

Szanowni Państwo		
Wiele się zdarzyło w ostatnich latach w Spinko i aby móc Państwa informować o wydarzeniach, inwestycjach,
planach i projektach naszej spółki,
postanowiliśmy stworzyć pismo, które będzie łącznikiem między nami.
Pierwszy numer właśnie Państwo czytacie.
W 2012 roku podjęliśmy decyzję
o rozbudowie firmy i zmianach organizacyjnych mających na celu maksymalne wykorzystanie kompetencji,
innowacyjności i dynamizmu naszych
Pracowników. Wynikało to z zadań naszego Planu Strategicznego opracowanego na lata 2011-2015.

Dzisiejszy obraz Spółki był kształtowany przez pokolenia. Olbrzymia
rzesza spółdzielców, pracowników,
a obecnie udziałowców tworzyła przedsiębiorstwo. Nasza firma zawsze zajmowała jedno z czołowych miejsc wśród
zakładów na terenie miasta Leszna.
Zarówno pod względem wielkości produkcji, zatrudnienia jak i aktywności
w działaniu na rzecz lokalnego środowiska. Z naszych szeregów wyrosło wielu
fachowców, menadżerów, działaczy
społecznych - radnych miasta. To jest
także nasz wkład w rozwój lokalnej społeczności.
Naszą ambicją jest to, aby Spinko stało
się jedną z najlepszych i nowoczesnych
firm nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Wiem, że to jest ambitne wyzwanie,
lecz kiedy spoglądam na historię firmy,
kiedy widzę czego dokonały Zarządy
i Pracownicy naszego zakładu w różnych jego wcieleniach i pod różnymi
nazwami, kiedy oceniam realizacje
i osiągnięcia ostatnich lat, to nie mam
najmniejszych wątpliwości, że to wyzwanie zostanie zrealizowane.
Przeglądając strony tego numeru

Prezes Zarządu Spinko
Michał Kowalewski

JUBILACI

SPINKO DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pracownicy – stanowią o sile przedsiębiorstwa,
szczególnie ci którzy poświęcili pracy w SPINKO niemal cale swoje życie zawodowe. Są wśród nas – lojalni, zaangażowani zarówno w pracy jaki działalności
społecznej. W 2014 roku - 48 pracowników obchodziło jubileusze długoletniej pracy. Są wśród nich:

Spinko angażuje się w działania ukierunkowane na poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Inwestujemy pieniądze i czas, by czynić pozytywne zmiany w życiu ludzi żyjących obok nas.
Spinko wspomaga wiele organizacji w Lesznie m.in.:
- Związek Inwalidów Wojennych R.P.,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON”,
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
- Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Amazonka”,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie,
- Klub Sportowy Polonia Leszno,
- Klub Pływacki Akwawit Leszno,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP
Leszno,
- Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Bukówiec Górny,
- Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedii Leszno.
Spinko wspomaga również uczących się. Na wniosek
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana
Amosa Komeńskiego w Lesznie nasza firma ufundowała
stypendium dla Polaka z Kazachstanu studiującego w PWSZ Leszno. Poprzez ufundowanie stypendium na
dofinansowanie pobytu studenta na
PWSZ w Lesznie dajemy mu szansę
na zdobycie dobrego wykształcenia
zapewniającego atrakcyjną pracę
i nadzieję na poprawę życia.

45 lat pracy w Spinko Mieczysław Bojek obecnie
pracuje w Narzędziowni na stanowisku ślusarz narzędziowy.
35 lat pracy w Spinko Elżbieta Adamowicz kierownik Działu Kadr i Administracji, Krzysztof Młynkowiak - Inżynier Jakości Proceu w Dziale Szefa Produkcji, Nowak Henryk – Dyspozytor – Logistyk w
Dziale Produkcji Klamek, Alicja Przybylska - pracownik montażu w Dziale Produkcji Klamek, Bronisław Rembikowski - Ślusarz Narzędziowy w Narzędziowni.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Mieczysław Bojek



zobaczycie Państwo czego udało się
nam dokonać w ostatnich latach.
Dziękuję wszystkim współpracownikom za zaufanie, którym obdarzaliście
Spinko w ciągu tych kilku ostatnich,
trudnych lat.
Korzystając z okazji, pragnę złożyć
Państwu oraz Waszym Rodzinom i bliskim najlepsze życzenia ciepłych, rodzinnych i szczęśliwych Świąt Bożego
Narodzenia oraz zdrowia, pomyślności
i licznych sukcesów w roku 2015.

INWESTYCJE SPINKO W LATACH 2011 - 2014
W 2014r. zakończone zostały
dwie duże inwestycje budowlane
rozpoczęte w poprzednich latach:
hala magazynowo-produkcyjna i hala
odlewni. Ukończyliśmy również inne
prace m.in. remont z przebudową
starej hali magazynowej oraz przebudowę II i III piętra w biurowcu.
Hala magazynowo – produkcyjna
Budowa hali wymusiła konieczność
przebudowy całego układu zasilania
elektrycznego firmy, ze względu na
kolizję nowego budynku ze stacjami
transformatorowymi. Przy tej okazji,
został zmodernizowany i przebudowany cały system zasilania firmy
z układu promienistego na pierścieniowy. Prace zostały wykonane
i zakończone w maju 2012 r.
Na wykonawcę projektu i budowy hali, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Leszno.
Hala składa się z dwóch budynków.
Prace budowlane z niezbędnymi
odbiorami
oraz
uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie hali,
zostały zakończone w marcu 2013 r.
Hala niższa została przeznaczona
na wydział obróbki skrawaniem,
natomiast wyższa na okrawanie
i śrutowanie wyrobów aluminiowych
oraz magazyn wysokiego składowania. Magazyn został wyposażony
w regały przesuwne, przyczyniające się do lepszego wykorzystanie
powierzchni hali.

Hala odlewni aluminium
W 2013 r. rozpoczęliśmy inwestycję związaną z budową nowej hali
odlewni. Wynikało to z braku
możliwości
dalszego
rozwoju
odlewni oraz konieczności zwiększenia zdolności produkcyjnych odlewni
aluminium.
Zaprojektowana hala bezpośrednio przylega do istniejącej hali

odlewni. Ta ważna dla naszej firmy inwestycja została zakończona
w marcu 2014 r.
Hala została wyposażona w niezbędne na odlewni urządzenia związane z BHP i Ochroną środowiska –
instalacje wentylacyjne, odciągi
oparów z nad maszyn, instalacje odbioru ścieków technologicznych.
Na hali zostały ustawione maszyny odlewnicze istniejące jak i nowo
zakupione. W najbliższych latach
będzie ona systematycznie wyposażana w kolejne maszyny odlewnicze.

Hala Narzędziowni
Dział Narzędziowni został przeniesiony
do
wyremontowanej
hali magazynowej. Nowa hala
zwiększyła możliwości wykonania
narzędzi, ich remontów i napraw
oraz znacząco poprawiła warunki
pracy. Została wyposażona w dwie
nowe suwnice oraz nowe maszyny m.in. myjkę do form, frezarkę,
elektrodrążarkę.

Hala szlifierni została wyposażona
w nowy filtr odciągowy ze szlifierek,
a pomieszczenie obróbki wibrościernej zostało wytłumione płytami
dźwiękochłonnymi. Działania te bardzo poprawiły warunki pracy w tych
halach.
Do nowego pomieszczenia,
obok hal obróbki klamek został przeniesiony magazyn klamek. Został on
wydzielony z magazynu wyrobów
gotowych i jest ściśle związany z produkcją branży budowlanej.

Budynek biurowy
Rozwój Działu Nowych Uruchomień,
spowodował konieczność przygotowania nowych stanowisk pracy.
Również przebudowy wymagały
pomieszczenia Działu Technologii
i Jakości. W tym celu zostały wyremontowane i zmodernizowane
pomieszczenia na III piętrze budynku biurowca. Wyremontowane
i zmodernizowane zostały również
pomieszczenia Działu Zatrudnienia
i Płac na II piętrze. W trakcie remontu zmieniony został układ pomieszczeń, wyburzono ścianki działowe
i pomalowano ściany, zamontowano
panele podłogowe oraz wymieniono
instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Obok pomieszczeń
biurowych powstała też nowa salka
spotkań.

Hale obróbki i magazynowania
klamek
Część odnowionej hali magazynowej, została przeznaczona na produkcję klamek. Do czterech nowych
pomieszczeń została przeniesiona:
obróbka szlifowania klamek, obróbka wibrościerna, wiercenie i gwintowanie klamek oraz magazyn.



BADANIA I ROZWÓJ
Z dniem 1 listopada 2014
roku został powołany Pion Badań
i Rozwoju w firmie Spinko. W skład
pionu wchodzą Kierownicy Projektów, a na jego czele stoi Szef Badań
i Rozwoju – pan Jacek Jagodzinski.
Celem jest planowanie, zarządzanie
i kontrolowanie polityki badawczorozwojowej.
Głównym zadaniem, przed
którym stoją pracownicy B+R jest
analiza danych rynkowych związanych z działalnością Spinko
z uwzględnieniem jej aktualnych
i prognozowanych potrzeb oraz
działań podejmowanych przez konkurencję. Ponadto organizowanie
regularnych badań rynku, monitorowanie trendów rynkowych, identyfikacja możliwości, szans i zagrożeń
oraz pozyskiwanie nowych klientów.
Kolejnym celem jest budowanie strategii zarządzania relacjami z klientami, jak również planowanie działań
wspierających budowę i umacnianie
świadomości marki.
Kierownicy projektów prowadzą nadzór nad terminowym projektowaniem, wykonaniem, wdrażaniem i walidacją nowych projektów

oraz dokumentacji konstrukcyjnej
i technologicznej wyrobów produkowanych w Spinko w trakcie wszystkich etapów „życia produktu” czyli:
fazy projektowej, fazy ofertowej,
prototypu i serii produkcyjnej.
Nowe projekty w obecnej
chwili oparte są o współpracę z firmami z branży motoryzacyjnej takimi jak: BWTS, WABCO, VALEO,
EATON, UMFOTEC oraz branży
budowlanej Siegenia. Zgodnie ze
strategią rozwoju Spinko ciągle poszukuje nie tylko nowych klientów
z branży motoryzacyjnej, ale również
wśród innych branż np.: AGD, energetyka, budowlana, itp.
Dzięki
pozyskaniu
nowych projektów i nowych klientów
Spinko zamierza realizować plan
dywersyfikacji
klientów.
Pozyskanie nowych klientów przyczyni się również do wprowadzenia
nowych rozwiązań technologicznych, jakościowych i logistycznych.
Pion badan wyposażono m.in. w:
- drukarkę 3D,
- program do symulacji wtrysku
MagmaSoft.

PROGRAM POIG

W 2012 roku Spinko zgłosiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(za
pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) wniosek o dofinansowanie
własnego projektu zatytułowanego
„Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów
zaawansowanych turbosprężarek
samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007 – 2013.
Projekt Spinko otrzymał najwyższą
notę spośród wszystkich zgłoszonych w tej kategorii, tj. 99,33 na 100
możliwych.
Realizację
projektu
rozpoczęliśmy 1 lipca 2012r., a planujemy zakończyć 30 maja 2015r.



Projekt składa się z dwóch części:
Część badawcza
Są to badania przemysłowe i prace
rozwojowe, które są realizowane
zarówno samodzielnie przez wysokiej klasy specjalistów Spinko, jak
również w ramach współpracy z Politechniką Poznańską.
Część wdrożeniowa
Po pozytywnym zakończeniu części
badawczej projektu Spinko zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań
do własnej działalności gospodarczej
ze środków własnych w ciągu 3 lat od
daty zakończenia projektu, zgodnie
z wymogami konkursu.
Dla realizacji projektu Spółka utworzyła 8 nowych etatów w Dziale
Badawczo-Rozwojowym zatrudnia-

jąc nowych pracowników, podjęła
współpracę z Politechniką Poznańską, zgłosiliśmy patent i wzór użytkowy opracowane przez naszych inżynierów: Piotra Błaszczaka, Pawła
Hrankowskiego i Piotra Staniszewskiego. Zakupiliśmy także aparaturę
badawczą.

Maszyna pomiarowa 3D

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Spinko od 2002 roku posiada
wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) obejmujący system
jakości wg ISO 9001, system środowiskowy wg ISO 14001 oraz system
bezpieczeństwa i ochrony pracy wg
OHSAS 18001. Nasz system zgodny
jest również ze specyfikacją techniczną ISO/TS 16949 (wymagania
branży motoryzacyjnej), gdzie bardzo ważne są narzędzia zarządzania:
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC.
Spełniamy również wymogi metodologii Lean Manufacturing takich jak:
LPMS, QRQC, TPM, SMED, 5S, MPS,
SSP.
Systemy zarządzania pomagają
nam w spełnianiu wysokich wymagań klientów. Dzięki nim możemy
konkurować na trudnym rynku branży motoryzacyjnej.
Główne założenia naszego sy-

stemu zarządzania opisane są w Księdze ZSZ i zadeklarowane w Polityce
Jakości, Polityce Ochrony Środowiska i Polityce Bezpieczeństwa Pracy
i Ochrony Zdrowia.
Jakość jest jednym z podstawowych elementów gospodarki
wolnorynkowej, dlatego Spinko
kładzie bardzo duży nacisk na wysoki
jej poziom w każdym etapie przygotowania i wytwarzania produktów.
Uzyskujemy to dzięki szkoleniom załogi, przestrzeganiu procedur i norm
oraz spełnianiu wymagań naszych
klientów. Pomagają nam w tym: bardzo dobrze wyposażone laboratoria
badawcze i pomiarowe oraz stanowiska kontrolno-pomiarowe w procesie produkcji powiązane z systemem
QDA, który pozwala na ciągły nadzór
zdolności i stabilności procesów
produkcyjnych.

Jakość jest naszym głównym
celem.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Ciepło z komina skutecznie wyłapiemy, tym samym gazu mniej zużyjemy.
Rekuperacja, czyli odzyskiwanie
energii termicznej gazów wylotowych z kominów pieców topialnych
w celu dalszego jej wykorzystania. W
Spinko zainstalowaliśmy dwa odzyski ciepła. Woda krążąca w układzie
po podgrzaniu przez spaliny trafia do
kotłowni i zasila nasze kotły grzewcze. Dzięki temu zredukowaliśmy zużycie gazu.

Wiór to odpad bardzo cenny,
ktoś go kupi - nam jest zbędny.
W procesie obróbki skrawaniem
wytwarzane zostają wióry aluminiowe i żeliwne, dla nas jest to odpad,
ale dla hut to idealny surowiec wtórny. Zastąpienie wielkich kontenerów magazynujących wióry na placu
odpadowym mniejszymi pojemnikami, które codziennie zostają
opróżniane przez firmę recyklingową
pozwoliło na skrócenie drogi transportu surowca oraz lepsze utrzymanie czystości na terenie firmy.
Jak uniknąć wycieków bez liku ??
- zamknęliśmy odpad w zbiorniku!
Nowa instalacja odprowadzająca
ścieki z maszyn w halach odlewni pozwoliła na skupienie odpadu
w postaci zużytych chłodziw w jednym miejscu, bez zbędnego przelewania do mauzerów. Zamykając
odpad w szczelnym, podziemnym
zbiorniku unikamy niebezpieczeństwa w postaci rozlewów i wycieków
odpadu do środowiska.
Pamiętaj, że:
- wykorzystanie odpadów aluminiowych zmniejsza dziesięciokrotnie koszty produkcji aluminium
w porównaniu z produkcją tego

metalu z rudy,
- użycie aluminium z recyklingu pozwala zaoszczędzić około 95% energii niezbędnej do wytworzenia aluminium z boksytów.
Dzięki naszym inwestycjom na hali,
będziemy czystszym powietrzem
oddychali.
Proces odlewania detali prowadzi się w wysokich temperaturach,
w wyniku których metale i wiele
związków organicznych jest emitowane w postaci gazów, pyłów oraz
par. W celu wychwycenia oparów jak
najbliżej miejsca ich powstawania,
zainstalowaliśmy hałby nad maszynami odlewniczymi oraz odciąg nad
piecem ZPF. Opary z maszyn trafiają wprost do centrali wentylacyjnej, gdzie przechodzą przez szereg
różnego rodzaju filtrów mokrych
i suchych, aby następnie trafić oczyszczone na hale lub do atmosfery.



BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY
W zakładzie pracy stosowanie
przepisów i zasad bezpieczeństwa
jest sprawą nadrzędną. Staramy się,
aby przestrzeganie tych zasad nie
sprawiało pracownikom trudności, nie pogarszało komfortu pracy,
a także aby ich zapamiętywanie nie
było dla pracowników kłopotliwe.
W zależności od zajmowanego
stanowiska pracy, dostępu do
maszyn
oraz
trudności
wykonywanych
czynności
pracownik
musi
przestrzegać
różnych zasad dlatego też przed
podjęciem pracy każdy musi przejść
szkolenie wstępne BHP ogólne
i stanowiskowe.
Podstawowe zasady zostają
przedstawione i omówione podczas
szkoleń i należą do nich:

3. ZAUFANIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ przy wykonywaniu
działań.
4. Stosowanie odzieży i obuwia
roboczego a także innych zaleconych środków ochrony osobistej
– POKAZ MODY NIEWSKAZANY.
5. ZABRONIONY DYMEK – zakaz palenia z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych.

Pięć zasad, ale jakże ważnych podczas wykonywania pracy, dzięki nim
poprawiamy bezpieczeństwo naszej załogi oraz kreujemy wizerunek Naszej firmy. Warto podkreślić,
że z roku na rok ilość wypadków
w Spinko spada. Ponadto pochwalić
się możemy osiągnięciem wyróżnienia w konkursie dotyczącym „Kultury
Bezpieczeństwa Pracy” oraz zdobyciem III Miejsca w Konkursie „
Ograniczenia Wypadków” organizowanym w ramach Wielkopolskiej
Strategii Ograniczenia Wypadków Przy Pracy przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Ilość wypadków w poszczególnych
latach

1. Kategoryczny obowiązek
wykonywania pracy w stanie
trzeźwym, nie będąc pod wpływem
żadnych środków odurzających.
2. Wykonywanie tylko tych
czynności do których pracownik
został upoważniony i przeszkolony.

PAMIĘTAJ !!! BHP to tania i skuteczna polisa ubezpieczeniowa.

KIERUNKI SPRZEDAŻY, KLIENCI
Spinko jest spółką o ugruntowanej pozycji światowej w zakresie
produkcji wysokiej jakości odlewów
ciśnieniowych ze stopów aluminium,
precyzyjnej obróbki odlewów aluminiowych i żeliwnych dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Specjalizujemy się w produkcji elementów do:
- turbosprężarek - dla naszego
strategicznego klienta BorgWarner
oraz firmy Eaton,
- systemów hamulcowych – dla firmy Wabco,
- rozruszników – dla firmy Valeo.
Wykonujemy również klamki aluminiowe – dla światowego producenta
okuć okiennych i drzwiowych - firmy
Siegenia - Aubi .



Blisko 80% produkowanych detali przeznaczonych jest na eksport
na rynek motoryzacyjny do takich
krajów jak: Niemcy, Węgry, Anglia,
Francja, Włochy, Chiny.
Nasze wyroby można znaleźć
w niemal wszystkich markach
samochodów, takich jak Maybach,
Mercedes, Audi, Porsche, Renault,
Volkswagen, Peugeot, Citroën, Fiat
i wielu innych. Poprawiają one osiągi
silników, ograniczają zużycie paliwa,
zapewniają czystość spalin – są ważnymi elementami turbosprężarek zarówno w turbinach standardowych, o zmiennej geometrii, czy
bi-turbo. Także w potężnych zestawach ciężarowych: MAN, SCANIA,
Mercedes – służą zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach ABS, ESP,
itp.

AKTUALNOŚCI KADROWE
Pracownicy – stanowią o sile
przedsiębiorstwa. Przewagę konkurencyjną nad innymi firmami uzyskuje się dzięki ludziom. Kluczową
różnicę między dobrymi i złymi firmami stanowi to, jacy ludzie w nich
są zatrudnieni, w jakim stopniu się
ich motywuje i angażuje w efektywne działania.
Spinko w trosce o pracowników kieruje się zasadami etycznego zarządzania nimi. Oto one:
1. Wzajemny szacunek
2. Sprawiedliwe traktowanie pracowników

Spinko zatrudnia 468 osób (dane
na dzień 24.11.2014). W naszej firmie
pracuje 99 kobiet i 369 mężczyzn.
Zatrudniamy 188 pracowników niepełnosprawnych.
Nasza załoga ma wysokie kwalifikacje i stale doskonali umiejętności,
aby spełnić wymagania naszych wymagających klientów.
W 2014r. na emeryturę lub rentę
przeszło troje naszych pracowników :
pani Krystyna Burda z Działu Księgowości, pan Jerzy Lichy Dyspozytor –
Logistyk z Działu Produkcji Klamek,
a także społeczny Inspektor Pracy
pan Jacek Łaszczyński z Działu Produkcji Klamek.

3. Przejrzystość i otwartość
w działaniu i podejmowanych decyzjach.

Składamy im serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę oraz
życzymy długich lat życia w zdrowiu
i pomyślności.
W bieżącym roku, w związku ze
wzrostem zamówień, do naszej załogi dołączyło 55 pracowników. 52
pracowników zatrudniono na wydziałach produkcyjnych, a 3 pracowników zatrudniono w administracji. W 2015 r. przewidujemy dalszy
wzrost zatrudnienia.
Serdecznie witamy nasze
nowe Koleżanki i nowych Kolegów.
Życzymy im szybkiego zintegrowania
się z załogą oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

KLUB PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Pomysł pracowniczy to usprawnienie lub udoskonalenie istniejącego systemu nie wynikające z zaniedbania obowiązującego systemu,
które pracownik może wdrożyć sam
(lub przy pomocy działów technicznych) na swoim stanowisku pracy lub
w jego najbliższym otoczeniu.
Zachęcamy pracowników do składania pomysłów.
Usprawniając swoją pracę można
zdobyć bon w wysokości 100zł lub
200zł. Na najlepszych czekają
nagrody kwartalne: 1 miejsce 500zł,
2 miejsce 400zł, 3 miejsce 300zł.

Najlepsze pomysły zgłosili:
W I kwartale 2014r.
Tomasz Kaczmarek, Piotr Konopka,
Mariusz Szkudlarek
W II kwartale 2014r.
Michał Matelski, Maciej Ciesielski,
Mariusz Szkudlarek
W III kwartale 2014r.
Michał Matelski, Marcin Ciszak, Jarosław Janowicz, Tomasz Kolan
Dziękujemy wszystkim aktywnym
pracownikom. Dzięki Waszej pomysłowości nasza praca staje się bezpieczniejsza, lepsza jakościowo, wydajniejsza, oszczędniejsza itd.

Michał Matelski, Mariusz Szkudlarek

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
Pracami Koła kieruje Zarząd
w składzie 4 osobowym.
Obecnie Koło Emerytów i Rencistów
liczy 267 członków. Są to osoby, które pracowały jeszcze w Spółdzielni
Inwalidów, w „Koperniku” jak i w
Spółce oraz pamiętają Zakład z czasów swojej pracy.
Koło Emerytów i Rencistów pomaga swoim członkom poprzez pozyskiwanie żywności z Banku Żywności oraz artykułów żywnościowych
pochodzących z Unii Europejskiej.
Działalność Koła oparta jest o środki

finansowe przekazane przez Zarząd
Spinko Sp. z o.o. Koło wspiera swoich
członków w formie rzeczowej i finansowej.
W bieżącym roku emerytów
i rencistów zaproszono na zwiedzanie zakładu po modernizacji
i rozbudowie. Zwiedzający byli
bardzo zadowolenia z rozwoju
Spółki.
Oprócz tego Zarząd Koła Emerytów i Rencistów zorganizował wycieczkę do Drezna-Szwajcarii Saksońsko-Czeskiej oraz Pragi.

Corocznie dla członków Koła organizowane jest spotkanie Wigilijne,
podczas którego członkowie Koła
spotykają się z Zarządem Spółki.



PO GODZINACH
SEKCJA BIEGOWA
Pracownicy Spinko należący do Sekcji Biegowej starają
się brać udział we wszystkich zawodach lub akcjach biegowych w okolicach Leszna.
W tym roku uczestniczyliśmy w wielu zawodach, m.in.:
Bieg Sokoła Bukowiec Górny, Półmaraton, Ćwierćmaraton Leszno, Bieg Górski Leszno/Grzybowo, Nasza Dycha
Gostyń, Wolsztyńska Dziesiątka, Międzynarodowy Półmaraton Kościan
Bierzemy udział również w akcjach takich jak : Nocny
trening biegowy, Test Coopera, Parkrun.
Jako najlepsze osiągnięcia uzyskane w tym roku należy

SEKCJA KRĘGLARSKA
Sekcja kręglarstwa klasycznego w Spinko to najbardziej
utytułowana grupa sportowa.
Od lat z powodzeniem
zajmujemy
czołowe lokaty zarówno indywidualnie oraz drużynowo
w zawodach lokalnych typu Leszczyńska Liga Zakładów
Pracy, Gostyńska
Liga Kręglarska, ale
również w zawo-

SEKCJA KOLARSKA
Sekcja kolarska w Spinko istnieje od 2012 roku, obecnie
liczy już jedenastu członków. Główne zawody w sezonie
to cykl imprez Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. Starujemy
również w innych wymagających zawodach jak WJAZD
NA ŚNIEŻKĘ.
Z każdym rokiem
podnosimy swoje
umiejętności. Rok
2014 w drużynowej
klasyfikacji
Leszczyńskiej Ligi
Rowerowej 2014
zakończyliśmy na

SEKCJA WĘDKARSKA
W Spinko działa Sekcja Wędkarska, którą kierują: Wiktor Juskowiak, Andrzej Gawron, Florian Strzałkiewicz.
Wędkarze Spinko rozgrywają systematycznie zakładowe zawody.
W 2014 roku dwie drużyny brały udział w Ogólnopolskich Zawodach na jeziorze Lgiń Duży – pierwsza drużyna, która zdobyła I miejsce to Pan Marek Grędziak
i Zbigniew Maćkowiak (dzięki temu zakwalifikowali się
na Mistrzostwa Polski w 2015), druga drużyna Pan Marek Cieślarczyk i Piotr Polasik.

wspomnieć 4 miejsce Andrzeja Świętka w Półmaratonie
Leszczyńskim.
Do udziału w naszej sekcji zachęcamy wszystkich,
którzy lubią aktywnie spędzać czas, bez znaczenia na
etap zaawansowania
biegowego.

dach na szczeblu ogólnym typu Mistrzostwa Polski amatorów.
W sezonie 2013/2014
- II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski
- III miejsce indywidualnie Adrian Karch
w Mistrzostwach Polski
- II miejsce w Leszczyńskiej Lidze
Obok w/w zawodów kilka razy w roku startujemy w turniejach indywidualnych na szczeblu ogólnokrajowym.
Dobre wyniki osiągane na zawodach pozwalają reklamować firmę Spinko. Z kręgielni może korzystać każdy
pracownik – w środy od godz. 19.00 do 21.30.
Serdecznie zapraszamy!
bardzo dobrym 8 miejscu, na 80 sklasyfikowanych zespołów
Warto wspomnieć, że większość drużyny stanowi grupa
wiekowa M3 (30 – 40 lat), w tej kategorii do najlepszych
w Leszczyńskiej Lidze należą - Bartek Wolny i Marek
Wawrowski. Jednak największe osiągnięcia zdobywają
nasi bardziej doświadczeni reprezentanci. W końcowej
klasyfikacji całego cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej
2014, w kategorii M6/Mini - Michał Kowalewski zajął
drugie miejsce, a w kategorii M5/Mega nasz jedyny reprezentant na długich dystansach Zdzisław Wasiołka
znalazł się na czwartym miejscu. Młodsi koledzy nadal
„głodni” zwycięstw z nadzieją oczekują kolejnego sezonu
i walki o najwyższe miejsca w zawodach.
Również nasi Spławikowcy Franciszek Stachowiak, Wiktor Juskowiak, Jacek Poprawski startują z dobrymi wynikami w innych zawodach naszego Okręgu PZW Leszno.
Tu również rozgrywane są zawody na żywej
rybie. Wielu naszych
zawodników
posiada
uprawnienia sędziowskie Polskiego Związku
Wędkarskiego.
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