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Kocham sport i Warszawę
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ  
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

• Kończy się kadencja, podczas której 
jako wiceburmistrz Bemowa przy-
czynił się Pan do licznych zmian w 
bemowskich obiektach sportowych. 
Zorganizował też Pan liczne impre-
zy sportowe, o jakich wcześniej na 
Bemowie nikt nie słyszał. Skąd u 
Pana ta pasja do sportu?
– Kocham sport, sam biorę chętnie 

udział w wielu imprezach i wiem, że 
takich jak ja jest wielu wśród miesz-
kańców Bemowa. Sport jest potrzebny 
każdemu.

Więcej czytaj na str. 2

Nazywam się Krzysztof Woźniak. Mam 38 lat. Ukończyłem studia z Zarzą-
dzania i Marketingu. Od kilku lat prowadzę oraz współprowadzę w War-
szawie, na Mazurach i nad Bałtykiem ośrodki dla seniorów. Organizujemy 
różne formy wypoczynku, rehabilitacji i  odnowy biologicznej. Widzę jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii poprawy dostępności takich usług 
dla ludzi starszych. Żeby poprawić jakość życia potrzebne są konkretne, 
długofalowe działania.
Dlatego wraz z  innymi społecznikami założyłem Fundację podrodze.org. 
Jej celem jest zaktywizowanie oraz poprawa jakości życia seniorów po 
przejściu na emeryturę lub rentę. To nasza społeczna misja, bo każdy z nas 
jest lub za jakiś czas będzie seniorem. Jeżeli zdobędę mandat Radnego 
m.st. Warszawy zaangażuję się na rzecz poprawy jakości życia stołecznych 
seniorów.

W piątek 26 października 2018 r. 
oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w całym kraju organizują 
„Dzień Seniora” pod hasłem „Aktyw-
nie i bezpiecznie”. Także I Oddział 
ZUS w Warszawie organizuje w tym 
dniu kilka wydarzeń dla seniorów i 
wszystkich zainteresowanych osób. W 
ich trakcie będzie można skorzystać 
z porad ekspertów ZUS i zaproszo-
nych instytucji, wysłuchać prelekcji 
oraz otrzymać publikacje i materiały 
przygotowane specjalnie na ten dzień. 
Poniżej znajdą Państwo harmonogram 
obchodów „Dnia Seniora” w I Oddzia-
le ZUS w Warszawie.

1. Sala obsługi klientów Inspek-
toratu ZUS Warszawa-Ochota, ul. E. 
Orzeszkowej 14 w Warszawie, 26 paź-
dziernika w godz. 10:00-14:00 – punk-
ty konsultacyjne różnych instytucji:
• Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Ochota m.st. Warszawy,
• Rada Seniorów Dzielnicy Ochota 

m. st. Warszawy,
• Stowarzyszenie Ochocki Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku „OMEGA”,
• Komenda Rejonowa Policji War-

szawa III (Dzielnicowy Dzielnicy 
Warszawa-Ochota).

2. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, 
ul. Ks. Popiełuszki 16 w Warszawie, 
26 października w godz. 11:00-13:30 
– bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru 
oraz dyżury: ekspertów ZUS, przedsta-
wiciela Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów oraz pra-
cownika socjalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ponadto zapraszamy na 
prelekcje:
• godz. 11:00 – eksperta emerytalne-

go ZUS,
• godz. 11:30 – Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów,
• godz. 12:15 – przedstawiciela Po-

licji,
• godz. 13:00 – występ solisty.

3. Sala obsługi klientów Inspekto-
ratu Warszawa-Wola, ul. Wrocławska 
20 w Warszawie, 26 października w 
godz. 10:00-13:00 – punkt konsultacyj-
ny Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Wola m.st. Warszawy.

Więcej informacji: Emil Wratny, I 
Oddział ZUS w Warszawie, tel. 22 538 
20 27.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Seniora w ZUS
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W nadchodzących wyborach 
samorządowych, których pierwsza 
tura odbędzie się 21 października 
wybierać będziemy: wójtów, burmi-
strzów, prezydentów, członków rad 
gmin, powiatów i sejmików woje-
wódzkich. 

II turę wyborów zaplanowano na 
4 listopada. 

Głosowanie na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 

miast
Głosować można tylko na jedne-

go kandydata, stawiając znak „X” 
(co najmniej dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki) na karcie do 
głosowania w kratce z lewej strony 
obok nazwiska kandydata. Przyczyną 
nieważności głosu będzie: 
• postawienie znaku „X” w kratce 

przy nazwisku więcej niż jednego 
kandydata, 

• niepostawienie znaku „X” w żad-
nej kratce, 

• postawienie znaku „X” wyłącznie 
w kratce przy nazwisku kandydata 
skreślonego przez gminną komisję 
wyborczą. 
Tam, gdzie na wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta kandyduje tylko 
jedna osoba wyborca głosuje za wy-
borem kandydata, stawiając znak „X” 

w kratce oznaczonej słowem „TAK” 
z lewej strony obok nazwiska kan-
dydata. 

Przeciwko wyborowi kandydata 
wyborca głosuje stawiając znak „X” 
w kratce oznaczonej słowem „NIE” 
z lewej strony obok nazwiska kan-
dydata. 

Głos będzie nieważny jeśli wy-
borca postawi znak „X” w obu krat-
kach bądź nie postawi go w żadnej. 

W II turze wyborów na wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta głosować 
można tylko na jednego kandydata, 
stawiając znak „X” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata. Po-
stawienie znaku przy więcej niż jed-
nym nazwisku jak i niepostawienie 
go w żadnej kratce będzie przyczyną 
uznania głosu za nieważny. 

Głosowanie na radnych 
w gminach liczących  

do 20 tys. mieszkańców 
Głosować można tylko na jedne-

go kandydata, stawiając znak „X” 
w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata. 

Znak postawiony przy większej 
liczbie kandydatów, niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce czy też 
postawienie znaku wyłącznie przy 
nazwisku kandydata skreślonego 

przez gminną komisję wyborczą 
sprawi, że głos będzie nieważny. 

Wybór radnych w gminach 
liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców 
Głosować można tylko na jedną 

listę kandydatów, stawiając znak „X” 
w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska jednego kandydata z tej listy, 
przez co wskazuje się jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu. 
Przyczyną nieważności głosu będzie: 
• postawienie znaku „X” obok na-

zwisk kandydatów umieszczo-
nych na więcej niż jednej liście, 

• niepostawienie znaku „X” w żad-
nej kratce, 

• postawienie znaku „X” w kratce 
wyłącznie przy nazwisku kandy-
data z listy unieważnionej przez 
gminną komisję wyborczą. 
Takie same zasady obowiązują 

w głosowaniu na członków rad dziel-
nic w Warszawie, członków rad po-
wiatów oraz sejmików województw.

Jak przestrzega PKW za każdym 
razem, nieważne będą głosy odda-
ne na innych niż urzędowo ustalone 
kartach do głosowania lub na kartach 
nieopatrzonych pieczęcią obwodowej 
komisji wyborczej ds. przeprowadze-
nia głosowania w obwodzie.

Kocham sport i Warszawę
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ 
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

PKW instruuje jak głosować w wyborach samorządowych

Jak głosować aby nasz głos był ważny
Zbyt wiele znaków X czy nieostemplowana karta wyborcza – to powody dla których nasz głos oddany w wyborach samorządo-
wych zostanie uznany za nieważny. Jak skutecznie zagłosować instruuje Państwowa Komisja Wyborcza.

• Kończy się kadencja, podczas któ-
rej jako wiceburmistrz Bemowa 
przyczynił się Pan do licznych 
zmian w bemowskich obiektach 
sportowych. Zorganizował też 
Pan liczne imprezy sportowe, o 
jakich wcześniej na Bemowie nikt 
nie słyszał. Skąd u Pana ta pasja 
do sportu?
– Kocham sport, sam biorę chętnie 

udział w wielu imprezach i wiem, że 

takich jak ja jest wielu wśród miesz-
kańców Warszawy. Sport jest potrzebny 
każdemu. Bardzo lubię swoją dzielnicę 
Bemowo, więc cieszę się, że mogłem 
uczynić ją bardziej sportową i przyjazną 
dla mieszkańców. Udało się przepro-
wadzić modernizację pływalni przy ul. 
Oławskiej, podobnie jak przystosować 
Halę Sportową przy ul. Obrońców To-
bruku do organizacji imprez masowych. 
Pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe 

fundusze, tak więc mo-
dernizacja tej hali będzie 
nadal prowadzona. Pozy-
skaliśmy również środki 
na budowę pump trucku. 
Pod koniec listopada od-
dana do użytku będzie hala 
pneumatyczna na boiskach 
Bemowskiego Ośrodka 
Piłki Nożnej, a z końcem 
roku sfinalizujemy projekt 
nowej pływalni.  

• Jest Pan aktyw-
nym działaczem dziel-
nicowej komisji dialogu 
społecznego, a jedno-
cześnie pomysłodawcą 
i organizatorem  wielu 
przedsięwzięć sporto-
wych z udziałem świa-
towych gwiazd sportu. 
Wzbogacił Pan znacznie 
ofertę kulturalną i spor-
tową dla dzieci podczas 
bemowskich programów 

Lato i Zima w Mieście. Współ-
organizował Pan także  Bieg po 
nowe Życie na terenie Bemowa. 
Nie brakuje Panu pomysłów.
– Lubię to co robię, to moja pa-

sja. Ta praca daje mi bardzo wiele 
satysfakcji, zwłaszcza gdy widzę, z 
jaką przychylną reakcją mieszkańców 
się spotyka. Dlatego zorganizowałem 
też na Bemowie Strefę Kibica podczas 
Mistrzostw Świata FIFA 2018. Z tego 
samego powodu zorganizowałem licz-
ne cykle treningów z wybitnymi spor-
towcami. Czynnie wspieram wszelkie 
inicjatywy sportowe, zwłaszcza te o 
charakterze charytatywnym. Współ-
organizowałem również szkolenia z 
bezpiecznej jazdy samochodem. Zaini-
cjowałem akcję montażu defibrylato-
rów ADE w przestrzeni publicznej na 
terenie dzielnicy.

• Na Bemowie dostępne są 
liczne bezpłatne zajęcia 
sportowe i usprawniające 
– to także Pana pomysł?
– Nie wszyscy chcą i mogą 

uprawiać sport, ale ruch jest 
potrzebny wszystkim , w każ-
dym wieku. Dlatego oferuje-
my takie bezpłatne zajęcia, jak: 
joga, zumba, zumba kids, nor-
nic walking, zajęcia edukacyjne 
dla dzieci – bezpieczne dziec-
ko, ringo, hipoterapia i wiele 
innych. Chciałbym aby w całej 
Warszawie dostępne były takie 
zajęcia.

• To dla wszystkich, jak Pan 
powiedział, w każdym wie-
ku. A jakie imprezy uda-
ło się Panu zorganizować 
dla mieszkańców Bemowa 
bardziej zaawansowanych 
w uprawianiu sportu?
– Trochę tego się nazbierało: zaję-

cia z siatkówki dla rodziców z dzieć-
mi, treningi piłki siatkowej plażowej, 
„Rusz się przed świętami ze sportow-
cami”, Bemowo Family Cup, turnieje 

koszykówki 3x3, Bemowo Moto Show 
2018, Bemowskie Dni Taneczne, „Pies 
na medal”, piknik Super Dzieciaki na 
start, bemowski przełaj stulecia, turniej 
judo o puchar burmistrza.

• Dużo tego. Czy ma Pan jeszcze 
jakieś pomysły?
– Oczywiście, że mam, dopiero 

się rozkręcam. Chciałbym w dalszym 
ciągu wzbogacać ofertę sportową dla 
mieszkańców w każdym wieku, dążyć 
do jak najbardziej efektywnego wyko-
rzystania obiektów sportowych, w dal-
szym ciągu aktywnie współpracować z 
organizacjami pozarządowymi. Moim 
marzeniem jest stworzenie programu 
niesienia pomocy najbardziej potrze-
bującym i aktywizacja osób niepełno-
sprawnych. Bo – jak powiedziałem na 
początku – kocham sport i Warszawę.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 

srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

•  JĘZYKI OBCE: angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, białoruski, chiński. 
Nauczam łatwo, dojeżdżam.  
Tel. 696 137 381

•  ODDAM MONITORY DELL 16 cali. 
Tel. 22 877 25 66

•  POSZUKUJĘ POKOJU DO 
WYNAJĘCIA w zamian za naukę 
języka obcego, między innymi 
język chiński. Jestem nauczycielką, 
pedagogiem i pielęgniarką.  
Tel. 696 137 381

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI meblowej, samochodowej. 
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

•  SPRZĄTANIE, MYCIE GROBÓW
– sprzątanie od 69 zł
– sprzątanie + mycie od 109 zł
Tel. 794 465 341

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA+ 
składanie mebli. Tel. 503 150 991
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W sobotnie przedpołudnie, 29 
września, w ramach obchodów 100-le-
cia Niepodległości Polski odbył się pik-
nik historyczny w Parku Czechowic-
kim. Na mieszkańców Ursusa, czekały 
liczne atrakcje, takie jak stanowiska 
wojskowe z czasów odzyskania nie-
podległości, Bitwy Warszawskiej, kam-
panii wrześniowej 1939 oraz Powstania 
Warszawskiego. Pasjonaci wojskowo-
ści mogli się zapoznać z rynsztunkiem 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

i Wschodzie, a także z uzbrojeniem ja-
kim posługują się żołnierze na misjach. 
Dodatkowo można było obejrzeć stano-
wiska Dowództwa Garnizonu Warsza-
wa, Wojskowej Komisji Uzupełnień, 
straży miejskiej, policji, straży pożarnej 
oraz OSP Ursus.

– Cieszę się, że mieszkańcy Ursusa 
przybyli licznie na nasz piknik. Tym 
bardziej, że można było zobaczyć ory-
ginalną polską tankietkę z 1939 roku, 
składającą się prawie w całości z ory-

ginalnych części. To szczególna pamiąt-
ka – tabliczka znamionowa pojazdu 
wskazuje, że był on produkowany w Ur-
susie – powiedziała Urszula Kierzkow-
ska, burmistrz dzielnicy Ursus.

Piknik był także okazją do pro-
mocji najnowszej książki red. Jerzego 
Domżalskiego „Dzieje Ursusa w za-
rysie”. Publikacja jest trzecią w tej 
kadencji książką poświęconą historii 
Ursusa i wydaną przez Urząd Dzielni-
cy. Znalazły się w niej liczne zdjęcia. 
Wartym uwagi jest fakt, że wiele z nich 
nigdy nie było publikowanych. Dodat-
kową atrakcją są dwa plany dołączone 
do książki – miasta Ursusa z około 
1960 roku oraz fabryki „Ursus” z lat 
90–tych ub. wieku. Ten ostatni, gdy 
po zakładach nie ma już prawie śladu, 
będzie miał szczególną wartość. Pod-
czas promocji książki, mieszkańcy oraz 
zaproszeni goście, mogli zapoznać się 
z publikacją dotyczącą Ursusa, także 
w formie prezentacji multimedialnej 
przygotowanej przez prowadzącego 
spotkanie dr Roberta Gawkowskiego. 
Zebrani goście dowiedzieli się np. skąd 
wzięła się nazwa ul. Czerwona Droga.

W spotkaniu promocyjnym udział 
wzięli między innymi: burmistrz Ur-
szula Kierzkowska, zastępcy burmi-
strza Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik, radni dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy Piotr Adamus, Stanisław 
Dratkiewicz, Dariusz Grylak, Marian-
na Jaguścik, Wanda Kopcińska, Łukasz 
Nejman, Anna Lewandowska i Ryszard 
Rogal.

Wydarzeniu towarzyszyły dwie 
mini-wystawy. Pierwsza przedstawiała 
zdjęcia starego Ursusa z lat sześćdzie-
siątych oraz siedemdziesiątych, druga 
natomiast prezentowała patronów ulic 
Ursusa związanych z II Rzeczpospo-
litą. Była to zapowiedź najbliższych 
publikacji przygotowywanych przez 
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy – „Patroni ulic Ursusa” oraz „Ursus 
wczoraj i dziś w obiektywie Ireneusza 
Barskiego”.

Uroczysta Gala, podczas której 
uhonorowano osoby zaangażowane 
w rozwój i promocję dzielnicy oraz 
wkopanie Kapsuły Czasu na terenie 
Eko-Parku przy ul. Gierdziejewskiego 
to kolejne wydarzenia w Ursusie, które 
odbyły się z okazji 100-lecia odzyska-
nia Nieodległości Polski. Uroczystości 
zorganizowane zostały 5 października 
2018 r. 

Wydarzenie rozpoczęło się wkopa-
niem Kapsuły Czasu, w której złożone 
zostały pamiątki związane z historią 
i tożsamością dzielnicy. W pojemniku 
umieszczono także przesłanie dla przy-

szłych pokoleń. W Kapsule znalazły 
swoje miejsce m.in. lista Członków 
Zarządu i Radnych kadencji 2014-2018 
wraz ze zdjęciem, mapa dzielnicy,  
struktura oświaty w dzielnicy Ursus, 
projekt budżetu dzielnicy Ursus na rok 
2019, publikacje książkowe i prasowe 
dzielnicy Ursus, kalendarz wydarzeń 
kulturalnych w 2018 roku. Materiały 
informacyjne, promocyjne oraz pamiąt-
kowe przedmioty  dostarczyli:  Bi-
blioteka Publiczna im. W. Grabskiego 
w Dzielnicy Ursus,  Ośrodka Kultury 
„Arsus”, Stowarzyszenia  Przymierze 
Rodzin i Klubu Integracji Rodzino – 

Sąsiedzkiej, Klub Sportowy Ursus, 
szkoły i przedszkola z terenu naszej 
dzielnicy,  Muzeum Harcerstwa, Sto-
warzyszenie Obywatelskie w Ursusie  
oraz radni i mieszkańcy. 

Po uroczystości wkopania kapsuły 
na terenie EKO-parku, goście udali 
się do Ośrodka Kultury „Arsus”, gdzie 
odbyła się Gala, podczas której wyróż-
nionym osobom wręczono pamiątkowe 
medale i dyplomy za społeczne zaan-
gażowanie oraz pracę na rzecz roz-
woju i promocji dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. Wyróżnienia wręczali bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Urszula Kierzkowska oraz zastępcy 
burmistrza dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik. Uroczystość uświetnił kon-
cert  „Muzyka Polska – ku Wolności” 
prezentujący utwory polskich twór-
ców, które na przestrzeni minionych 
lat podtrzymywały na duchu, mówiły 
o wolności, miłości, dostarczały głę-
bokich przeżyć, a także przeciwstawia-
ły się powojennemu obrazowi Polski.  
W koncercie wystąpili: Agnieszka Wil-
czyńska- śpiew, Anna Gadt – śpiew, 
Robert Majewski – trąbka, flugelhorn 
oraz Trio Michała Tokaja. 

Zaproszeni goście mogli obejrzeć 
wystawę „Kobiety  Niepodległości” 

przygotowaną specjalnie na tę uroczy-
stość. Wystawa opowiadała o wybra-
nych historiach kobiet, których dzia-
łalność przyczyniła się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 
roku. Zaprezentowane  bohaterki  to za-
równo te powszechnie znane i docenio-
ne, jak i te szczególnie istotne z punktu 
widzenia lokalnej społeczności Ursusa. 
Wystawa od 22 października 2018 r.  
dostępna będzie na ogrodzeniu Parku 
Hassów przy ul. Wojciechowskiego.

W uroczystościach uczestniczyli: 
burmistrz dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy Urszula Kierzkowska oraz za-
stępcy burmistrza dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik, radna m.st. Warszawy 
Maria Łukaszewicz, przedstawiciele 
rady dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Jolanta Dąbek, Irena Jarzębak, Wanda 
Kopcińska, Anna Lewandowska, Maria 
Miszkiewicz, Stanisław Dratkiewicz, 
Piotr Adamus i Grzegorz Puchalski.

Piknik historyczny i dzieje Ursusa barwnie opisane

Wkopanie Kapsuły Czasu i uroczysta Gala w Ursusie
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Od 11 lat prowadzimy
Program Edukacji Ekologicznej 
dla dzieci i młodzieży 
z którego co roku korzysta
10 tys. uczniów

Zamontowaliśmy
ponad 230 źródełek 
z warszawską kranówką 
w miejskich szkołach

Gasimy pragnienie 
podczas imprez plenerowych 
i pikników - częstujemy orzeźwiającą 
warszawską kranówką

Montujemy bramki 
i kurtyny wodne 
w upalne dni

MPWiK
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WODOCIĄGI WARSZAWSKIE  
– DOBRY PRACODAWCA 

KIM JESTEŚMY:
Wodociągi Warszawskie to firma o ponad 130-letniej tradycji, której właścicielem jest m.st. Warsza-
wa. Każdego dnia dostarczamy ponad 2,5 milionom mieszkańców smaczną, tanią i bezpieczną wodę. 
Zarządzamy ponad 4200 km sieci wodociągowej, a dzięki nowoczesnym technologiom uzdatnia-
nia i kontroli laboratoryjnej, gwarantujemy wysokiej jakości wodę. Z kolei, zmodernizowana i stale 
rozbudowywana sieć kanalizacyjna, o długości ponad 4100 km, zapewnia mieszkańcom komfort  
i chroni środowisko. Najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Dzięki ich pa-
sji i zaangażowaniu, wspólnie dokonaliśmy wielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiąza-
nia, a zrealizowane inwestycje, mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców całej aglomeracji.  
Jesteśmy nowoczesną firmą, której misją jest służba mieszkańcom.

CO NAS WYRÓŻNIA:
• Jesteśmy największą firmą z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego  

w Polsce
• Służba dla dobra mieszkańców
• Dbałość o środowisko
• Wdrażanie nowoczesnych technologii
• Kodeks Etyki Pracownika MPWiK

KOGO SZUKAMY?
• Monterów
• Energetyków
• Automatyków
• Inspektorów Nadzoru 
• Pracowników administracyjno-biurowych 

CO OFERUJEMY:
• Bezpieczne i stabilne warunki pracy;
• Możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia 

w pracy z wysokiej klasy specjalistami  oraz korzystania 
z nowoczesnych technologii;

• Indywidulaną ścieżkę rozwoju zawodowego, w tym udział w m.in.  
kursach zawodowych, szkoleniach specjalistycznych,  
a także dofinansowanie do studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich;

• Atrakcyjny pakiet benefitów:
• prywatną opiekę medyczną, 
• kartę Multisport,
• świadczenia socjalne. 

Dołącz do nas! 
Więcej na www.mpwik.com.pl
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