
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYKAZ ALFABETYCZNY FIRM BIOR ĄCYCH UDZIAŁ  

W PROJEKCIE „MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁO ŚĆ” 

 

 

Blum Polska Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 16, 62-020 Jasin 
 
Castorama Polska Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 23, 62-020 Swarzędz 
 
Colian Logistic sp. z o.o. 
ul. Graniczna 2, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski 
 
Enea 
ul. Górecka 1, Poznań 
 
ETC Swarzędz 
ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz 
 
Fabryka Armatur „Swarz ędz” sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 27, 62-020 Rabowice 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” 
ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań 
 
mStudio Hair & Beauty Group 
Osiedle Czwartaków 24, 62-020 Swarzędz 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz 
 
Ossowski Hotel Restauracja 
ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica 
 
PIÓREX S.A. 
ul. Kili ńskiego 8-18, 62-020 Swarzędz 
 
PKO Bank Polski S.A.-Oddział 1 w Swarzędzu 
ul. Cieszkowskiego 29, 62-020 Swarzędz 
 



Przychodnia Weterynaryjna WETPUPIL B. Wartecki K. Śliwa 
ul. Nowowiejska 24 c, 62-020 Swarzędz 
 
Restauracja Między Nami 
ul. Zapłocie 6, 62-021 Paczkowo 
 
Salon Urody Mariusz 
ul. Rynek 16, 62-020 Swarzędz 
 
SKF Poznań S.A. 
ul. Nieszawska 15, 61-022 Poznań 
 
Solaris Bus & Coach S.A. 
ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska 
 
SPOC S.A. 
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 
 
SUSHI HOME 
ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz 
 
Szpot Sp. z o.o. 
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Jasin 
 
Trak. PP-H Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 5, 62-020 Swarzędz 
 
Utal Sp. z o.o. 
ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica 
 
Urząd Pocztowy Swarzędz 1 
ul. Dworcowa 7, 62-017 Swarzędz 
 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań 
 

 

 

 

 



 

Blum to znane, doceniane i innowacyjne przedsiębiorstwo rodzinne o międzynarodowym 

zasięgu z centralą w Austrii. Jest producentem wysokiej jakości okuć meblowych: 

innowacyjnych systemów zawiasów, szuflad oraz podnośników do frontów górnych 

docenianych przez klientów od wielu lat. 

W zakładzie w Jasinie k/Swarzędza pracuje około 160 osób. Praca w firmie Blum 

to możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych w: sprzedaży, marketingu, 

logistyce, inżynierii i planowaniu produkcji, magazynowaniu, produkcji, księgowości, 

controllingu, dziale personalnym, administracji IT, zapewnieniu jakości zarządzania 

budynkiem i bhp. 

W roku 2019 firma rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Politechnicznych 

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, dołączając do klasy patronackiej o profilu 

Mechanik precyzyjny, w której dwóch uczniów ma okazje zdobywać nie tylko wiedzę 

techniczną, ale i praktyczną podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów w siedzibie 

firmy. 

 

Źródło: www.blum.com.pl 



 

 

Od momentu wejścia na polski rynek w 1997 roku jest największą firmą w branży ulepszania 

domów i mieszkań. Jest liderem i kształtuje tę branżę, pokazuje konkurentom, jak odnieść 

sukces. Obecnie ma 76 sklepów w 58 miastach w Polsce i ciągle poszukuje nowych 

lokalizacji. 

Jest częścią firmy Kingfisher: społeczności liczącej ponad 75 000 osób ze 130 krajów, 

zjednoczonych przez wspólną pasję do polepszania warunków mieszkaniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.castorama.pl 



 

Colian to prężnie działająca polska grupa kapitałowa, a ponadto organizacja, która spełnia 

najsmaczniejsze marzenia konsumentów, z pasją dostarczając na rynek produkty spożywcze 

najwyższej jakości. 

W skład grupy kapitałowej Colian Holding SA (wcześniej Colian SA) wchodzą min. spółki: 

Colian sp. z o.o. (wcześniej Jutrzenka Colian) i Colian Logistic sp. z o.o. Tworzony przez 

lata potencjał firmy umożliwił zdobycie silnej pozycji na polskim rynku. 

Colian sp. z o.o. funkcjonuje w obrębie trzech dywizji biznesowych: słodyczy, kulinariów 

(przypraw, bakalii) i napojów. Na jej portfolio składają się znane, lubiane marki: Goplana, 

 Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Appetita, Siesta oraz Hellena. 

Marki te nieustannie umacniają swoją pozycją na rynku, z sukcesem zdobywając wysokie 

pozycje w poszczególnych kategoriach. Colian konsekwentnie realizuje ekspansję na rynki 

zagraniczne. 

Colian Logistic sp. z o.o. zarządza całą logistyką grupy. Nowoczesne centrum w Kostrzynie, 

z halą magazynową o łącznej powierzchni ok. 12.500 m2, organizuje transport, składuje 

wyroby spożywcze, konfekcjonuje oraz dystrybuuje towar do klientów. Nowatorskie 

rozwiązania techniczne, stałe dążenie do poprawy efektywności i jakości pracy w obszarze 

logistyki decydują o tym, że działalność spółki Colian Logistic spełnia najwyższe standardy. 

 

 

Źródło: www.colian.pl 



 

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii 

elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, 

poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada 

za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć 

dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia 

w całej Polsce ok. 16,1 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern 

surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: 

Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski 

Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy 

elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach 

w Białymstoku, Obornikach i Pile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.enea.pl 



 

ETC Swarzędz to przede wszystkim bogata i ciekawa oferta handlowa oraz usługowa 

osiemdziesięciu sklepów i lokali, którą współtworzą zarówno znane, sieciowe marki, jak 

i lokalni przedsiębiorcy. Jej dopełnienie stanowią umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiekty handlowo-usługowe: market budowlano-ogrodniczy Leroy Merlin, restauracja KFC 

oraz stacja paliw Shell wraz z myjnią samochodową.  

Do dyspozycji klientów jest m.in. strefa gastronomiczna, sprzyjająca odpoczynkowi 

i spotkaniom, plac zabaw dla dzieci oraz miejsca relaksu i wypoczynku. Przed centrum 

znajduje się parking, na którym mieści się 1100 pojazdów, przygotowane zostały także stojaki 

i miejsca postojowe dla rowerzystów. Obiekt jest również w pełni dostosowany do potrzeb 

rodzin z dziećmi oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.etcswarzedz.pl 

 



 

Historia powstania firmy sięga roku 1946, kiedy to w Swarzędzu rozpoczął 

działalność Zakład Metalurgiczny. Początkowo firma zajmowała się produkcją wyrobów 

armatury przemysłowej – zasuw, kurków, zaworów. Obecnie główne grupy asortymentu 

to: pierścienie synchronizatora skrzyni biegów, odkuwki matrycowe z mosiądzu, brązu i stali, 

zawory do butli gazowych, obrobione korpusy wodomierzy i ciepłomierzy. 

Dzięki stałemu unowocześnianiu parku maszynowego, automatyzacji procesów kucia, 

zakupie specjalistycznych obrabiarek, wyroby mogą z powodzeniem konkurować nie tylko 

na rynku krajowym ale i globalnym. Firma eksportuje ponad 40 % swojej produkcji, 

a wyroby firmy można spotkać w wielu krajach Unii Europejskiej, a także w Stanach 

Zjednoczonych. 

Firma kilkakrotnie została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu jako jedna z najdynamiczniej 

rozwijających się firm wśród małych i średnich przedsiębiorstw.  Została również wyróżniona 

w rankingu Diamenty Forbesa w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln 

PLN. 

Obecnie firma zatrudnia ok. 190 pracowników i silnie się rozwija w obszarze nowych 

technologii, parku maszynowego oraz nowych klientów. 

 

Źródło: www.fa-swarzedz.com.pl 



 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” jest jedynym 

w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, 

badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Przez 

minione dziesięciolecia większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach 

była i jest dziełem specjalistów Instytutu. Wielu specjalistów Instytutu bierze udział 

w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji taboru szynowego m.in. UIC (Union 

Internationale des Chemins de Fer) oraz NBRAIL. Dbając o wysoki poziom merytoryczny 

prac ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” stale współpracuje z wieloma uczelniami i innymi 

jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty 

z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności 

ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” wydaje publikacje naukowe z branży kolejowej oraz 

kwartalnik „Pojazdy Szynowe (Rail Vehicles)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: www.tabor.com.pl 
 



M STUDIO 

mStudio powstało w 2009 roku. Przestrzenny lokal okazał się nie tylko idealnym miejscem 

realizacji własnej koncepcji profesjonalnego salonu fryzjerskiego, ale również sprzyja 

wytworzeniu ciepłej atmosfery i specyficznej więzi z klientami. 

Doskonała jakość usług zakładu to przede wszystkim zasługa zgranego zespołu 

profesjonalnych stylistów, których połączyła pasja, zaangażowanie i wysokie kwalifikacje 

połączone z wieloletnim doświadczeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.mstudio.swarzedz.pl 



 

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest kompleksowa pomoc osobom 
i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są  one w stanie 
samodzielnie pokonać, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań oraz 
przeciwdziałanie patologii społecznej.     
 
Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności 
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, analizę i ocenę 
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizację zadań 
wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy 
społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, współpracę 
interdyscyplinarną.  
                                                      

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu pracują specjaliści, m. in.: 

• pracownicy socjalni 
• psycholodzy 
• prawnik 
• doradca zawodowy 
• pedagog 
• mediator 
• opiekunki osób starszych/zależnych 
• pracownicy administracyjni. 

 
Pracownikiem socjalnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może  być  osoba,  która  
spełnia  co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 
3) do   dnia   31 grudnia   2013 r.  ukończyła  studia  wyższe  o specjalności przygotowującej 
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika 
specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 
 

W strukturach Ośrodka działają: Gminne Centrum Informacji, Klub Integracji Społecznej, 
Centrum Aktywności Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, 
Dzienny Dom „Senior-Wigor”, Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasza Dziupla”. 
 

 

Źródło: opsswarzedz.pl 



 

 

Hotel Ossowski to 3-gwiazdkowy obiekt o wysokim standardzie. Hotel posiada 140 miejsc 

noclegowych i 4 bogato wyposażone sale bankietowe. Obiekt jest miejscem, które idealnie 

nadaje się do organizacji wszelkiego rodzaju przyjęć, uroczystości rodzinnych, bankietów, 

bali, imprez firmowych, a także szkoleń i konferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: hotel-ossowski.com.pl 



 

Od 1945 roku w Swarzędzu przy ulicy Kilińskiego z największą starannością produkowane 

są wyroby pościelowe. Firma PIÓREX S.A. kontynuuje wieloletnią tradycję produkcji 

komfortowych kołder i poduszek. Wiedza zdobyta na przestrzeni lat łączona jest 

z nowoczesnymi rozwiązaniami. Produkowane linie wyrobów pościelowych charakteryzują 

się starannie dobranym wypełnieniem, tkaninami oraz oryginalnym wzornictwem. Wysokie 

standardy jakości prezentowane przez firmę PIÓREX S.A. wielokrotnie zostały uhonorowane 

prestiżowymi certyfikatami. Produkty znane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.piorex.pl 



 

PKO Bank Polski jest liderem sektora bankowego i podstawowym dostawcą usług 

finansowych w kraju. W 2019 roku Bank obchodzi jubileusz stulecia. W drugi wiek 

działalności wkracza, jako nowoczesny, uniwersalny bank największy w Polsce i regionie, 

a zarazem najcenniejsza spółka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

doceniana w kraju i za granicą.   

Bank wykorzystuje zdobyty kapitał wiedzy i doświadczenia do dalszego doskonalenia, ale też 

by inicjować projekty i działania inspirujące inne podmioty do podejmowania wyzwań 

rozwijających całą polską gospodarkę. Śmiało sięga po dokonania nowoczesnej technologii 

tworząc innowacyjne narzędzia i produkty finansowe ułatwiające codzienne bankowanie 

milionom Polaków.  

PKO Bank Polski od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe 

z działaniami na rzecz wszystkich grup klientów. Jest jedną z nielicznych instytucji w kraju, 

prowadzących konsekwentną edukację finansową w oparciu o kompleksowe i innowacyjne 

produkty bankowe kierowane do różnych grup klientów, w tym dzieci, młodzieży szkolnej 

oraz rodziców. Do młodych adresowany jest prowadzony w szkołach podstawowych program 

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO), a wśród produktów bankowych dla klientów 

indywidualnych znajdują się m.in. oferta PKO Junior, a także PKO Konto Pierwsze czy PKO 

Konto dla Młodych.  

Różnorodność podejmowanych przez PKO Bank Polski działań edukacyjnych, wpływa 

na kształtowanie dobrych nawyków finansowych już od najmłodszych lat co w efekcie, 

przyczynia się do podnoszenia świadomości ekonomicznej dorosłych Polaków. 

Źródło: www.pkobp.pl 



 

 

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku 

– zatrudnia ponad 80 000 Pracowników, obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji 

pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich 

i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90% 

Polaków. Koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych 

obszarów – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji 

publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.poczta-polska.pl 



Przychodnia Weterynaryjna WETPUPIL B. Wartecki K. Śliwa 
 

Początki działalności Przychodni Weterynaryjnej WETPUPIL B. Wartecki K. Śliwa 

w Swarzędzu sięgają 1998 roku, kiedy przyjmowano tu czworonożnych pacjentów 

w niewielkim, wynajętym pomieszczeniu. Wówczas leczono zwierzęta domowe oraz 

gospodarskie ze Swarzędza i okolicy. Z czasem okazało się, że potrzeby leczenia zwierząt 

towarzyszących były tak duże, że działalność Przychodni w głównej mierze skupiła się 

na nich. Wraz z rozbudową Swarzędza należało znacząco poprawić warunki przyjęć 

czworonogów. W roku 2005 podjęto decyzje o przenosinach do obecnej siedziby. 

W 2010 roku otwarta została ponadto filia przychodni w Poznaniu w Szczepankowie. 

Obecnie zespół liczy 6 osób, które specjalizują się w różnych dziedzinach medycyny 

weterynaryjnej i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Pozwala to – w połączeniu 

z nowoczesnym wyposażeniem Przychodni – wychodzić naprzeciw oczekiwaniom właścicieli 

zwierząt. 

 

 

 

 

Źródło: www.wetpupil.pl 



RESTAURACJA MI ĘDZY NAMI 

 

Restauracja „Między Nami” w Paczkowie należy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 

Organizuje wszystkie imprezy okolicznościowe, dowozi catering na imprezy domowe 

i ugości każdego dnia na pysznym obiedzie dnia czy kolacji. 

Podczas organizacji przyjęć indywidualnie ustalany jest rodzaj menu i cena w zależności od 

potrzeb klienta. Posiłki są przygotowywane na bazie mięsa i wędlin z masarni w Kruszewni 

oraz warzyw, owoców i przypraw od lokalnych rolników i przedsiębiorców. W Restauracji 

Między Nami można zorganizować wesele na 100 osób. Restauracja została w całości 

przebudowana i wyremontowana dzięki czemu efekt wystroju i dekoracji robi jeszcze większe 

wrażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.rspkruszewnia.pl 



SALON URODY MARIUSZ 

Regularne szkolenia pracowników pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi trendami 

i technikami. Salon oferuje szeroki wachlarz usług kosmetycznych i fryzjerskich dla Pań 

i Panów. Wszystkie zabiegi wykonywane są tylko z użyciem najwyższej jakości produktów. 

Prawdziwym powodem do dumy jest zdobycie zespół prestiżowej nagrody "Najlepsze 

w Polsce" do której został zgłoszony przez klientów, uzyskując w ten sposób ich uznanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.salonurodymariusz.pl 



 

SKF jest wiodącym dostawcą technologii w skali globalnej od 1907 roku. Naszą główną 

mocną stroną jest zdolność do nieprzerwanego rozwijania nowych technologii – a następnie 

wykorzystywanie ich do konstruowania produktów zapewniających naszym klientom 

przewagę konkurencyjną. Osiągamy ten cel, łącząc doświadczenie praktyczne, zgromadzone 

w przeszło czterdziestu branżach, z posiadaną wiedzą, obejmującą najważniejsze platformy 

technologiczne SKF: łożyska i zespoły łożyskowe, uszczelnienia, technologie sterowania 

ruchem, obsługę techniczną oraz systemy smarowania. Fundamentem naszego sukcesu jest 

właśnie ta wiedza – na równi z naszymi ludźmi oraz przywiązaniem do zasad SKF Care. 

Obecnie rozwój technologii SKF koncentruje się na ograniczaniu szkodliwego oddziaływania 

zasobów na środowisko naturalne w całym cyklu ich eksploatacji – zarówno po naszej 

stronie, jak i już w ramach działalności prowadzonej przez naszych klientów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.skf.com 



 

Solaris Bus & Coach S.A.  to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów 

i trolejbusów. Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu i ponad 17 000 

wyprodukowanych pojazdów, Solaris każdego dnia wpływa na jakość komunikacji 

miejskiej w setkach miast w całej Europie. Z myślą o przyszłości, firma wyznacza nowe 

standardy, dynamicznie rozwijając swoje produkty, zwłaszcza w obszarze elektromobilności. 

Pojazdy firmy były wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność zarówno w Polsce, 

jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Autobus Urbino 12 electric wygrał prestiżowy 

europejski konkurs „Bus of The Year 2017”. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach 

S.A. dołączył do grupy CAF, która objęła 100% udziałów w spółce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.solarisbus.com 

 



 

SPOC jest dostawcą rozwiązań informatycznych opartych o platformę ServiceNow, będąc jej 

największym partnerem w Polsce. Oferta SPOC obejmuje kompleksową obsługę klienta 

firmowego, w tym: rozwój, testowanie i utrzymanie platformy, tworzenie dedykowanych 

aplikacji na niej opartych oraz szkolenia w zakresie jej obsługi i administracji. 

W zespole SPOC pracuje obecnie ponad 100 osób, w tym: 

• managerowie projektu, 

• konsultanci techniczni, 

• programiści, 

• testerzy. 

Firma  realizuje projekty dla klientów z Polski i z zagranicy. Siedziba SPOC jest 

zlokalizowana w Poznaniu, ale posiada biura także w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu oraz 

Luxemburgu. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.joinspoc.pl 



 

Restauracja Sushi Home powstała z zamiłowania do specjałów kuchni Japońskiej. Szef 

kuchni z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w restauracjach japońskich twierdzi 

że jego praca to „ Making people happy by cooking" – uszczęśliwianie poprzez gotowanie. 

Potrawy przygotowywane są najświeższych ryb i owoców morza posługując się tradycyjnymi 

recepturami, których korzenie sięgają kilkuset lat wstecz i stanowią tajemnicę każdego szefa 

japońskiej kuchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.sushi-home.pl 



 

Na motoryzacyjnej mapie Wielkopolski firma obecna od 1989 roku.  W roku 1991 została 

rozpoczęta budowa salonu i serwisu samochodowego w Swarzędzu. W roku 1993 nastąpiło 

podpisanie umowy z General Motors Poland, zapewniając stabilne funkcjonowanie firmy w 

branży motoryzacyjnej jako autoryzowanego dealera i autoryzowanego serwisu marki OPEL. 

Systematyczny rozwój przedsiębiorstwa umożliwił w 1997 roku rozpoczęcie budowy 

drugiego salonu i serwisu w Poznaniu, powodując tym samym wzrost znaczenia na 

wielkopolskim rynku samochodowym. To w konsekwencji stało się znaczącym pretekstem do 

rozbudowy Centrum Obsługi Samochodów Szpot w Swarzędzu i stworzenia profesjonalnego 

kompleksu motoryzacyjnego. 

W ramach Centrum Obsługi Samochodów firma dysponuje nowoczesnym działem blacharsko 

– lakierniczym, a także oferuje usługi Centrum Ubezpieczeń  

Od września 2003 roku prowadzi w ramach jedynego w Polsce hipermarketu samochodowego 

obrót samochodami używanymi w większości będących jeszcze na fabrycznej gwarancji . 

Firma Szpot jest  autoryzowanym dealerem samochodów czterech marek. Poza wspomnianą 

marką Opel są to marki Suzuki, Citroen oraz Hyundai. Jako jedna z trzech firm w Polsce 

oferuje usługi autoryzowanego serwisu kultowych marek z USA, czyli Cadillac i Corvette . 

Znana jest także z organizacji dużych wydarzeń sportowych, jak Bieg 10 km Szpot Swarzędz, 

Półmaraton Szpot Swarzędz , czy organizowane przez lata nad poznańską Maltą imprezy z 

cyklu  Biegaj z Chevrolet Szpot i Biegaj z Opel Szpot . 

Obecnie zatrudnia 190 pracowników (w tym mieszkańcy Gminy Swarzędz stanowią znaczną 

część naszego zespołu liczącą 62 osoby) 

 



 

 

Firma TRAK działa na rynku drzewnym od lat osiemdziesiątych. Stworzona na początku 

Wytwórnia listew i parkietów, w 1995 roku przekształciła się w przedsiębiorstwo, którego 

specjalnością nieprzerwanie pozostaje produkcja stelaży do mebli tapicerowanych. 

Oferowane przez firmę TRAK wyroby cechuje wysoka jakość wykonania, konkurencyjność 

cen i terminowość dostaw. Wieloletnie doświadczenie i podążanie za stale zmieniającym się 

rynkiem sprawia, że firma TRAK od wielu lat jest cenionym i godnym zaufania partnerem. 

Firma niezmiennie inwestuje w kapitał ludzki jak i nowoczesne zaplecze maszynowe. 

Na wyposażeniu zakładu składają się: 

• suszarnie do drewna 100 m3 

• centra obróbcze, 

• wiertarki numeryczne, 

• piły panelowe, 

• czopiarka dwustronna, 

• optymalizerka, a także 

• tradycyjne piły tarczowe, taśmowe, frezarki dolno i górno wrzecionowe. 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom i dzięki bardzo doświadczonej załodze, firma jest w stanie 

produkować stelaże bardzo dobrej jakości i w dużych ilościach. Produkty dostarczane 

są do renomowanych zakładów w Polsce i za granicą. 

 

 

 

Źródło: www.trak.pl/ 



 

 

UTAL to światowy lider w produkcji tablic rejestracyjnych, maszyn i urządzeń, jak również 

systemowych rozwiązań powiązanych z ich wytwarzaniem i dystrybucją. Firma znajduje się              

w Gruszczynie k/Swarzędza i zatrudnia prawie 200 osób. 

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny i tablice rejestracyjne, ale przede wszystkim 

innowacyjne rozwiązania, dostosowane do konkretnych potrzeb poszczególnych państw. 

Działa od 27 lat, a ich produkty sprzedawane są już w ponad 50 krajach świata. W niektórych 

krajach Utal jest wyłącznym dostawcą rozwiązań związanych z wytwarzaniem tablic 

rejestracyjnych. 

Wysoka jakość i nowoczesność produkcji została doceniona m.in. przez Niemiecki Instytut 

Normalizacyjny, który już w 1996 roku nadał im niemiecki certyfikat DIN, a od roku 2000 

posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i inne. Ponadto wszystkie 

maszyny produkowane przez UTAL spełniają restrykcyjne wymogi dyrektyw unijnych 

i posiadają symbol CE. Firma zdobyła wiele nagród, m.in. za innowacyjność, wysoką jakość 

i solidność. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.utal.pl 



 
 
 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. to nowoczesna fabryka samochodów użytkowych 

i komponentów. W czterech zakładach spółki powstają modele Volkswagen Caddy, 

Volkswagen Transporter, Volkswagen Crafter oraz komponenty aluminiowe. Firma 

to największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający 11 tysięcy pracowników. 

Spółka od lat angażuje się w projekty edukacyjne. Jedną z najbardziej rozwiniętych inicjatyw 

jest proces kształcenia zawodowego na poziomie branżowej szkoły I stopnia. 

Współpracujemy w tym zakresie z dwoma placówkami oświatowymi, w tym od 2005 roku 

z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu. Wspólnie ze „Swarzędzką Jedynką” prowadzimy 

kształcenie praktyczne w zawodach:  

• mechatronik, 

• elektromechanik pojazdów samochodowych, 

• operator maszyn i urządzeń odlewniczych, 

• automatyk. 

Zmieniamy oblicze kształcenia zawodowego, każdego roku inwestując w specjalistyczne 

wyposażenie warsztatowe i profesjonalną kadrę. Uczniowie klas patronackich Volkswagen 

Poznań mają szansę nauki w nowoczesnych warsztatach dedykowanych uczniom, ale także 

odbywają praktyki w obszarach produkcyjnych zakładów spółki. Mają okazję poznać tutaj 

z bliska najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w produkcji samochodów.  

Kształcenie zawodowe w Volkswagen Poznań to świetny plan na przyszłość. Dotychczas 

zatrudniliśmy ponad 400 absolwentów naszych klas patronackich. Brzmi ciekawie? 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mój zawód – moja przyszłość”, w czasie którego 

poznacie więcej szczegółów.  

 

 

Strona: www.volkswagen-poznan.pl 


