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Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski
Ponad rok temu życie ludzi i funkcjonowanie zakładów pracy na całym świecie
postawiło na głowie pięcioliterowe słowo - COVID. Nic nikomu nie mówiący (przynajmniej na początku) skrót oznaczał wirusa, który w marcu ubiegłego roku zmienił
naszą rzeczywistość. Pojawiające się w mediach informacje o rosnącej z dnia na
dzień liczbie zakażeń wirusem SARS-Cov2 na świecie wymusiły, również w naszej
ﬁrmie, podjęcie szybkich i niekiedy trudnych działań.
Należy podkreślić zrozumienie załogi dla podjętych decyzji. Zasadą była również
regularna komunikacja z zespołami i przekazywanie informacji. Dziś patrząc na
całą sytuację, z którą przyszło nam się zmierzyć, pomimo całej złożoności i wielu
niewiadomych, jesteśmy silniejsi o nowe doświadczenia i zmotywowani do walki
z tym co nieprzewidywalne.
Dziękuję wszystkim za silne wsparcie w tym trudnym dla naszych ﬁrm czasie.
Gdy z wielkim trudem świat uporał (?) się z pandemią, na horyzoncie kolejne
zakłócenia w łańcuchu dostaw dla motoryzacji. Znaczny deﬁcyt mocy przerobowych
w zakresie produkcji półprzewodników prowadzi do powstania zatorów w dostawach.
Ze względu na rosnący popyt na urządzenia elektroniczne z jednej strony oraz
ożywienie na rynku motoryzacyjnym z drugiej strony, dochodzi do powstania ograniczeń w dostawach dla przemysłu motoryzacyjnego, co może powodować napięcia
w fabrykach samochodów.
Jednak w dłuższej perspektywie, kolejne miesiące powinny upłynąć pod znakiem poprawy na rynku motoryzacyjnym. Wchodzimy w fazę stopniowego wzrostu.

Chcielibyśmy nadrabiać starty tak szybko, by jeszcze w tym roku wrócić do poziomów z 2019 roku. Powinny w tym nam pomóc uruchomienia produkcji nowych wyrobów i inwestycje. O tym mowa poniżej.
Dużym zaskoczeniem okazały się dla nas pierwsze miesiące 2021 roku. Zamówienia od klientów nie malały, a w niektórych przypadkach, znacząco przekraczały
wysokość wcześniejszych deklaracji. Aby spełnić oczekiwania naszych klientów,
w porozumieniu ze związkami zawodowymi zaproponowaliśmy pracownikom
z wydziałów produkcyjnych dodatkową pracę w pierwszych pięciu miesiącach
2021 roku. Te dodatkowe dni zostaną oddane w kolejnych miesiącach 2021 roku.
Ten pozytywny trend w zamówieniach utrzymywał się w całym pierwszym półroczu. Dlatego też, aby sprostać wzrastającym zamówieniom rozpoczęliśmy kolejne
rekrutacje na przede wszystkim stanowiska operatorów maszyn, inżynierów jakości
i procesów, obsługi klienta. Także korzystamy z usług ﬁrm zewnętrznych. Jest to
kolejne wyzwanie dla liderów i dozoru produkcji – adaptacja zawodowa i szkolenie
pracowników o często odmiennych zachowaniach i rzadko z doświadczeniem z przemysłu.
Wyzwaniem dla naszych ﬁrm jest ciągłe podnoszenie kwaliﬁkacji załogi. Dlatego też rozpoczynamy kolejny Program Rozwoju Zawodowego Pracowników GK SPINKO.
Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych, a krótkie omówienie Programu
znajdziemy w tym Biuletynie.

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.

W SPINKO w Lesznie i w SPINKO Moto odnowiliśmy
certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością
Z dużą przyjemnością informujemy, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez
niezależnych audytorów Lloyd's Register, odnowiliśmy certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność naszego systemu z normami IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015.
Pod koniec czerwca przed podobnym zadaniem stanął zespół SPINKO Moto.
W ubiegłym roku zakład ten otrzymał certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością
na zgodność systemu z normami IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015. Podczas czerwcowego audytu SPINKO Moto udowodniło, że wszystkie wymagania ww. norm są podtrzymane i rozwijane, o czym świadczy pozytywny wynik audytu.
Zarówno odnowienie, jak i utrzymanie certyﬁkatów świadczy, że utrzymujemy nasz
system, organizację pracy oraz wszystkie procesy funkcjonujące w grupie SPINKO
zgodnie z wysokimi wymaganiami stawianymi przed producentami branży motoryzacyjnej.
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Utrzymanie certyﬁkatu było możliwe dzięki wysokiej świadomości oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników, jak również efektywnego zarządzania procesami
i ryzykiem na wszystkich szczeblach działalności.
WOJCIECH HINCYNGIER

Nawiązanie współpracy z potentatem
z branży hydrauliki siłowej
Pokrywa

W 2021r. SPINKO rozpoczęło oﬁcjalną współpracę z potentatem z branży hydrauliki
siłowej i dołączyło do grona wyselekcjonowanych dostawców. Należy podkreślić,
że ﬁrma ta wyznacza najwyższe standardy w dziedzinie hydrauliki siłowej i stale
rozwija swoje produkty z zachowaniem najwyższego poziomu jakości. Sektory, do
których dostarcza swoje wyroby to: maszyny budowalne, maszyny rolnicze i dla
gospodarki leśnej, przemysł i wydobycie oraz transport materiałów.

Korpus pompy
Korpus łożyska
Pilot

Koło zębate długie

Przyłącza hydrauliczne
Koło zębate krótkie

Obecnie jesteśmy na etapie uruchamiania produkcji dla trzech projektów opartych
o półfabrykaty staliwne i żeliwne.
Do realizacji tych projektów wykorzystujemy istniejące gniazda produkcyjne. Jednakże, ze względu na wysokie wymagania jakościowe jednego z produktów, konieczny był
zakup nowego, w pełni zautomatyzowanego gniazda obróbczego. W planach jest również zakup kolejnych dwóch gniazd. Projekty te wiążą się także z wdrożeniem nowych
technologii: polerowanie, docieranie powierzchni oraz obróbka cieplnochemiczna.

Płyta czołowa

Elementy pompy zębatej
Wdrożenie projektu jest dużym wyzwaniem ze względu na wysokie wymagania
jakościowe, wykonanie półfabrykatów z nowego materiału do obróbki, a także
innowacyjną koncepcję mocowania wyrobów.

Innymi z wdrażanych wyrobów są aluminiowe korpusy pomp zębatych. Zasada
działania pomp zębatych opiera się na zamianie energii mechanicznej wychodzącej
z wału napędowego z jednym kołem zębatym na energię hydrauliczną, uzyskując
w ten sposób wysokie ciśnienie cieczy na wyjściu z pompy.

W uruchomienie nowych projektów mocno zaangażowana jest kadra produkcyjna
i inżynieryjna. Dodatkowe szkolenia umożliwiają podnoszenie ich kwaliﬁkacji. Rozwój
nowych projektów z tej branży pozwala SPINKO z optymizmem patrzeć w przyszłość.

E-mobility w SPINKO

Respekt przed 4 falą COVID

Działania mające na celu pozyskanie nowych projektów oraz nowych klientów przynoszą kolejne sukcesy. Otrzymaliśmy już nominacje dla platform e-mobility. Jeden
z wymienionych projektów, jest w końcowej fazie uruchomienia, nastąpił już start
produkcji seryjnej i zrealizowano pierwsze dostawy. Start pozostałych projektów
nastąpi w 2022 roku oraz w I kw. 2023 roku. Obecnie projekty są w różnych fazach
wdrożenia, począwszy od wykonywania oprzyrządowania aż do fazy prób i przygotowywania PPAP czyli sztuk wzorcowych niezbędnych do zatwierdzenia procesu.

Jak ważne jest pozyskanie projektów e-mobility pokazuje rosnący udział samochodów hybrydowych i w pełni elektrycznych. Komisja Europejska chce, aby do 2035 roku po europejskich drogach jeździło 30 milionów samochodów zeroemisyjnych.
Jeszcze kilkanaście miesięcy wstecz samochody elektryczne i hybrydy stanowiły
niewielką ilość sprzedaży. W obecnym roku już pierwszy kwartał pokazał znaczący
przyrost aut z napędem alternatywnym i tak hybrydy stanowiły 18,4% sprzedaży w UE.
Analizując rejestracje nowych samochodów, napęd elektryczny był zainstalowany
w prawie 6%, a hybrydy plug-in w ponad 8% wszystkich nowych aut.

Słonce, plaża, jezioro, morze – wakacje w pełni i czas, który sprzyja wyjazdom
i wypoczywaniu w różnych miejscach w kraju i za granicą. Łagodzenie obostrzeń pandemicznych spowodowało spore rozluźnienie i zapomnienie o niektórych obowiązujących nadal zasadach bezpieczeństwa, szczególnie w przestrzeniach publicznych
zamkniętych oraz w naszym miejscu pracy. Noszenie maseczki zakrywającej usta
i nos nadal obowiązuje w SPINKO podczas przemieszczania się miedzy działami oraz
w szatniach. Obecnie liczba zakażeń w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie, ale
to może się wkrótce zmienić, bo liczba szczepień niestety maleje.
Coraz częściej mówi się o kolejnej fali pandemii, którą wywoła mutacja koronawirusa
nazwana Delta. Mimo, że przeciwciała ma
blisko 60% Polaków to dla wariantu Delta
jest to niewystarczające i potrzebna jest
odporność zbiorowa wynosząca ok. 90%,
aby w pełni uchronić się przed wirusem.
Przez zbyt małą liczbę szczepień, możemy mieć kolejny lockdown, a to niesie za
sobą wielkie straty także dla ﬁrmy, wynikające z niezrealizowanych umów.
Im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym lepiej dla nas wszystkich. W ten sposób
zdobędziemy odporność populacyjną, która zwiększa szanse na pełne otwarcie
życia społeczno-gospodarczego i zniesienia wszelkich obostrzeń.

PRZEMYSŁAW DEMBIŃSKI

IZABELA SCHMIDT

Projekty te zostały pozyskane od nowych klientów, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy. Nowi klienci są globalnymi koncernami i mogą być dla nas znaczącymi odbiorcami w przyszłości.

ANNA BŁAŻYCZEK, MICHAŁ MOSZAK
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Kluczowy proces w SPINKO Moto i SPINKO Leszno
- Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium
Ostatni rok przyniósł duże zmiany we wszystkich branżach produkcyjnych. Jedną
z gałęzi najbardziej dotkniętych kryzysem była motoryzacja. Powiązanie branży
odlewniczej z motoryzacją jest bardzo duże. Spadek zamówień w okresie pandemii
wymusił jeszcze większy nacisk na optymalizację procesów. Wiązało się to ze znacznie szybszym odbiciem niż wcześniej prognozowano. Bardzo duże zamówienia jesienią powiązane z ciągłym ryzykiem, co będzie w następnych miesiącach, bardzo
mocno zmobilizowały kadrę techniczną w obu zakładach. Dzięki współpracy wydziałów odlewni SPINKO Moto i SPINKO Leszno udało się wypracować wyższe normy zachowując jednocześnie zadowalający poziom braków. Dobrze przepracowany okres
wznowienia produkcji po pandemii pozwolił na inwestycję w 2021r. SPINKO Leszno
zakupiło nowy piec topialny, który znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy na wydziale odlewni. Inwestycja obniży również koszty topienia i zoptymalizuje załadunek.
Podczas montażu pieca poprawiona będzie również wentylacja starej hali odlewni.
W SPINKO Moto zakupiono kabinę
X-ray z funkcją tomografu oraz maszynę odlewniczą. Kolejna inwestycja ma bardzo duże znaczenie dla
pozyskania nowych klientów oraz
przyspieszenia akceptacji nowych
projektów form w obu zakładach.
Klienci oczekują coraz wyższej jakości odlewów w dobrych cenach,
przygotowanych w krótkim czasie.
Głównym problemem jakościowym
odlewów jest porowatość gazowa
i skurczowa. Wpływa ona zarówno na szczelność części jak i wytrzymałość.
Obraz z tomografu pozwala nam analizować porowatość bez prób niszczących,
które są dodatkowym kosztem. Atutem urządzenia jest pomiar wad, dzięki któremu
możemy porównać wielkości porowatości do obowiązujących norm. Czas skanu

zgrubnego trwa kilkanaście minut. Jesteśmy w stanie przeanalizować wady podczas
trwania prób w zakładzie. Dodatkowo urządzenie skraca czas prób formy.

Oprócz współpracy jakościowej i technologicznej zakłady wspierają się w przygotowaniu nowych projektów. Technolodzy SPINKO i SPINKO Moto przygotowywali dokumentacje technologiczną dla nowego klienta.
W obecnych czasach wsparcie i wymiana doświadczeń między zakładami jest niezbędna do dalszego rozwoju zakładów, doskonalenia procesów, a także podnoszenia kwaliﬁkacji kadry.
BARTOSZ NOWAK

SPINKO Moto
Szkolenie z zakresu obsługi współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz
oprogramowania MCosmos
Szkolenie odbyło się w dniach 10-14 maja br. w siedzibie Mitutoyo we Wrocławiu i było niezwykle wartościowe, gdyż pomogło mi zapoznać się z podstawami pisania
programów pomiarowych, obsługą maszyn pomiarowych, metodyką i strategią pomiarową, analizą dokumentacji oraz interpretacją otrzymanych wyników. Przyjazna
atmosfera szkolenia oraz kompetentny instruktor były również dużym atutem, co pozwoliło lepiej przyswoić nowe informacje.
JAKUB GRABOWSKI

Szkolenie z pierwszej pomocy
W pierwszym kwartale tego roku część pracowników naszej ﬁrmy wzięła udział w szkoleniu z
pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie
przeprowadzone zostało przez Mistrza Ziemi
Lubuskiej w Ratownictwie Medycznym, p. Radosława Blicharczyka – ratownika medycznego z
kilkunastoletnim stażem pracy. W trakcie szkolenia, oprócz najważniejszych zasad
udzielania pierwszej pomocy, uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z obsługą przenośnych deﬁbrylatorów AED, dzięki czemu SPINKO Moto posiada teraz wyszkoloną na
wysokim poziomie kadrę pracowników gotową do udzielania pierwszej pomocy.
MAGDALENA INKÓW
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Aktualności kadrowe
Jubileusz pracy zawodowej …
Lata pracy
W pierwszym półroczu i do końca lipca br., 14 osób w ﬁrmie obchodziło Jubileusz
pracy w SPINKO. Naszym Jubilatom serdecznie gratulujemy oraz składamy życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz zawsze dobrego zdrowia. Dziękujemy za lojalność, sumienność
oraz rzetelność w codziennej pracy.

Emeryci

Katarzyński Ireneusz
Krysiak Monika
Meissner Rafał
Rabska Maria
Drgas Paweł
Kaczmarek Adam
Gerlach Dariusz

35
30
30
25
25
25
20

Lata pracy
Sadowska Agnieszka
Kaszkur Jan
Właśniak Wioletta
Gąsiorek Marek
Firlej Bożena
Kaczmarek Ireneusz
Pudzianowski Jakub

20
15
15
15
15
15
15

Na zasłużoną emeryturę przeszły następujące osoby:

Antonii Hytry - Pan Antonii przez 38 lat był szczególnie zaangażowany w codzienną pracę i rozwój ﬁrmy. Pracę rozpoczął w 1983 roku
jako Kierownik Działu Transportu, później również Zaopatrzenia.
Przez cały okres swojego zatrudnienia konsekwentnie związany był
z pionem logistycznym. Dodatkowo od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników SPINKO Sp. z o.o.
Dbający o dobro wspólne pracowników jak i pracodawcy. Szanowany i lubiany wśród współpracowników. Zawsze pomocny, służący dobrą radą.
Teresa Katarzyńska - Pani Teresa przepracowała w SPINKO 18 lat.
Pracę rozpoczynała jako monter – ślusarz. Od 2006 roku związana
z Wydziałem Obróbki Aluminium, jako Tokarz Operator CNC. Życzliwa
i odpowiedzialna, rzetelnie wywiązywała się ze swoich obowiązków.

Maria Rabska - Pani Maria rozpoczęła pracę w 1996 roku w dziale
inwestycyjno-gospodarczym. W 2007 roku w związku z rozwojem obróbki skrawaniem pani Maria otrzymała angaż na stanowisko Tokarz
Operator CNC, a następnie Ślusarz. Łącznie na wydziałach obróbki
odlewów aluminium i żeliwa przepracowała 14 lat. Koleżeńska, pełna dobrego humoru, lubiana przez współpracowników.
Piotr Masiak - Pan Piotr 18 lat związany był z obróbką skrawaniem.
Zatrudniony na stanowisku Tokarz Operator CNC. Od 2006 roku pracował na Wydziale Obróbki Aluminium. Sumienny pracownik, zawsze
pogodny i chętny do pomocy. Ceniony i lubiany przez koleżanki i kolegów.
BLANKA GUZIAK

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za lata sumiennej pracy, za zaangażowanie i wytrwałość oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz spełnienia planów na dalszych etapach życia.

Dbamy o rozwój pracowników…

Umiejętność doskonalenia

W SPINKO określono kolejną strategię szkoleń na lata 2021-2023. Deﬁniuje ona priorytetowe umiejętności, kwaliﬁkacje, jakie powinni uzyskać pracownicy w zakładanym okresie czasu.
SPINKO inwestuje w rozwój zawodowy wszystkich pracowników zaczynając od szkoleń adaptacyjnych poprzez tradycyjne szkolenia zawodowe, BHP, specjalistyczne oraz
kursy językowe.
Celem zapewnienia obsady na nowopowstających i wolnych stanowiskach pracy
ﬁrma postanowiła uruchomić drugą edycję Programów Rozwoju Zawodowego
Pracowników SPINKO i SPINKO Moto.
Główne założenia programu to:
•
zaspokojenie potrzeb ﬁrmy w zakresie możliwości zastąpienia pracowników
zajmujących kluczowe stanowiska,
•
zatrudnienie obiecujących pracowników oraz zapewnienie im odpowiedniego
szkolenia i doświadczenia, które pomogą im w wypełnianiu obowiązków,
•
zapewnienie pracownikom o odpowiednich predyspozycjach wskazówek i zachęty, jakich potrzebują do wykorzystania swoich predyspozycji oraz zrobienia
kariery, która będzie odpowiadała ich talentom i aspiracjom.
Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem drugiej edycji, zostaną wytypowane osoby
i opracowane dla nich Indywidualne Ścieżki Rozwoju – start przewidywany na wrzesień br.

Równolegle uruchamiamy program TWI (Training Within Industry) – wspierający
rozwój umiejętności zarządczych wśród doświadczonych pracowników oraz liderów,
trenerów i mistrzów. Program ten rozwija umiejętności instruowania pracowników,
doskonalenia metod pracy i budowania dobrych relacji z pracownikami oraz standaryzuje procesy poprzez jasne i czytelne instrukcje stanowiskowe.
Aby zrealizować ten program musimy wyszkolić instruktorów i trenerów, którzy
na bieżąco będą instruować nowych pracowników z zadań i odpowiedzialności na
zajmowanych stanowiskach. Dla osób, które będą chciały uczestniczyć w programie
TWI przygotowane zostaną Indywidualne Ścieżki Rozwoju.
Część pilotażową projektu rozpoczniemy na dwóch wybranych zespołach APU
w lipcu, a zakończenie planujemy na grudzień 2021r.

BLANKA GUZIAK

PIOTR BŁASZCZAK

Umiejętność instruowania

Wiedza o pracy

Umiejętność budowy relacji

Wiedza o zakresie odpowiedzialności
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Czy Aktywni Kreatywni to jedynie
stan umysłu?
Jestem przekonany, że każdy z nas chce pracować z sensem. Często mamy gotowe rozwiązania
problemów lub barier z jakimi przychodzi się nam mierzyć, innym razem nie widzimy takich możliwości,
ale dostrzega je kolega lub koleżanka. System Sugestii Pracowniczych jest przestrzenią, która pomaga
nam wspólnie doskonalić miejsce pracy.
Stan, do którego zmierzamy, to zadbanie o to, aby każdy pracownik wiedział, w jaki
sposób zgłosić pomysł doskonalący, znał cechy dobrego pomysłu oraz status
złożonego przez niego wniosku.
Oczywiście, to również… a myślę, że przede wszystkim – stan, kiedy wszyscy pracownicy, każdego dnia, są zaangażowani w doskonalenie procesów oraz miejsca pracy.
Jestem przekonany, że razem możemy więcej.
„Sztuka w tym, aby realizować możliwe do zrealizowania (realne) w miarę szybko
i dostępnymi zasobami”. Bardzo zależy nam, aby funkcjonowanie tego systemu
opierało się na gotowości każdego z nas do stawiania każdego dnia małych kroków,
które pomogą nam doskonalić naszą organizację – niż traktować ten system jak
projekt, który ma swój początek i koniec.
W ostatnich dwóch miesiącach nastąpiło wiele zmian w obszarze Systemu Sugestii
Pracowniczych, począwszy od zmiany nazwy z Klubu Praktycznych Rozwiązań na
Aktywni Kreatywni, która to nazwa znalazła największe poparcie u Państwa. Została
przygotowana ulotka, która przedstawia czym jest System Sugestii Pracowniczych –
Aktywni Kreatywni i krok po kroku pokazuje przepływ wniosku od momentu złożenia
do otrzymania nagrody za jego wdrożenie. Oznaczyliśmy skrzynki logo Aktywni
Kreatywni, aby w łatwiejszy sposób można było zidentyﬁkować miejsce składania
wniosków.

Nagrodę taką już w tym miesiącu Komisja SSP przyznała Panu
Adrianowi Bednarczykowi, Liderowi APU1 z wydziału obróbki żeliwa
za wykonanie standaryzacji tablic LPMS dla procesu mycia.

Ulotkę można pobrać z tablic Systemu Sugestii Pracowniczych. Nowością jest
również uruchomienie skrzynki email: aktywni-kreatywni@spinko.com.pl, gdzie
można zgłaszać pomysły drogą elektroniczną. Wprowadzono zmiany w systemie
nagradzania, w tym zorganizowano miejsce parkingowe, które przysługiwać będzie
za zrealizowanie najlepszego w danym miesiącu pomysłu.
„Ojciec” pomysłu ma się świetnie, ciśnienie w normie, podczas wręczania nagrody
nie był konieczny kontakt z nr tel. 112 ☺, a tak całkiem serio Pan Adrian bardzo się
ucieszył z tej nagrody, zresztą nie tylko on. Przyznanie tej nagrody to szczególne
wyróżnienie za kompleksowe podejście, tzn. rozszerzenie doskonalenia wszędzie tam,
gdzie taki proces jest realizowany – wykraczając poza obszar jednego stanowiska.
Zależy nam bardzo na tym, aby w taki właśnie sposób funkcjonował ten system,
abyśmy przenosili dobre praktyki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie oraz zachęcam do dalszego „Aktywnego Kreatywnego” udziału w rozwoju tego systemu w naszej Firmie.
RAFAŁ OTTO

Standaryzacja tablicy LPMS
dla maszyn myjących zwycięski pomysł autorstwa
Pana Adriana Bednarczyka
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Wspomnień czar
Na początku każdego lata ﬁrma SPINKO tradycyjnie organizuje Festyn Zakładowy dla
swoich pracowników i ich rodzin. Niestety, w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2
w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, organizacja tego rodzaju imprez jest
niemożliwa.
Jednak nie ma co się smucić …w oczekiwaniu na poprawę sytuacji, powspominajmy
dobrą zabawę, jaka towarzyszyła pierwszym festynom.
Festyny Zakładowe SPINKO są organizowane od początku lat 90. Pierwsze w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Osiecznej, następnie w Lesznie na Ranczo
Karina, kolejne na terenie pływalni AKWAWIT, a od kilku lat na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Kręgielni.

Dla naszych pracowników coroczny festyn był znakomitą okazją do integracji, zapoznania rodzin, zabawy i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Nie zawsze dopisywała pogoda – ale na dobre humory mogliśmy liczyć za każdym razem !
Coroczne imprezy cieszyły się dużą popularnością wśród pracowników i ich rodzin:
spośród mnóstwa atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Przez lata stałym punktem programu był turniej piłki siatkowej. Obecnie zastąpiony został grą w kręgle.
Po aktywnym wypoczynku można było zrelaksować się przy ognisku albo uzupełnić
przy stole stracone kalorie.
Bądźmy dobrej myśli, że za rok uda się powrócić do tej tradycji wspólnej zabawy.
JOANNA PRAŁAT

1996 - Osieczna

1997 - Osieczna

1999 - Osieczna

1999 - Osieczna

1997 - Osieczna

1996 - Osieczna

Człowiek z pasją
Balony na ogrzane powietrze-Pasja na całe życie
Balony na ogrzane powietrze są
najbardziej majestatyczną formą lotnictwa. Nie znaczy to, że
latamy tylko dla piękna w powietrzu. W sporcie balonowym
mamy wszystkie zawody rangi
mistrzostw co w innych sportach, jednak rywalizacja zawsze
jest uczciwa i oparta na wzajemnym zrozumieniu.
Dlaczego balony latają? To pytanie które najczęściej zadają
osoby nie związane z tym sportem. Zasada jest prosta: ciepłe

powietrze unosi się ku górze i tak również jest w balonie. Powłoka wypełniona ciepłym powietrzem unosi kosz z pilotem oraz pasażerami. Balon jako aerostat porusza
się wraz powietrzem (wiatrem) przez co sterowanie statkiem powietrznym polega na
zmianie wysokości lotu poprzez upuszczenie lub dodatkowe ogrzanie powietrza znajdującego się w powłoce. Zmieniając wysokość przecinamy różne masy powietrza,
które mają rożne kierunki, a co za tym idzie możemy zmieniać kierunek lotu. Do tego
służy klapa, czyli materiał w kształcie koła, którą możemy otwierać ciągnąc liną.
Leszno ma bardzo dużo sukcesów sportowych i organizacyjnych w sporcie balonowym. W regionie mamy dwie Mistrzynie Świata, Panie Ewa Prawicka-Linke oraz
Daria Dudkiewicz-Goławska. Piloci Leszczyńskiego Klubu Balonowego odnoszą
sukcesy na arenach krajowych jak również międzynarodowych zawodów balonowych.
W ostatni weekend podziwialiśmy stolicę z niesamowitej perspektywy podczas
II Balonowego Cudu Nad Wisłą w pięknym balonie Leszno, którego pilotowali Państwo
Damian Nyczka oraz Zosia Prawicka. W tym roku Leszno będzie gościć zawodników
w V Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie zgłoszonych jest około 50 załóg z całego
świata. Zawody odbędą się w dniach 9-15 Sierpnia 2021 roku.
PIOTR WACHOWSKI
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SPINKO po godzinach
Kręglarstwo

Piłka nożna

W dniach 2-4.07.2021 roku odbyły się
pierwsze w tym roku zawody rangi
Mistrzostw Polski w Kręglach w Poznaniu.
Oczywiście nie mogło tam zabraknąć
zawodników z sekcji kręglarskiej SPINKO. SPINKO triumfowało również drużynowo,
Na torach Czarna Kula Poznań stawiło się zdobywając I miejsce w składzie:
Remigiusz Szabel, Jan Prałat,
7 zawodników SPINKO:
Sławomir Firlej, Michał Łapacz, Piotr Adrian Karch
Polasik, Adrian Karch, Karol Karch, Remigiusz Szabel, Jan Prałat.
Piątka z nich weszła do niedzielnego ﬁnału, gdzie najlepiej zagrał Adrian Karch i zdobył Mistrzostwo Polski Indywidualnie oraz złoty krążek.

W związku z przedłużaniem obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa,
działania naszej sekcji musiały zostać zawieszone.
Nadszedł jednak długo wyczekiwany moment i mogliśmy powrócić do treningów
i turniejów.
W niedzielę, 27 czerwca br. braliśmy udział w turnieju charytatywnym z okazji III Śmigielskiego Dnia Otwartych Serc.
W pierwszym meczu zdobyliśmy trzy punkty. W kolejnym pojedynku niestety doznaliśmy goryczy porażki, gdyż przyszło nam grać w osłabieniu. Przekreśliło to niestety szanse na awans.

Miejsce 1. / SPINKO I / Karch Adrian - 373 - 0 / Szabel Remigiusz - 349 - 0 /
Prałat Jan - 356 - 0 / 1078 /0
Miejsce 2. / KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne / Falbierski Maciej - 347 - 0 /
Cwojdziński Radosław - 372 - 0 / Kempa Krystian - 348 - 0 / 1067 / 0
Miejsce 3. / KS Czarna Kula I / Kamiński Krzysztof - 362 -0 /
Poznański Maciej - 351 - 0 / Wojciechowski Marek - 351 - 0 / 1064 / 0

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

SŁAWOMIR FIRLEJ

Kolarstwo
Ruszył sezon kolarstwa górskiego!
Ponownie, jak w zeszłym roku, zawody wystartowały z opóźnieniem. Nasza sekcja kolarska licznie stawiła się na pierwszych
zawodach w Dolsku, na których nogi zawod- Od lewej: Przemysław Ratajczak, Marcin
ników zostały solidnie przetestowane dzię- Maćkowiak, Zdzisław Wasiołka, Tomasz
ki stromym podjazdom. Sądząc po wynikach Worsztynowicz, Tomasz Nowakowski,
naszych zawodników, bardzo dobrze prze- Łukasz Marcinkowski
pracowali oni jesienno-zimowy okres przygotowawczy. Następne w kolejności były zawody w m. Stare Strącze (k. Sławy), Przyłęk (k. Nowego Tomyśla) oraz Górzno. Wszystkie
te trasy charakteryzowały ciężkie podjazdy oraz typowo interwałowe odcinki.
Sądząc po nastawieniu, waleczności zawodników oraz atmosferze w zespole, jest pewne, że forma naszych zawodników będzie rosła.
MARCIN MAĆKOWIAK

Sekcja Biegowa

Od lewej góra: Adrian Bednarczyk , Łukasz Byledbał, Damian Robaszewski, Mateusz Nawrot
Od lewej dół: Maciej Jakubowski, Marek Płużycki, Tomasz Jędro,
Nieobecny na zdjęciu, obecny na turnieju: Grzegorz Wojtkowiak

11 lipca nasz zespół zagrał w Turnieju Piłki
Nożnej o puchar Wójta Gminy Przemęt.
W całym turnieju jedno spotkanie zremisowaliśmy,
pozostałe wygrywając, co ostatecznie pozwoliło nam
na uzyskanie pierwszego miejsca w mocno obsadzonym turnieju rozgrywanym na orliku w Przemęcie!
18 lipca reprezentowaliśmy SPINKO na I turnieju Five Cup w Rydzynie.
Zajęliśmy 6 miejsce na bardzo silnie obsadzonym turnieju!
Zawody były przedstawione w okolicznych mediach, a ﬁnał był transmitowany na żywo.
Ambasadorem przedsięwzięcia został Sebastian Wojciechowski – zawodnik GI Malepszy
Futsal Leszno oraz Reprezentant Polski.
ŁUKASZ BYLEDBAŁ

W II półroczu planujemy wziąć udział w okolicznych turniejach i godnie
reprezentować naszą Firmę we współzawodnictwie sportowym.

Crossﬁt

Od czerwca, po kilkumiesięcznej przerwie,
ruszył cykl cotygodniowych biegów w Karczmie Borowej PARKRUN, w którym często
można zobaczyć pracowników naszej Firmy.
Z zaplanowanych imprez większego kalibru
ma odbyć się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przełożony z marca na sierpień tego Od lewej: Łukasz Skiba i Łukasz Prałat
roku.
Planujemy też udział w Biegu Sokoła w Bukówcu Górnym, Półmaratonie w Kościanie,
Biegu Niepodległości w Rydzynie i Biegu Sylwestrowym w Lesznie.
Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych imprez biegowych się odbędzie.
ŁUKASZ PRAŁAT
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Wraz z otwarciem siłowni powróciła możliwość
uczestnictwa w zajęciach grupowych crossﬁt. Jak
widać na zdjęciu kolega Łukasz nie siedział w domu przez okres pandemii, ćwiczył potajemnie jak
wszyscy w przydomowych piwnicach i garażach.
W ten sposób też można formę zbudować. Zachęcamy wszystkich do zajęć sportowych w jakiejkolwiek formie, dzięki temu dłużej zachowamy
sprawność ﬁzyczną i zdrowie.
Na zdj. Łukasz Kramarczyk

PIOTR ORZAŁKIEWICZ

