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Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski

W ostatnich tygodniach kończącego się roku zazwyczaj jest czas do podsumowania
naszych dokonań i opracowywania planów na kolejne lata. W naszej grupie kapitałowej - SPINKO Leszno i SPINKO Moto właśnie kończymy te zadania. Chciałbym podzielić się kilkoma reﬂeksjami. Przede wszystkim rośnie i krzepnie nasza młoda ﬁrma
SPINKO Moto. Jej załoga jest coraz bardziej doświadczona i stara się wypełniać misję ﬁrmy – zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom. Bardzo wysokie wymagania klientów z przemysłu motoryzacyjnego są niemałym wyzwaniem - wspólnie ze
SPINKO Leszno - dąży do osiągnięcia celów wynikających z realizacji misji - szczególnie w zakresie jakości wyrobów.
Nasze ﬁrmy działają głównie na rynku automotive. Rynek samochodowy zmienia się
w ostatnim czasie bardzo dynamicznie przechodząc z rozwiązań silników spalinowych
na rozwiązania bezemisyjne. Zmiany te są pochodną ustawodawstwa europejskiego

ograniczającego emisję szkodliwych czynników do atmosfery. Standardy te zostały opracowane w serii Dyrektyw Europejskich, które sukcesywnie zwiększają swoją restrykcyjność. Szczegółowo trendy rynku motoryzacyjnego znajdą Państwo w bieżącym wydaniu.
Jak w każdym biuletynie przedstawiamy dużo informacji z życia spółki.
Zapraszam do lektury.
W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu pragnę podziękować Wam wszystkim za wkład
w rozwój grupy SPINKO w prawie już zakończonym 2019 r. 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 2020
życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia i wytrwałości w realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych.

Elektryczna przyszłość motoryzacji
Coraz silniejsza tendencja zastępowania silników spalinowych napędem
elektrycznym jest m.in. efektem pragmatycznego podejścia
producentów do zagadnienia ograniczania emisji spalin.
Średnia wartość emisji CO2/km dla samochodów zarejestrowanych w Europie wyniosła
w poprzednim roku 120,5 g CO2/km. Od 2021 r. działający w Europie producenci będą
musieli sprostać limitowi 95g średniej emisji CO2/km dla całej ﬂoty oferowanych modeli.
Zdaniem wielu producentów samochodów, te wymogi są tak wygórowane, że ich spełnienie będzie nie lada wyczynem. Nowy limit emisji może spowodować znaczny wzrost
cen samochodów, gdyż producenci nie mogąc zachować obowiązujących norm będą
zmuszeni płacić kary za ich przekraczanie i tak za każdą sprzedaną sztukę pojazdu
zapłacą karę 5 euro za pierwszy gram przekroczenia, 15 euro za drugi, 25 euro za trzeci
i 95 euro za każdy kolejny. Stąd obecny trend do poszukiwania alternatywnych rodzajów
napędu, wśród których na czoło wysuwają się auta elektryczne, wodorowe ogniwa paliwowe i rozwiązania hybrydowe plug-in.
Jak szacuje ﬁrma analityczna Alix Partner, koncern Volkswagena musi liczyć się z karą
rzędu 1,83 mld euro, a Fiat Chrysler Automobiles 746 mln euro. W najlepszej sytuacji jest
japońska Toyota z średnią emisją wynoszącą 99,9 CO2/km. Część producentów,
w tym Toyota i Audi pracują nad bateriami z elektrolitem w postaci stałej. Taka bateria
pozwoliłaby na przechowywanie dwa razy większej ilości prądu przy zachowaniu takich
samych wymiarów i wagi. Hybryda z takim akumulatorem mogłaby przejechać do 100
km na samym akumulatorze. Taka odległość byłaby wystarczająca do poruszania się
w dużych aglomeracjach miejskich.
Wg Klausa Froelicha w ciągu dziesięciu lat w dużych chińskich miastach, jak Pekin czy
Szanghaj, samochody będą wyłącznie bezemisyjne. W tym czasie w Europie będą zdobywały coraz większą popularność hybrydy typu plug-in. W Stanach Zjednoczonych samochody elektryczne zyskają na popularności, lecz gównie na zachodnim wybrzeżu.
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Niemniej nie będą one dominującym typem pojazdów. Aby sprostać zmieniającemu się rynkowi motoryzacyjnemu, obie nasze ﬁrmy muszą być przygotowane na nowe wyzwania oraz
na kontynuację zapoczątkowanych w tym roku prac nad dywersyﬁkacją produkcji. Dlatego
działy B+R intensywnie pracują nad nowymi projektami zarówno dla e-mobillty jak i nad poszukiwaniem współpracy z odbiorcami innych segmentów rynku. Jest to wielka szansa na
zdobycie nowych kompetencji zarówno dla naszych ﬁrm jak i naszych pracowników oraz
szansa na wprowadzenie nowych procesów technologicznych.
PRZEMYSŁAW DEMBIŃSKI

SPINKO Moto
W czerwcu 2019 r. ﬁrma SPINKO Moto obchodziła pierwszą rocznicę
działalności w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
Z tej okazji Zarząd ﬁrmy zorganizował uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli
pracownicy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra i Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Spotkanie miało charakter symboliczny, któremu przyświecała niezwykła inicjatywa. W pierwszą rocznicę działalności Spółka postanowiła posadzić
trzy dęby. Drzewka te mają symbolizować dobrą współpracę Spółki z Zarządem i miastem Zielona Góra.
Jest to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć.
W tym czasie na obszarze działki ok. 8,7 ha powstała hala produkcyjno-magazynowa
z częścią socjalno-biurową o powierzchni ok. 11.000 m2 oraz niezbędną infrastrukturą.
Do zakładu zostały doprowadzone wszystkie media, a miasto Zielona Góra w ramach
swoich inwestycji zapewniło dojazd do ﬁrmy, realizując inwestycję drogową. W nowych
halach produkcyjnych zainstalowane zostały i pracują nowoczesne maszyny i urządzenia m.in. piece topialne, gniazda odlewnicze, śrutownica i centra frezarskie CNC. W zakładzie uruchomione zostało odlewanie i obróbka skrawaniem wyrobów ze stopów
aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego. Pracownicy ﬁrmy nieustannie podnoszą swo-

je kwaliﬁkacje poprzez udział w licznych szkoleniach. Niewątpliwie zaangażowanie i ciągły
rozwój pracowników jest źródłem sukcesu ﬁrmy. Najbliższe cele to prowadzenie stabilnej
produkcji oraz zapewnienie wymaganej jakości wyrobów dla zapewnienia pełnej satysfakcji naszych klientów.
ANNA MICHALEWICZ

Ćwiczenia przeciwpożarowe
W dniu 22 listopada 2019 r. na terenie ﬁrmy SPINKO Moto odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe z udziałem 4 jednostek Straży Pożarnej (PSP Zielona Góra i OSP Stary Kisielin).
Zgodnie ze scenariuszem zdarzenia w trakcie transportu kadzi z płynnym aluminium
pomiędzy topialnią, a odlewnią, operator wózka widłowego wpadł w poślizg, w wyniku
czego nastąpił wyciek aluminium, a w jego konsekwencji pożar na hali odlewni. W związku z pożarem zarządzono ewakuację pracowników. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane służby ratunkowe. Po ewakuacji okazało się, że oprócz operatora wózka
widłowego (manekin), który został poszkodowany w trakcie wypadku, brakuje jednego
pracownika administracyjnego, który najprawdopodobniej pozostał w budynku.
Wobec tych zdarzeń akcja ratunkowa była prowadzona dwutorowo:
1) Strażacy PSP ratowali operatora wózka widłowego i gasili pożar odlewni,
2) Strażacy OSP Stary Kisielin ratowali z płonącego budynku zaginionego pracownika,
który podczas ewakuacji poślizgnął się w szatni i stracił przytomność.

Akcja ewakuacyjna i ratunkowa przebiegła sprawnie. Trening przeciwpożarowy miał na celu nie tylko sprawdzenie obowiązujących procedur, ich znajomości przez pracowników, ale
również kształtować właściwe zachowanie i nawyki. Firma SPINKO Moto jest wdzięczna
wszystkim pracownikom i strażakom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.
MAGDALENA INKÓW

System Sugestii Pracowniczych
Trwa usprawnianie systemu.
Od ponad 9 lat funkcjonuje w SPINKO Klub Praktycznych Rozwiązań, a pracownikom
nadal nie brakuje pomysłów na udoskonalanie swojej pracy. Stale, pozytywnie nas zaskakują ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.
Chcąc wyjść pracownikom naprzeciw i przyspieszyć zarządzanie wnioskami oraz skrócić czas jaki upływa od momentu złożenia dokumentu do wdrożenia pomysłu, postanowiliśmy wprowadzić elektroniczny system obiegu dokumentów w funkcjonującym
i sprawdzającym się w SPINKO systemie ASCENT. Rozruch systemu w nowej, udoskonalonej wersji planujemy na początek zbliżającego się 2020 r.
Podsumowując, jeszcze niepełny 2019 r., pracownicy złożyli 141 wniosków, z czego 71
zostało wdrożonych, a pomysłodawcy otrzymali gratyﬁkacje ﬁnansowe w postaci bo-

nów podarunkowych. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami i wdrażania ich
w życie. Dla najaktywniejszych pracowników czekają nagrody kwartalne.
W 2019 r. otrzymały je kolejno następujące osoby:
Paweł Kosmowski (Narzędziownia), Włodzimierz Groblewicz (Wydział Odlewni), Małgorzata Leśniak i Anna Twarda (Okrawanie, Gratowanie Śrutowanie), Paweł Przybylak (Wydział Obróbki Odlewów Żeliwa), Przemysław Roszak (Narzędziownia),
Przemysław Klupsz (Wydział Odlewni), Rafał Furmanowski (Narzędziownia), Kamil Gajewski (Narzędziownia). Serdecznie GRATULUJEMY!
BLANKA GUZIAK
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Wieści kadrowe
Nasi Jubilaci - serdecznie GRATULUJEMY!

Jubilaci drugiego
półrocza 2019
Imię i Nazwisko

Lata pracy

1. Mieczysław Bojek
2. Elżbieta Adamowicz
3. Bronisław Rembikowski
4. Alicja Przybylska
5. Roman Gawraczyński
6. Jacek Hrabczak
7. Karol Dolata
8. Wiesław Naskręt
9. Stanisław Szymkowiak
10. Jacek Wawrzyniak
11. Marek Chwaliszewski

50
40
40
40
35
35
35
35
35
35
30

Emeryci i renciści

W drugim półroczu 2019 r. 43 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,
rzetelną pracę oraz wsparcie. Życzymy wielu sukcesów, zdrowia, dążenia do realizacji wyznaczonych celów, satysfakcji
zawodowej oraz wszelkiej pomyślności.

Imię i Nazwisko

Lata pracy

12. Marek Skrzypczak
13. Jarosław Ratajczak
14. Zenon Talarczyk
15. Krzysztof Witkiewicz
16. Paweł Kobylański
17. Marek Nowak
18. Leszek Smektała
19. Aleksandra Urbaniak
20. Katarzyna Czwojdrak
21. Roman Skotarek
22. Eugeniusz Skrzypczak

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Imię i Nazwisko
23. Karol Porzucek
24. Elżbieta Grześko
25. Marcin Andersz
26. Paweł Hrankowski
27. Łukasz Prałat
28. Leszek Szczerbal
29. Leszek Podkowski
30. Konrad Roszczak
31. Czesława Taczak
32. Robert Podemski
33. Daniel Sawicki

Lata pracy
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Imię i Nazwisko

Lata pracy

34. Piotr Staniszewski
35. Marcin Gawrych
36. Roman Andrzejewski
37. Michał Stanisławski
38. Adam Stróżyński
39. Mirosław Sura
40. Bogdan Zajdel
41. Marcin Brzozowski
42. Damian Jeliński
43. Paweł Milkiewicz

20
20
15
15
15
15
15
15
15
15

W drugim półroczu 2019 r. na emeryturę i rentę przeszli następujący pracownicy:

Jacek Kolan – długoletni pracownik Spółki, przepracował w ﬁrmie
31 lat. Zaczynał pracę na stanowisku Wiertacz Współrzędnościowy,
Mistrz Wydziału: Narzędziowni, Elektrotechnicznego, Odlewni i Obróbki Skrawaniem, Odlewni i Obróbki Klamek. Był członkiem Rady
Nadzorczej. Wieloletni działacz i Przewodniczący Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”. Zawsze zaangażowany i sumienny, dbający o dobre imię ﬁrmy.
Stanisław Woźniak – przepracował w ﬁrmie 31 lat. Zaczynał na
stanowisku Tłoczarz, później był Referentem ds. Planowania Produkcji, następnie Mistrzem Wydziału Odlewni i Obróbki Skrawaniem.
Ostatnio zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. Planowania
i Kooperacji na Wydziale PK. Pan Stanisław był zawsze życzliwym
i oddanym ﬁrmie pracownikiem.
Henryk Nowak – wieloletni pracownik Spółki, przepracował w naszej ﬁrmie 40 lat na stanowiskach: Mistrz Wydziałowy, Rozdzielca,
Dyspozytor-Logistyk. Zawsze oddany ﬁrmie pracownik.

Urszula Talarczyk – przepracowała w Spółce 4 lata, cały czas
na stanowisku Ślusarz na Wydziale Montażu Klamek. Pani Urszula była
życzliwym i otwartym pracownikiem. Zawsze służyła pomocą
i wsparciem.
Ryszard Nowak – długoletni pracownik Spółki, przepracował w ﬁrmie
43 lata na stanowiskach: Kierowca, Monter, Gratowacz Detali, Magazynier. Pan Ryszard zawsze wywiązywał się z powierzonych obowiązków,
życzliwy, uczynny.
Waldemar Brychcy – wieloletni pracownik Spółki, przepracował w ﬁrmie 46 lat. Pracował na stanowiskach: Rozdzielca Robót, Pakowacz,
Tłoczarz, ostatnio na stanowisku Oczyszczacz Odlewów. Koleżeński,
zawsze można było na nim polegać.
Karol Porzucek - przepracował w ﬁrmie 25 lat. Był uczniem Szkoły
Przyzakładowej, później rozpoczął pracę w naszej ﬁrmie. Pracował
cały czas na stanowisku Szliﬁerz Odlewów-Ręczny. Uprzejmy, życzliwy, sumienny kolega. W bieżącym roku przeszedł na rentę.
ELŻBIETA ADAMOWICZ

W lipcu 2019 r. ﬁrma SPINKO została objęta ustawą
o pracowniczych planach kapitałowych. Do PPK
w naszej ﬁrmie przystąpiło 35% ogółu zatrudnionych.
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Już tradycyjnie nasza ﬁrma zorganizowała Wigilię dla emerytów i rencistów Spółki,
która odbyła się w dniu 7 grudnia 2019 r. w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Naszym
emerytom i rencistom życzymy, aby nadchodzące święta przyniosły dużo uśmiechu,
by upłynęły w zdrowiu i spokoju.

Jubileusz 50-lecia pracy w SPINKO
Rozmowa z Mieczysławem Bojkiem Mistrzem Zmianowym Narzędziowni, który
we wrześniu tego roku obchodził okrągły jubileusz – 50 LAT PRACY W SPINKO.
Aleksandra Sworacka: Panie Mieczysławie na wstępie chciałam pogratulować 50-letniego stażu
i życzyć dalszej satysfakcjonującej i owocnej
pracy. Jest Pan pierwszą osobą w historii
naszej ﬁrmy, która może poszczycić się takim stażem. Proszę opowiedzieć jakie były
Pana początki pracy w ﬁrmie?
Mieczysław Bojek: Pracę rozpocząłem w 1969 r.
w Spółdzielni Inwalidów „Kopernik”, która w 1995 r.
została przekształcona w spółkę prawa handlowego
SPINKO. Zatrudniony zostałem w ramach nauki zawodu jako ślusarz narzędziowy. W tym
czasie praktycznego przygotowania do zawodu uczyłem się od mistrza, który był jednocześnie opiekunem i nauczycielem. Dzięki takiemu działaniu z łatwością wchodziło się
w nurt działania danego zakładu. Od początku zatrudnienia związany jestem z Narzędziownią. Podczas mojej wieloletniej pracy miałem również okazje przyuczać kilku pracowników
do zawodu, którzy dziś są fachowcami w swojej dziedzinie.
AS: Firma SPINKO w przyszłym roku będzie obchodzić 70-lecie działalności. Jak zmieniła się ﬁrma na przestrzeni lat?
MB: W momencie mojego zatrudnienia w ﬁrmie produkowano galanterię metalową – 1001
drobiazgów. Wówczas pracowało ok. 300 pracowników, dziś ponad 700. W ﬁrmie zachodzi-

ły liczne zmiany i pojawiały się nowe pomysły na rozwój. Firma zaczęła produkcję
podzespołów do samochodów Fiat 126p, Polonez, Żuk, Nysa, Peugeot. Następnie
ﬁrma podjęła produkcję okuć budowlanych i elektrycznych silników małej mocy,
powstała odlewnia. Zmiany te wymagały rozbudowy ﬁrmy, a więc sporych inwestycji. Działania te przyniosły efekty. Dziś ﬁrma SPINKO jest wiodącym producentem
oraz dostawcą podzespołów samochodowych dla czołowych ﬁlm motoryzacyjnych.
AS: Co najbardziej ceni Pan w pracy w SPINKO?
MB: Przede wszystkim dobrą atmosferę. Bardzo cenne są dla mnie relacje ze współpracownikami, z kolegami z pracy. To sprawia, że od tylu lat zawsze chętnie przychodzę do pracy, robię to co lubię i na czym się znam.
AS: Słyszałam, że jest Pan osobą o wielu zainteresowaniach. Czym zajmuje się
Pan w wolnych chwilach?
MB: Mam zacięcie historyczne. Interesują mnie ciekawostki z naszego regionu.
Bardzo dużo czytam, rozmawiam z ludźmi, którzy dzielą moją pasję i z którymi mogę wymieniać się informacjami. Stawiam również na aktywność ﬁzyczną. Często
organizuję sobie wycieczki rowerowe, by jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.
AS: Jakie są Pana dalsze plany zawodowe?
MB: Chcę nadal spełniać się w tym co robię.
AS: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego.

Człowiek z pasją
Wywiad z trenerem Football Academy Leszno Łukaszem Byledbał –
Inżynierem Jakości, zatrudnionym w SPINKO od 2014 r.
Aleksandra Sworacka: Witam Cię bardzo serdecznie. Na początku chciałam zapytać jak zainteresowałeś się piłką nożną? Czy ktoś zaraził Cię pasją?
Łukasz Byledbał: Od najmłodszych lat często oglądałem z tatą mecze oraz ćwiczyliśmy na podwórku. To on był pierwszą osobą, która pokazała mi świat piłki nożnej.
AS: W którym momencie wiedziałeś, że chcesz wiązać swoją przyszłość z zawodem trenera?
ŁB: Będąc sędzią piłkarskim, często podczas meczy myślałem, że gdybym był trenerem inaczej bym rozegrał dany fragment gry, bądź zmienił taktykę, w momencie gdy
zespół przegrywa. Wtedy zacząłem poważnie myśleć o tym, aby zostać trenerem. Następnie odbyłem staż w Football Academy Leszno, uzyskałem licencję UEFA C oraz zostałem trenerem w leszczyńskiej akademii.
AS: Ile w tym momencie prowadzisz drużyn? Jak wyglądają treningi i jak często
się odbywają?
ŁB: Aktualnie prowadzę dzieci z rocznika 2010/2011. Trenujemy 2 razy w tygodniu, do
tego dochodzą mecze ligowe z ramienia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz
turnieje. Na treningach staram się, aby zawodnicy rozwijali technikę indywidualną poprzez ćwiczenia i gry, poszerzali myślenie taktyczne w fazach bronienia i atakowania
oraz udoskonalali sprawność ruchową.
AS: Nie da się nie zauważyć, że spędzając z piłkarzami tyle czasu, jesteś nie tylko
ich trenerem, ale też wychowawcą. Co oprócz umiejętności piłkarskich starasz się
im wpoić?

ŁB: Staram się wpoić zasady zdrowego żywienia poprzez picie wyłącznie wody na treningach oraz w przypadku gdy zawodnik chce poczęstować kolegów jakimś smakołykiem
z okazji urodzin, słodycze zastępowane są owocami. Oczywiście uczę też szacunku dla
kolegów z drużyny, przeciwników oraz sędziów.
AS: Porozmawiajmy teraz o Tobie. Co jest Twoim największym sukcesem w pracy
w zawodzie trenera?
ŁB: Sukcesem dla mnie jest wzrost umiejętności piłkarskich zawodników oraz uśmiech
na twarzy moich podopiecznych po każdym treningu i meczu.
AS: Jakie masz plany na przyszłość?
ŁB: W przyszłości planuję podwyższać swoje kwaliﬁkacje, zdobywając następne licencje
UEFA. Pragnę też kiedyś poprowadzić drużynę seniorów.
AS: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony czas. Życzę powodzenia w dalszej
karierze trenera i samych sukcesów.
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dlaczego wydarzył się wypadek przy pracy?
Niejednokrotnie słyszymy, że wydarzył się wypadek w pracy. Jaka jest nasza pierwsza
myśl? Ciekawe co się stało? Czy to było coś groźnego? Jak duży to był uraz? Dobrze,
że to nie ja. A ilu z nas pomyślało dlaczego do tego doszło? Co możemy zrobić, żeby
wypadek się więcej nie powtórzył?
Zapobieganie wypadkom przy pracy jest najważniejszą kwestią bezpieczeństwa.
Bezpośrednio po zdarzeniu wypadkowym zajmujemy się zbadaniem zaistniałej sytuacji.
Z tego powodu tak ważne jest pozostawienie miejsca wypadku w nienaruszonym stanie,
aby dokładnie zbadać przyczynę zdarzenia i wdrożyć takie działania, aby wypadek już
więcej się nie powtórzył.

PRZYCZYNY WYPADKÓW W SPINKO W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

O WYPADKU PRZY PRACY MÓWIMY WÓWCZAS, GDY WSZYSTKIE
CZTERY CZYNNIKI WYSTĄPIĄ RÓWNOCZEŚNIE.

Wypadek przy pracy -> zdarzenie występujące znienacka
w sposób niespodziewany, wywołane szkodliwym działaniem
z zewnątrz (przyczyną zewnętrzną) podczas wykonywania
czynności w czasie pracy, powodujące uszkodzenie ciała.

Po ustaleniu czynników, które doprowadziły do wypadku przy pracy opracowujemy
działania zapobiegawcze oraz wdrażamy polecenia powypadkowe.
Naszym wspólnym celem jest wyeliminowanie przyczyn wypadków, dlatego tak ważne jest skuteczne wprowadzenie działań zapobiegawczych. Prawidłowe zachowanie
pracowników podczas pracy ma wpływ na bezpieczeństwo całej ﬁrmy.

W ostatnim czasie zarejestrowaliśmy wzrost wypadków podczas pracy, a przyczyny
tych incydentów były różne. Badając nieprawidłowości, które bezpośrednio lub
pośrednio przyczyniły się do wystąpienia tych zdarzeń doszliśmy do wniosków, że
najczęstszymi przyczynami wypadków są:
• zbyt małe skupienie pracownika na wykonywanej czynności,
• pośpiech,
• nieznajomość zagrożeń występujących w miejscu pracy.

BEZPIECZNE DZIAŁANIE = SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE
Działam:

Zapobiegam:

• szkolę się,
• stosuję się do instrukcji,
• skupiam się na wykonywanej czynności,
• nie spieszę się,
• zgłaszam zagrożenia występujące
na stanowisku pracy,
• zgłaszam wypadki przy pracy.

• znam zagrożenia na swoim stanowisku
pracy,
• zgłaszam zdarzenie potencjalnie
wypadkowe,
• zwracam uwagę na nieprawidłowości
na stanowisku pracy,
• stosuję środki ochrony indywidualnej.
IZABELA SCHMIDT

ZANIM WEJDZIESZ NA DROGĘ TRANSPORTOWĄ - ROZEJRZYJ SIĘ!
ZANIM UŻYJESZ SIŁY – UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE ZAHACZYSZ O OSTRY PRZEDMIOT!
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Inwestycje i remonty
Zakładowa stołówka już po modernizacji.
Po 4 miesiącach prac została oddana do użytku zmodernizowana stołówka zakładowa.
Od października 2019 r. pracownicy mogą spożywać posiłki w estetycznych warunkach.
W ramach przeprowadzonych prac wyposażonych zostało kilka pomieszczeń: kuchnia,
miejsce do wydawania posiłków, lada kasowa oraz jadalnia. Wymieniono podłogę, odnowiono ściany, zamontowano nowy suﬁt wraz z nowoczesnym oświetleniem, zakupiono
też nowe stoły i krzesła. Część jadalna jest wentylowana przez centrale nawiewno–wywiewną oraz ogrzewana przez nowoczesny system grzewczy. Współczesny wystrój jadalni idealnie współgra z zamontowanym systemem multimedialnym, który umila czas
spędzony na konsumpcji smacznych posiłków serwowanych przez ﬁrmę cateringową.
W ofercie stołówki znajdują się nie tylko zestawy obiadowe, ale również ogromny wybór

śniadań m.in. sałatki, kanapki, jajecznica, a także ciasta, owoce i napoje.
W menu codziennie znajdują się nowe propozycje dań, a oferta jest na tyle urozmaicona, że z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Równolegle z renowacją stołówki wyremontowano część holu (łącznika budynku
administracyjnego) oraz wymieniono gabloty, w której znajdują się wyroby naszej
ﬁrmy począwszy od historycznych po obecnie wykonywane oraz puchary
i pamiątkowe nagrody zakładowych drużyn sportowych.
Poziom szczegółowości prac był bardzo duży, tym większa satysfakcja, że udało
się wszystko przygotować w zakładanym terminie.
Na zdjęciach można obejrzeć efekt prac.
BARTOSZ WOLNY

Osobami zaangażowanymi w realizację projektu byli: Dyrektor Operacyjny Bernard Konieczny oraz Specjalista ds. Zarządzania Infrastrukturą Techniczną i Inwestycjami Bartosz Wolny.

Aktywne Obywatelskie Leszno
W sobotę 14 września 2019 r. ﬁrma SPINKO wzięła udział
w Wielkim Festynie Aktywności – Aktywne Obywatelskie Leszno.
Była to już piąta odsłona festynu organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji i ﬁrm zaangażowanych społecznie. Udział w tym wydarzeniu wzięła również nasza ﬁrma. Stoisko SPINKO zostało podzielone na trzy strefy. Pierwsza przedstawiała
wyroby ﬁrmy, a pracownicy omawiali charakter pracy. W drugiej przedstawione zostały aktywności naszych pracowników – sekcja kolarska wystawiła sprzęt rowerowy, a sekcja Crossﬁt zachęcała do zmierzenia się z przygotowanymi wyzwaniami
ﬁzycznymi. W ostatniej ze stref stoły zastawione były słodkościami, przy których dzieci mogły kolorować najróżniejsze tematycznie obrazki, rozwiązywać rebusy i wziąć
udział w przygotowanych konkursach. Piękna pogoda sprawiła, że pod Stadionem im.
Alfreda Smoczyka pojawiły się setki osób, a nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dla odwiedzających ﬁrma zapewniła rozmaite gadżety.
Festyn miał charakter rodzinnego pikniku, którego głównym celem było promowanie
wszelkich form aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna, a także integracja trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego.
MACIEJ PŁATEK
Firmę reprezentowali: Piotr Błaszczak, Blanka Guziak, Aleksandra Sworacka, Maciej Płatek, Bartosz Wolny, Piotr Orzałkiewicz, Łukasz Kramarczyk, Dariusz Bugzel.

7

SPINKO po godzinach

„Sukces to suma niewielkiego wysiłku
powtarzanego z dnia na dzień.”

Bieganie

Kolarstwo

„Biegacz to nie ten, kto szybko biega.
To ten, który nie ustaje w walce.”

„Motywacja jest tym, co pozwala
zacząć. Nawyk jest tym, co
pozwala Ci wytrwać.”

Końcówka roku dostarczyła wiele okazji do
udziału w zawodach biegowych w naszym regionie. Biegacze ze SPINKO wzięli udział m.in.
w biegach: Maraton Leszno, Bieg Kibiców Unii
Leszno, Półmaraton w Kościanie i Bieg Niepodległości w Rydzynie. Gratulujemy świetnych
wyników.

Drużyna kolarstwa w tym sezonie startowała w wielu imprezach m. in. w Leszczyńskiej
Lidze Rowerowej, Solid MTB, Bike Maraton
oraz w Bike Adventure – impreza ta składała się z 4 etapów, a trasa zlokalizowana była w górach Izerskich oraz Karkonoszach.
W Solid MTB najwyżej sklasyﬁkowany na dystansie mini w swojej kategorii wiekowej M3
został Marek Wawrowski zajmując 3 miejsce. Przemysław Ratajczak zakończył swój
pierwszy sezon na 22 miejscu. Tuż za podium na 4 miejscu w kategorii M5 uplasował
się Waldemar Jędrzejczak. Na dystansie me-

Crossﬁt
„Nie musisz być doskonały, aby
zacząć, ale musisz zacząć, aby być
doskonały.”
W listopadzie ruszyły ostatnie w tym roku zajęcia dla początkujących z cyklu ON RAMP, które
wprowadzają w świat Crossﬁtu. Zapraszamy do
naszej grupy. Gwarantujemy dobrą atmosferę,
treningi na najwyższym poziomie, a wszystko
pod okiem wykwaliﬁkowanych trenerów.

Wędkarstwo
„Mówią, że wędkarstwo to sztuka
cierpliwości.”

Kręglarstwo
„Cel to marzenie z datą realizacji.”
Po bardzo udanym sezonie 2018/2019, w którym drużyna odniosła podwójne Mistrzostwo
Polski, zajęła pierwsze miejsce w cyklu Turniejów Miast, czas rozpocząć nowy sezon
2019/2020. Pierwsze starty pokazują, że powtórka sukcesów będzie trudna. Konkurencja
podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Mamy nadzieję, że treningi w okresie letnim zaczną

procentować. Najbliższy poważny sprawdzian to występy w Turnieju Miast częściowo sponsorowanym przez naszą
ﬁrmę pod nazwą SPINKO CUP.

Kącik kulinarny
Przepis na pierniki
Składniki na pierniki:
1 kg mąki
2 jajka
2 czubate łyżki smalcu
½ szklanki cukru
10 dkg margaryny
2 opakowania przyprawy do piernika
½ szklanki cukru
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ga 26 miejsce w kategorii wiekowej M3
zajął Łukasz Nowak, a 28 miejsce w kategorii M4 zajął Patryk Zajączkowski.
W kategorii wiekowej M5 na 9 miejscu
swój sezon zakończył Zdzisław Wasiołka. Na maratonach górskich w edycji
Bike Maraton na dystansie classic
w kategorii wiekowej M3 - 17 i 19 miejsce
zajęli kolejno Arkadiusz Wojciechowski
i Marcin Brzozowski. Drużyna kolarska
SPINKO w tym sezonie ma za sobą wiele
wspólnych treningów.

3 łyżki kakao
1 łyżka sody (rozpuścić w malej
ilości mleka)
Składniki na karmel:
1 szklanka cukru
½ szklanki gorącej wody
4 łyżki miodu

I znów nadeszła jesień, a wraz z nią czas
zakończenia sezonu dla wędkarzy Fishing
Team Spinko. Jest to dobry czas na podsumowanie minionych spotkań nad wodą.
W tym roku było osiem okazji do wspólnej
zabawy i rywalizacji. W ostatnich dniach
czerwca na Łowisku Kazimierz w Sączkowie udało się rozegrać 24 godzinne zawody karpiowe. Choć upały wskazywały na
możliwość słabego żerowania ryb, uczestnikom zawodów udało się schwytać około

200 kg karpi, z czego największa ryba
miała prawie 9 kg. Końcówka sezonu to
tradycyjne 3 tury zawodów rozgrywanych na jeziorze Łoniewskim. Szczególnie cieszą nowe twarze, które pojawiły
się na zawodach w tym roku, bo więcej
zawodników to nie tylko większa rywalizacja, ale i lepsza atmosfera.

Zapach przypraw do piernika roznoszący się po całym
domu przypomina nam o tym, że święta tuż tuż.
Zachęcamy do wspólnej, rodzinnej zabawy,
czyli pieczenia i zdobienia pierników.
Sposób przygotowania:
Cukier gotujemy i mieszamy cały czas. Jak zrobi się ciemny syrop, wlewamy ½ szklanki gorącej
wody i 4 łyżki miodu - gotujemy do rozpuszczenia. Jajka wbijamy do miski, ½ szklanki cukru –
ucieramy, potem dosypujemy trochę mąki. Na to wlewamy rozpuszczony smalec i margarynę.
Dodajemy przyprawę do piernika, mąkę, kakao i karmel, znowu mąkę i sodę rozpuszczoną. Ciasto
cały czas wyrabiamy, aż skończy się mąka. Blachę smarujemy tłuszczem.
Temperatura: 180 stopni / Czas pieczenia: 5 minut
Przepis: Aurelia Ślusarek-Wójcik

