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Szanowni Państwo,

Większość badaczy rynku motoryzacyjnego zgadza się, że nadchodzi era pojazdów elektrycznych, która jest szansą dla Polski i dla naszych ﬁrm. Także
widzimy swoją szansę w rozwoju pojazdów autonomicznych - pojazdy takie
istotnie mogą pomóc w zmniejszeniu liczby oﬁar śmiertelnych na drogach.
Jakie stąd wynikają wnioski? Jakie są nasze szanse i ambicje? Czy chcemy
zostać naśladowcą czy wydostać się dotychczasowych technologii? Patrzeć
na Dolinę Krzemową i Chiny czy na gigantyczne fabryki samochodów w Europie czy zbankrutowane fabryki z Detroit? Wyzwania na dziś to inwestycje w innowacje, szukanie talentów z umiejętnościami, których tradycyjnie
nie zatrudnialiśmy – np. eksperci od danych czy specjaliści od AI (Artiﬁcial
Intelligence – sztuczna inteligencja). Tyle w temacie rozważań i reﬂeksji.
Zapraszam Państwa do lektury naszego magazynu, w którym, jak zwykle,
przedstawiamy dużo informacji z życia spółki.
Większość naszych pracowników wyjedzie na urlopy z najbliższymi, w zorganizowanych grupach czy też indywidualnie. Życzę wszystkim radości, wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu i do pracy.

Cieszę się, że znów mogę się spotkać z Państwem na łamach magazynu ŚWIAT SPINKO. Mimo letnich upałów oraz zbliżających się wakacji
proponuję reﬂeksję nad przyszłością motoryzacji, co jest żywotnie ważne dla naszych ﬁrm –
SPINKO i SPINKO Moto.
Branża motoryzacyjna przechodzi największą i
najbardziej dramatyczną zmianę od czasu wynalezienia samochodu 130 lat temu. Pojazdy elektryczne, pojazdy autonomiczne, car sharing
(wspólne użytkowanie samochodów osobowych) w połączeniu ze zmianami demograﬁcznymi podważają, zarówno dotychczasowe metody wytwarzania aut, jak i ich sposób użytkowania.

WIEŚCI KADROWE
Nasi Jubilaci - serdecznie GRATULUJEMY
W pierwszym półroczu 2019 roku 22 osoby w naszym zakładzie obchodziły Jubileusz pracy w SPINKO. Naszym drogim
Jubilatom składamy serdeczne podziękowanie za wkład w rozwój naszej ﬁrmy, zaangażowanie, przekazywaną wiedzę
i umiejętności, oﬁarowany czas i wsparcie oraz przykład dla innych pracowników. Życzymy wielu sukcesów, zdrowia
wspaniałych planów, dążenia do realizacji wyznaczonych celów, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności.

Jubilaci pierwszego półrocza 2019
Imię i Nazwisko

Lata pracy

Nowak Henryk
Młynkowiak Krzysztof
Haraf Ryszard
Ślusarek-Wójcik Aurelia
Braszka Urszula
Moszak Krzysztof
Muras Janusz
Robaszewski Stanisław
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Imię i Nazwisko

Bednarczyk Dariusz
Marszałek Jarosław
Hylak Krzysztof
Cieślarczyk Marek
Jóska Łukasz
Mikołajczak Mirosław
Pindara Jędrzej
Rudziewicz Łukasz

Emeryci i renciści
W pierwszym półroczu 2019 roku na emeryturę i rentę
przeszli na stępujący pracownicy:
Anna Budrewicz - długoletni pracownik Spółki, przepracowała w ﬁrmie 37 lat. Swoją karierę zawodową zaczynała jeszcze w Spółdzielni Inwalidów jako Starszy
Referent w Dziale Analiz. Przez następne lata związana
była z pionem logistycznym w obszarze sprzedaży oraz
zakupów. Po 30. latach wróciła do Działu Analiz jako
Główny Specjalista. Od 2003 roku pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej SPINKO Sp. z o.o. w Lesznie.
Życzliwa, otwarta, zawsze służyła pomocą i wsparciem.

Odeszli

Lata pracy
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Imię i Nazwisko
Urbański Marcin
Biernaczyk Marcin
Jakubowski Karol
Płatek Maciej
Radoła Michał
Ciszak Marcin

Lata pracy
15
15
15
15
15
15

Jerzy Hibner – wieloletni pracownik Spółki, przepracował w ﬁrmie ponad 43 lata w Narzędziowni na stanowisku Frezera. Zawsze sumienny i oddany ﬁrmie, wzorowo
wykonywał swoje obowiązki. Nieoceniony wkład w rozwój Narzędziowni podczas ponad czterdziestoletniego
stażu pracy w SPINKO. Koleżeński, zawsze można było
na nim polegać.

Piotr Olejniczak – pracownik Wydziału Produkcji Klamek, pracował przy montażu. Uprzejmy, życzliwy, dobry
i pomocny kolega. W tym roku przeszedł na rentę.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszych byłych pracowników:
ś. p. Zbigniew Mocek, zm. 31.05.2019 oraz ś. p. Stanisław Jankowiak, zm. 6.06.2019

Pan Zbigniew Mocek pracował w SPINKO ponad 32 lata głównie na stanowisku tłoczarz-ślusarz, a pan Stanisław Jankowiak niemal 16 lat jako ślusarzkonserwator, a także jako tokarz-operator CNC na Wydziale Obróbki Żeliwa. Obaj cieszyli się dużym uznaniem, byli dobrymi fachowcami i oddanymi
pracownikami. Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.
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SYSTEM SUGESTII PRACOWNICZYCH
Pomysły pracowników ważne dla ﬁrmy
Jednym z elementów koncepcji TQM jest ciągłe doskonalenie i rozwój,
które realizujemy m.in. poprzez System Sugestii Pracowniczych. Każdy
pracownik ma możliwość zgłoszenia usprawnienia w obrębie najbliższego otoczenia, w efekcie czego, praca staje się prostsza, efektywniejsza,
bezpieczniejsza oraz lepsza jakościowo.
Podsumowując 2018 rok - dzięki kreatywności i zaangażowaniu pracowników w ubiegłym roku udało się wdrożyć 86 pomysłów ze 161 zgłoszonych. Jest to wyniki lepszy o 35% niż w 2017 roku. Wydział Obróbki
Odlewów Żeliwa już od paru lat generuje największą ilość pomysłów.
Natomiast aktywność pracowników danych wydziałów/działów wyglądała następująco:
PR – 22,2%, PŻ – 15,8%, PN – 15,8%, PO – 14,8%, PS – 14,2%, PG – 10%,
P A – 6,6%

INWESTYCJE
W SPINKO

W obecnym 2019 roku pracownicy złożyli już 87 wniosków, które zostały rozpatrzone przez zespół, zaopiniowane i wybrane przekazane do realizacji.
Pracownikom dziękujemy za zaangażowanie i aktywność!

Pracownicy I kwartału 2019
I miejsce – Paweł Kosmowski (Narzędziownia)
II miejsce – Włodzimierz Groblewicz (Wydział Odlewni)
III miejsce – Małgorzata Leśniak i Anna Twarda (Wydział
Okrawania, Gratowania, Śrutowania)

üRównolegle z renowacją stołówki planujemy wyremontowanie części holu (łącznika budynku administracyjnego) oraz wymianę gablot,
gdzie aktualnie mieszczą się wyroby naszej ﬁrmy oraz dyplomy, puchary, pamiątkowe nagrody zakładowych drużyn sportowych.

ü W maju br. uruchomiono inwestycję związaną z montażem klimatyzacji na halach produkcyjnych A i B. W sumie 12 sztuk. Z pewnością wpłynęło to na jakość pracy, obniżyło temperaturę na halach produkcyjnych
i tym samym znacznie poprawiło komfort pracy naszym pracownikom.
ü Od lipca br. zaplanowana jest modernizacja zakładowej stołówki. Na
czas remontu dla pracowników zostanie przygotowana tymczasowa jadalnia w Centrum Szkoleniowym. W ofercie stołówki znajdą się zestawy śniadaniowe i obiadowe, sałatki, kanapki, ciasta i inne. Uruchomienie
nowej stołówki planowane jest na przełomie III i IV kwartału b.r.

SZKOLENIA - LIDERZY
Nowe zespoły APU
Zespoły APU stają się sposobem na zmianę modelu organizacji pracy na wydziałach produkcyjnych w drodze do budowania
ﬁrmy nastawionej na ciągłe doskonalenie. Z perspektywy realizacji wyzwań, które stawiają przed nami Klienci kluczowym
elementem staje się ich przeniesienie na prężnie działające zespoły.

W 2019 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się uruchomić następujące zespoły APU: Wydział PŻ – APU4 i APU7, Wydział PA – APU5,
Wydział PO – APU6.
Z końcem roku 2019 wszystkie wydziały produkcyjne powinny funkcjonować już w pełni, w oparciu o system pracy zespołowej, jakim są zespoły APU.
W celu podniesienia kompetencji funkcjonowania zespołów i optymalnego zarządzania, poprawy komunikacji oraz ujednolicenia zasad prowadzenia krótkich spotkań, dla Liderów w okresie od stycznia do marca
2019 roku zostały zorganizowane szkolenia. Kolejnym etapem rozwoju
zespołów APU będzie ich większe zaangażowanie w proces autonomicznej konserwacji maszyn i przyrządów w swoim obszarze, ale to dosłownie za chwil kilka, o czym będziemy informowali.
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JAKOŚĆ
SYSTEM IATF 16949:2016 w SPINKO MOTO
Już trzech klientów renomowanych ﬁrm branży motoryzacyjnej VALEO, WABCO i UMFOTEC
zleciło produkcję swoich wyrobów SPINKO
Moto.
W związku z tym zakład mógł przystąpić do zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością na
zgodność z normą ISO 9001:2015 i specyﬁkacją IATF 16949:2016.
W kwietniu br. jednostka certyﬁkacyjna Lloyd’s Register Quality Assurance przeprowadziła audyt potwierdzający prawidłowe funkcjonowa-

nie systemu. Wynik auditu był pozytywny, co skutkowało wręczeniem
SPINKO Moto Certyﬁkatu zgodności z ISO 9001 i „Letter of Conformance” dla IATF 19649 (co jest równoznaczne z uzyskaniem certyﬁkatu).
Wysoko oceniono współpracę zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie systemu. Współpraca osób zaangażowanych z zakładów w Lesznie
i Nowym Kisielinie układała się wzorcowo.
Od przyszłego roku do auditów kontrolnych oraz certyﬁkacyjnych obydwa zakłady będą podchodziły wspólnie. Jest to tym bardziej wskazane, że wiele procesów mamy współzależnych, a współpraca pozytywnie
wpływa na rozwój i ciągłe doskonalenie naszych procesów.

Z ŻYCIA FIRMY
Narzędziownia
Narzędziownia w SPINKO to odrębny wydział, gdzie wykonywane są wszelkie prace służące utrzymaniu form, narzędzi
czy przyrządów we właściwym stanie technicznym oraz dokonywane są naprawy oraz konserwacje narzędzi i przyrządów.

O tym jak przebiega praca na wydziale i wyzwaniach, z jakimi
mierzą się codziennie pracownicy rozmawiamy z Szefem Wydziału Krzysztofem Moszakiem, który w tym roku obchodził jubileusz 30 lat pracy w SPINKO, a od 19 lat kieruje Narzędziownią.
Ewa Niemczal: Panie Krzysztoﬁe, na początku chciałabym pogratulować 30 - letniego stażu pracy w SPINKO i życzyć dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy.
Krzysztof Moszak: Bardzo dziękuję!
EN: Od niemal 20 lat zarządza Pan wydziałem Narzędziowni. Na przestrzeni tych lat z pewnością zaszło wiele zmian. Proszę nam opowiedzieć jak wyglądała praca na początku. Jak zmieniało się wyposażenie
działu?
KM: W 2014 roku wydział został przeniesiony do nowo wybudowanych
pomieszczeń znajdujących się obok Wydziału Odlewni w celu poprawy
warunków pracy oraz ze względu na prężnie rozwijającą się produkcję
odlewów aluminiowych.
EN: Jakie nowe technologie zostały wprowadzone?
KM: Nowe pomieszczenie zostało wyposażone w nowe technologie mycia ultradźwiękowego, mycia oraz sprawdzania kanałów termostatujących, prasę tuszującą form odlewniczych, nowe maszyny do obróbki
CNC oraz drążenia. To wszystko po to, by sprostać zadaniom przy uruchamianiu coraz bardziej skomplikowanych form i okrojników o bardzo
dużych gabarytach.
EN: Z tego, co Pan mówi wynika, że praca nad formami i realizacją innych
zadań wymaga wysokich kwaliﬁkacji i kompetencji, których przecież nie
nabędzie się z dnia na dzień. Jak sobie z tym radzicie?
KM: Posiadam wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników, którzy potraﬁą sprostać tym zadaniom, ale przede wszystkim przekazywać wiedzę
nowo zatrudnionym. Ich umiejętności oraz trafne podejmowanie działań pozwalają na terminową produkcję oprzyrządowania oraz szybkie
usuwanie awarii zgłaszanych przez naszych Klientów. Ponadto wykorzystujemy potencjał młodych ludzi i przyjmujemy do pracy absolwentów szkoły zawodowej, którzy odbywali w SPINKO praktyki zawodowe
oraz wykazali się najlepszymi umiejętnościami.
EN: W ubiegłym roku uruchomiliśmy nowy zakład SPINKO Moto. Jak
przebiega współpraca z kolegami z Zielonej Góry?
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KM: Jest to nowe wyzwanie, do którego uważam, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Współpraca przebiega na wysokim poziomie. Rozpoczęliśmy od transferu oprzyrządowania produkcyjnego, a następnie
skupiliśmy się na nowych uruchomieniach. Z obu stron ustaliliśmy osoby odpowiedzialne za kontakt oraz wdrożyliśmy system QMS. Początki, jak zawsze są trudne, ale w chwili obecnej, po prawie rocznej
współpracy, jestem bardzo zadowolony z wyników, które razem udało
nam się osiągnąć.
EN: Jeszcze wiele wyzwań przed Panem i działem. Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
KM: Oby tak było. Mimo tylu lat pracy, będąc ciągle związanym
z Narzędziownią, nie brakuje mi pomysłów, aby realizować cele i zadania, jakie stawia przede mną i wydziałem Zarząd SPINKO. Jednak nie
byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wspólna praca i zaangażowanie pracowników całego wydziału. W tym miejscu dziękuję za współpracę, za okazane wsparcie, za przekazanie swoich spostrzeżeń i życzę,
abyśmy razem osiągnęli jeszcze lepsze wyniki.
EN: Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.

SPINKO DLA MŁODYCH
Dni otwarte w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie
W sobotę w dniu 06 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie
odbyły się „Dni Otwarte”. W związku z tym, iż ﬁrma SPINKO obejmuje
swoim patronatem klasę III branżową w zawodzie Operator Obrabiarek
Skrawających, mieliśmy okazję zaprezentować przyszłym uczniom swoją ofertę zachęcając młodych ludzi do kształcenia w zawodzie i odbywania praktyk w naszej ﬁrmie. Nasze stanowisko cieszyło się bardzo
dużym zainteresowanie wśród kandydatów, jak również ich rodziców,
którzy przyszli zasięgnąć informacji o możliwościach kształcenia i zdobywania zawodu w Zespole Szkół nr 4. Ze strony zwiedzających padało wiele pytań dotyczących możliwości odbywania praktyk zawodowych
w naszej ﬁrmie, pracy operatora, procesu produkcji wytwarzanych detali oraz szans zatrudnienia po zakończeniu edukacji. W naszej ﬁrmie
w roku szkolnym 2018/2019 praktyki w zawodzie Operator Obrabiarek
Skrawających odbywało 11 uczniów.
Firmę reprezentował Maciej Płatek z Działu Rozwoju Pracowników.

TARGI PWSZ
System Studiów Dualnych i Praktyk Zawodowych
w PWSZ w Lesznie oraz ścisła współpraca z naszą ﬁrmą.
„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”
Menander – starożytny grecki poeta

Studia dualne to forma edukacji prowadzona w ramach studiów łącząca jednocześnie zdobywanie wiedzy teoretycznej w ramach zajęć na
uczelni oraz praktycznego doświadczenia w zakładach pracy. Poprzez
bezpośredni kontakt z pracodawcą studenci dualni mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ﬁrmy, jej oczekiwaniami, zdobywają
bardzo cenne doświadczenie już w trakcie studiów.

Studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie cieszą się niesłabnącą popularnością. PWSZ
była pierwszą szkołą wyższą w kraju, która wprowadziła do swojej oferty studia dualne. Obecnie w PWSZ jest około 160 studentów kształcących się w systemie studiów dualnych. Nasza ﬁrma od początku
funkcjonowania studiów dualnych ścisłe współpracuje z uczelnią leszczyńską. Aktualnie w SPINKO w ramach studiów dualnych mamy zatrudnionych 5 studentów z kierunku Elektrotechnika: Piotr Łabenda, Patryk
Radziejewski, Łukasz Skotarek, Marcin Wawrzyniak i Mikołaj Wawrzyniak. Natomiast w ogóle od początku istnienia systemu dualnego szeregi naszej ﬁrmy zasiliło 5 absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie na
stanowiskach: Konstruktor Oprzyrządowania – Tomasz Bartkowiak,
Mistrz Działu Utrzymania Ruchu – Mariusz Kiciński oraz Inżynier Procesu – Marcin Grochowczak, Damian Lorek i Michał Pietrowicz.
Również w ramach porozumienia z wymienioną uczelnią nasza ﬁrma
przyjęła na praktykę zawodową 5 studentów-stażystów z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Logistyka, dla których PWSZ w Lesznie
opracował specjalny program stażowy doﬁnansowany z Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów troje z nich znalazło zatrudnienie
w SPINKO: Michalina Wojciechowska i Jarosław Jędro w Dziale Badań i
Rozwoju oraz Jarosław Szymański w Narzędziowni.
W dniu 23 maja 2019 r. w auli PWSZ odbyły się Targi Studiów Dualnych
i Praktyk Zawodowych. Aula Comeniana stała się miejscem prezentacji 22 ﬁrm zaproszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Lesznie.
Firmę SPINKO reprezentował nasz kolega Maciej Płatek z Działu Rozwoju Pracowników.
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SIŁA KOMUNIKACJI
„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”
Hans Georg Gadamer - niemiecki ﬁlozof i humanista
Jak często w pracy słyszymy podobne stwierdzenia? – „Nikt mi o tym
nie powiedział…”, „On nie przekazał mi informacji…”, „Nic o tym nie wiem,
po raz pierwszy o tym słyszę…..”, „W ogóle nie mam danych na ten temat….”, „Powinienem o tym wiedzieć…”
Podobnych sformułowań można by przytoczyć dużo więcej, bo przecież
codziennie towarzyszą naszej komunikacji w pracy. Ileż razy skarżymy się,
że ktoś nie przekazał nam ważnej informacji, że o czymś dowiedzieliśmy
się po czasie, a niejednokrotnie jako ostatni lub w ogóle nie zostaliśmy
uwzględnieni w kręgu osób, dla których dana informacja była ważna? Ileż
razy zostaliśmy postawieni przed faktem bez możliwości wyrażenia własnej opinii czy choćby ustosunkowania się do tematu, bo ktoś nie raczył,
a może zapomniał nas o tym poinformować? Ileż razy sami nie przekazaliśmy istotnych danych albo zachowaliśmy ważne informacje tylko dla siebie? Czy rzeczywiście tak musimy funkcjonować i denerwować się, że
komunikacja w ﬁrmie nie przebiega tak, jak powinna?
Brian Tracy, kanadyjski pisarz i twórca e-booków z dziedziny rozwoju
osobistego i psychologii sukcesu, powiedział bardzo mądre słowa: „Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz
bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.
Więc w czym problem? W braku umiejętności, chęci, otwartości, uważności, dobrej woli, rozumienia, jak bardzo to ważne i potrzebne? Zapewne każdy z tych powodów wydaje się odpowiedzią. Gdy spojrzymy na
rysunek, to zauważymy, że sposobów, w jaki się komunikujemy czy przekazujemy informacje jest bardzo wiele. Na początku możemy odnieść
wrażenie chaosu, jednak jak się przyjrzeć bliżej, można zauważyć ile mamy możliwości, aby informacja dotarła do drugiej osoby. Ile sposobów
do wykorzystania, aby przekaz był skuteczny. Więc dlaczego z tego nie
korzystamy? Odpowiedzieć powinien sobie każdy z nas. Badania i życie
pokazują pewną skłonność wśród ludzi, że większość z nas uważa, iż komunikuje się prawidłowo i właściwie przekazuje informacje. Często uważamy, że właśnie „inni” sobie z tym nie radzą i w tym zakresie wymagają
szkoleń. A przecież każdy z nas jest również w gronie „innych” i również
może być odbierany przez drugą osobę jako mało komunikatywną.

Podstawowe zasady skutecznego przekazu informacji:
•
•
•
•

rozmawiaj, najlepiej o konkretnych sytuacjach, wyjaśniaj,
dokładnie przekazuj instrukcje, pokazuj, kontroluj, wspieraj,
słuchaj uważnie, nie przerywaj wypowiedzi,
staraj się zrozumieć, co rozmówca ma na myśli i sprawdzaj czy dobrze zrozumiałeś,
•
zadawaj pytania, najlepiej otwarte (Co? Jak? Dlaczego? W jaki sposób? Kto?),
•
informuj o występujących problemach i sprawdzaj, co dzieje się
w danym temacie,
•
poszukuj informacji i dziel się wynikami,
•
przekazuj informacje na czas i do osób, dla których ta informacja
jest ważna,
•
bądź otwarty i odnoś się do innych z szacunkiem,
•
miej wolę i chęć do porozumienia się z innymi,
•
weź odpowiedzialność za to, co czujesz, myślisz, mówisz i jak się
zachowujesz.
Sukcesy, które osiąga człowiek w każdej dziedzinie życia, w dużej mierze zależą od umiejętności komunikowania się.
Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na przekaz informacji i od każdego z nas zależy czy wiadomość dotrze we właściwe miejsce.

MOJE PASJE – Biroﬁlistyka
Biroﬁlistyka (lub biroﬁlia) to hobby, w którym przedmiotem
zainteresowania są akcesoria związane z piwem.

O niezwykłej pasji rozmawiamy ze Zdzisławem Wasiołką, pracownikiem Narzędziowni, który w SPINKO pracuje od 38 lat.
Ewa Niemczal: Bardzo ciekawe hobby.
Co Pan zbiera?
Zdzisław Wasiołka:Podkładki pod piwo.
EN: Od kiedy zrodziło się u Pana takie
zainteresowanie?
ZW: Właściwe, to na początku syn, jako
mały chłopiec, przyniósł do domu kilka
podkładek pod piwo i zaczął je zbierać.
Z czasem, kiedy podrósł zainteresowanie minęło i wówczas ja przejąłem jego
kolekcję. Traﬁłem na pierwszą giełdę
kolekcjonerską. I tak to się zaczęło…
EN: Skąd bierze Pan podkładki?
ZW: Różnie. Najczęściej przynoszą mi

6

znajomi, przywożą z podróży po kraju i za granicą. Odwiedzając różne
lokale czy puby sam również włączam do mojej kolekcji nowe podkładki. Poza tym często uczestniczę w giełdach czy festiwalach piwnych
w Poznaniu lub Wrocławiu, gdzie gromadzą się pasjonaci akcesoriów
piwnych i tam następuje handel wymienny.
EN: Która z podkładek jest dla Pana najcenniejsza?
ZW:Na pewno moja pierwsza z wyjazdu do dawnego NRD. Duże znaczenie mają też te przywiezione z małych krajów, bo trudno jest je zdobyć.
Na przykład mam podkładkę z regionalnego browaru na Wyspie Jersey.
EN: Czy są może podkładki, które szczególnie chciałby mieć Pan w swojej kolekcji?
ZW: Przedwojenne polskie. Są bardzo cenne i trudne do zdobycia, bo
zazwyczaj są to pojedyncze egzemplarze. Warte są nawet 3000 zł za
sztukę. Na przykład z naszego przedwojennego leszczyńskiego browaru Schneider pozostało na rynku kilka egzemplarzy podkładek (były dwa
wzory).
EN: A ile właściwie ma Pan w kolekcji podkładek i gdzie je Pan przechowuje?
ZW: W kolekcji mam około 7000 wzorów z 89 państw. Polskie podkładki przechowuję w segregatorach, natomiast zagraniczne w kartonach
z opisem na poszczególne kraje.
EN: W takim razie życzę zdobycia wymarzonych podkładek i bardzo
dziękuję za rozmowę.

FESTYN FIRMOWY
Wspólna zabawa
Tradycją już stała się coroczna organizacja festynu integracyjnego dla
pracowników naszej ﬁrmy i ich rodzin. W sobotę 08 czerwca 2019 r. przy
leszczyńskiej kręgielni od godz. 13.00 rozpoczął się piknik rodzinny.
Wspólne rozmowy, zabawa, udział w konkursach, pyszne jedzenie
z pewnością sprzyjały integracji i zacieśnianiu więzi. Liczne konkursy,
dmuchane zamki, gokarty, kręgle i wiele innych propozycji gromadziły
wielu chętnych. Na festynie gościliśmy też nasze koleżanki i kolegów ze
SPINKO Moto z Zielonej Góry. Cieszymy się, że razem mogliśmy bawić
i wspólnie spędzić czas. Fotorelacja z festynu na ﬁrmowej stronie
FACEBOOK.

KONKURS
DLA DZIECI
Stroik Wielkanocny
W nawiązaniu do Świąt Wielkanocnych nasza ﬁrma zorganizowała
konkurs plastyczny dla dzieci pracowników pod hasłem „STROIK
WIELKANOCNY”.
Do konkursu zostały zgłoszone 44 prace dzieci w różnym wieku. Najwięcej prac – 32 przygotowały dzieci w wieku 3-9 lat, pozostałe 12 stroików
wykonały dzieci w wieku 9-16 lat. Inwencja, kreatywność, pomysłowość
w wykorzystaniu różnych materiałów oraz oryginalność przekroczyły
nasze najśmielsze oczekiwania. Wybór najlepszych był bardzo trudny,
gdyż wszystkie prace były wspaniałe.
13 kwietnia 2019 roku odbyło się w naszej ﬁrmie uroczyste wręczenie
nagród i wyróżnień. Wszystkie dzieci otrzymały Pluszowego Zajączka,
zestaw gadżetów i pamiątkowy dyplom.

LAUREACI
I miejsce: Eryk Maćkowiak, 10 lat
II miejsce: Michał Pudzianowski, 6,5 lat
III miejsce: Klara Oo, 5 lat
I miejsce: Adrian Jaworski, 11 lat
II miejsce: Szymon Młot, 5 lat
III miejsce: Jan Skiba, 5 lat

WYRÓŻNIENIA
Amelia Łysiak, 7 lat
Kamil Cyka, 6 lat
Jakub Kosiński, 6 lat
Łukasz Nabzdyjak, 7 lat

Najstarszy uczestnik
Jakub Szumski, 16 lat
Najmłodszy uczestnik
Natalia Gano, 3,5 roku
Wiktor Szymański, 3 lata
Cezary Brzozowski, 3,5 roku

Wyróżnienia specjalne
Działu Rozwoju Pracowników
Martyna Łuszczyńska, 13 lat
Paulina Płatek, 12 lat
Oliwia Grzegorzewska, 9 lat
Hanna Trzcińska, 7 lat

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich rodzicom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz bardzo
dziękujemy za zaangażowanie i udział w naszej akcji.

7

SPINKO po godzinach
STRZELECTWO

BIEGANIE

Kolejne sucesy Magdy

Dobre starty naszych biegaczy

W tym roku sezon strzelań kulowych
rozpoczął się bardzo dobrze dla naszej
koleżanki Magdy Majowicz. W pierwszej
Rundzie Pucharu Polski, która odbywała się w kwietniu b.r. we Wrocławiu
wywalczyła 6. miejsce w kategorii seniorek w konkurencji karabin sportowy
60 strzałów leżąc. Zdobyła również
12. miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów. Dzięki osiągniętym wynikom zakwaliﬁkowała się do
Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn,
które odbywać się będą w sierpniu 2019
roku we Wrocławiu.
Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki.

WĘDKARSTWO
Wędkarze opanowali łowiska
Jak co roku z nastaniem wiosny do aktywnego działania powrócili członkowie
sekcji wędkarskiej Fisching Team
Spinko. Pierwsze zawody „Wiosenne
otwarcie sezonu” odbyły się na stawie
sportowym w Dzięczynie. Pomimo nienajlepszej pogody ryba żerowała nadwyraz dobrze. Po kilku godzinach
rywalizacji najwięcej ryb znalazło się
w siatce Igora Cabana ze SPINKO Moto
– ponad 13 kg, a łączna waga wszystkich
złowionych okazów to prawie 75 kg.
Po zakończeniu zawodów wszyscy zgormadzeni gorąco pożegnali i podziękowali za lata pracy dla sekcji Markowi
Cieślarczykowi, który otrzymał okolicznościowy puchar.
Drugie zawody rozegrano również na
zbiorniku w Dzięczynie. Choć pogoda
dopisała, o wiele trudniej było o dobry
wynik. Zdobywca pierwszego miejsca,
Krzysztof Ziegler, złapał tego dnia niecałe 6 kg głównie karasi i jednego karpia. Słabsze brania nie zepsuły wspaniałej atmosfery, której zwieńczeniem był wspólny posiłek wszystkich
uczestników, przygotowany przez Floriana Strzałkiewicza i Łukasza Rybińskiego. Przed nami zawody, które zostaną rozegrane w czerwcu.
Z tego miejsca gorąco zapraszamy wszystkich Pracowników SPINKO do
wspólnego spotkania nad wodą w gronie ludzi uprawiających wspólne hobby!

CROSSFIT
Szykujemy formę na lato
Lato zbliża się dużymi krokami, forma
sama się nie zrobi. Ekipa Crossﬁt
SPINKO systematycznie się powiększa
i trenuje pod okiem czujnych trenerów.
Do grupy dołączyły kolejne osoby, które pomyślnie zakończyły zajęcia „On
Ramp” dla początkujących. Jeśli ktoś
chce poprawić swoją kondycję i przy
okazji sylwetkę serdecznie zapraszamy
do naszej grupy.
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Sezon biegowy rozkręcił się na dobre.
W okolicy organizowane są biegi w których licznie udział biorą nasi pracownicy. Biegacze ze SPINKO już wzięli udział
m. in. w biegach: IV Półmaratonie Leszno, XXXVI Biegu im. Bł. E. Bojanowskiego w Piaskach, Biegu Zwycięstwa
w Bojanowie iWolsztyńskiej Dziesiątce.
Gratulujemy rewelacyjnych wyników
i już dziś trzymamy kciuki za kolejne Wasze występy!

KRĘGLARSTWO
Rewelacyjny sezon 2018/2019
Sezon Kręglarski zakończył się ogromnym sukcesem naszej drużyny. Ukończony w kwietniu b.r. cykl Turniejów
Miast, to wielkie zwycięstwo miasta
Leszna. Punkty we wszystkich rozgrywkach zdobywali głównie reprezentanci
naszej sekcji. Jednak najlepsze miało
dopiero nadejść. Ostatnią imprezą sezonu były Mistrzostwa Polski rozgrywane na kręgielni w Tucholi. To wielkie
zwycięstwo naszej sekcji, która drużynowo zdobyła Mistrzostwo Polski, a podwójnym Mistrzem Polski zarówno
indywidualnie, jak i drużynowo został
nasz kolega Remigiusz Szabel, aktualnie Szef Produkcji w SPINKO Moto.
W innych turniejach indywidualne sukcesy odnieśli również Adrian Karch oraz
Piotr Polasik. Całej ekipie oraz Remikowi składamy wielkie gratulacje!

KOLARSTWO
Mocny start w sezonie 2019
Drużyna kolarska SPINKO rozpoczęła
sezon z dużymi sukcesami. Reprezentuje ﬁrmę w trzech ligach: Leszczyńska
Liga Rowerowa, Solid MTB oraz Bike
Maraton. W Leszczyńskiej Lidze Rowerowej zajmuje czołowe lokaty, a głównym celem jest zdobycie upragnionego
medalu w klasyﬁkacji drużynowej
(obecnie zajmuje 5. Miejsce). W edycji
Solid MTB kolarze walczą o indywidulne sukcesy. Na dystansie mini Marek Wawrowski góruje nad rywalami zdobywając miejsca na podium raz za razem. Podobnym osiągnięciem może
pochwalić się Waldemar Jędrzejczak zdobywając w ostatnim wyścigu w Wilkowicach III miejsce. W sezonie 2019 zaplanowany został również start we
wszystkich etapach największej imprezy o nazwie Bike Maraton. Jest to
edycja dwunastu wyścigów w takich miejscowościach, jak: Wisła, Karpacz,
Świeradów, Szklarska Poręba i Jelenia Góra. Drużynę reprezentują
na wszystkich etapach Arkadiusz Wojciechowski oraz Marcin Brzozowski.
Wyścigi są bardzo wymagające z uwagi na duże przewyższenia. Na niektórych etapach mamy przyjemność ściągania się z takimi gwiazdami, jak Maja Włoszczowska. Po czterech etapach zajmujemy odpowiednio 9. i 10.
miejsce na 500 sklasyﬁkowanych zawodników. Naszym kolarzom życzymy
„połamania kół”. Gratulujemy.

