack
vol.2”, gdzie Łukasz Kramarczyk zajął 8 miejsce, a Przemysław Klupsz 14.
Pomimo ciężkich treningów wszystkim
dopisują humory, a endorfiny dają pozytywną energię do życia.
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SEKCJA BIEGOWA
Bieganie jest najprostszą formą aktywności ruchowej i z roku na
rok coraz więcej pracowników SPINKO uprawia ten sport. W mijającym roku 2016 pracownicy naszej firmy brali liczny udział w wielu
imprezach organizowanych nie tylko w naszej okolicy, ale także na
terenie całego kraju.
W tym roku powiększyło się również grono naszych maratończyków, do którego dołączyli Daniel Schwarz i Łukasz Jóska. Ukończyli
oni Poznań Maraton (42km i 195m).

SEKCJA KOLARSKA
Sezon w Leszczyńskiej Lidze Rowerowej dobiegł końca. Składał się
on z ośmiu bardzo wymagających wyścigów. Był to sezon debiutów
na dystansach mini oraz mega. Na dystansie mini osiągnęliśmy następujące rezultaty: kategoria M2 miejsce 23 Krzysztof Wójt. W kategorii
M3 miejsce: 8 Marek Wawrowski, 24 Paweł Hrankowski, 47 Arkadiusz
Wojciechowski, 48 Dominik Łakomy, 61 Maciej Płatek, 67 Piotrek
Władkowski, 107 Michał Łapacz. W kategorii wiekowej M6 miejsce 9
Michał Kowalewski. W kategorii drużynowej na dystansie mini zajęliśmy 12 miejsce.
W sezonie 2016 zadebiutowaliśmy w większym gronie na dystansie mega. Walka z rywalami odbywała się na dystansach do
74 km w terenach leśnych. Klasyfikacja końcowa na dystansie
mega kategoria M3 miejsce: 11 Bartosz Wolny, 12 Marcin Brzozowski, 13 Arkadiusz Kaczmarek, 18 Sebastian Szerszeń. W kategorii M5 miejsce: 6 Dariusz Skrzypek,7 Zdzisław Wasiołka.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w kategorii drużynowej zajęliśmy wysokie 4 miejsce.

SEKCJA KRĘGLARSKA
Sekcja kręglarska nie zwalnia tempa. Po zakończonym licznymi sukcesami sezonie 2015/2016, wkroczyliśmy w nowy
2016/2017 akcentując moc wobec rywali. Po kilku kolejkach ligowych zmagań nowego sezonu pierwszy zespół SPINKO
przewodzi w ligowej tabeli Leszczyńskiej Ligi Kręglarskiej.
W Gostyńskiej Lidze zajmujemy aktualnie drugie miejsce. Nasi reprezentanci startują również indywidualnie w cyklu turniejów
o Puchar Polski oraz innych turniejach organizowanych przez poszczególne ośrodki w kraju.

SEKCJA WĘDKARSKA
Wędkarze z klubu Fishing Team SPINKO zakończyli sezon 2016.
Jesienne zawody rozegrane zostały na Jeziorze Łoniewskim. Impreza
jednocześnie była podziękowaniem dla Wiktora Juskowiaka za wieloletnie prowadzenie klubu Fishing Team SPINKO, za co w imieniu
całej sekcji wędkarskiej dziękujemy. Z tej też okazji po raz pierwszy
w historii zmagań główną nagrodą był Puchar Wiktora Juskowiaka.
Na koniec sezonu przyszedł czas na podsumowanie wszystkich wyników tegorocznych zawodów spławikowo - gruntowych.
Tytuł najlepszego wędkarza roku 2016 wywalczył Dawid Łuszczyński, tuż za nim Marcin Stańczuk, trzecie miejsce w łącznej klasyfikacji przypadło Wiktorowi Juskowiakowi.

Redakcja - Anna Maria Błażyczek; autorzy tekstów: Elżbieta Adamowicz, Radosław Barczyński, Magda Biskup, Piotr Błaszczak, Anna Maria Błażyczek, Marcin Brzozowski, Marek Cieślarczyk, Blanka Guziak, Tomasz Krzewina, Izabela Nowakowska, Piotr Orzałkiewicz, Jan Prałat, Łukasz Prałat, Jakub Pudzianowski, Dariusz Skrzypczak.
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