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WPADŁ W POŚLIZG

W niedzielę (13 lutego) na
trasie Ruciane-Nida-Ukta
kierowca BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze,
wpadł w poślizg i uderzył
w drzewo. Arkadiusz Cz.,
30-letni mieszkaniec
Olsztyna i jego pasażer trafili do szpitala na obserwację. Kierowca był trzeźwy.

JECHAŁ NA
PODWÓJNYM GAZIE

Do 2 lat pozbawienia wolności grozi Danielowi M.,
który kierował samochodem pod wpływem alkoholu. W niedzielę (13 lutego)
policjanci znaleźli mężczyznę na trasie Szeroki BórRuciane-Nida.23-letni
mieszkaniec gminy Pisz
przyznał się, że stracił panowanie nad pojazdem,
uderzył w znak i wpadł do

rowu. Mężczyzna miał 1.5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

NIELETNI UKRADLI
ALKOHOL

W niedzielę(13 lutego)
około godz.13.oo pracownik jednego z supermarketów w Piszu zgłosił kradzież alkoholu na łączną
wartość 130 zł. Sprawcami
okazali się nieletni Kacper
U., Hubert K., Rafał H.
i Kamil B. Nieletni przyznali się do przestępstwa
za które odpowiedzą
przed sądem rodzinnym
i nieletnich.

ZATRZYMANY NA
GORĄCYM UCZYNKU

W nocy z piątku na sobotę
(11-12 lutego) policjanci
z Orzysza patrolowali
miasto. Funkcjonariuszy
zaniepokoiło uchylone

okno w jednym z barów
gastronomicznych. Wewnątrz znajdował się 24letni Michał O., który
ukradł kilka przedmiotów.
Okazało się, że to nie
pierwsze włamanie Michała O. Grozi mu do 10
lat pozbawienia wolności.
Wobec 24-latka sąd zastosował nadzór policyjny.

LOKAL OKRADŁ BYŁY
PRACOWNIK

Do włamania i kradzieży
w piskim lokalu gastronomicznym doszło w nocy
z czwartku na piątek (1011 lutego). Policjanci ustalili, że sprawcą kradzieży
była zatrudniona w lokalu
17-letnia Martyna B. i jej
kolega 17-letni Mariusz D.
Nieletni weszli do baru
korzystając z kluczy, których po zakończeniu zatrudnienia Martyna B. nie

POLICJA APELUJE
zwróciła właścicielowi.
Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

LEKARSKA OKAZAŁA SIĘ
OSZUSTKĄ

W niedzielę (13 lutego) policjanci zatrzymali 30-letnią kobietę, która podawała się za lekarza. Oszustka
weszła do mieszkania 89letniej mieszkanki Pisza, by
ją zbadać. Pod poduszką
„fałszywa lekarka” znalazła
pieniądze. Tłumaczyła, że
musi wyjść po stetoskop po
czym nie wróciła.

CHCIELI OKRAŚĆ
AUTOMAT DO GIER

We wtorek (15.02) około
godz. 11.30 w jednym z barów w Orzyszu doszło do
próby kradzieży pieniędzy
z automatu do gier. W czas
zorientował się właściciel
baru. Sprawcy uciekli

z miejsca zdarzenia, ale
Policji udało się zatrzymać
jednego z mężczyzn, którym okazał się 27-letni Kamil D., mieszkaniec Giżycka. Trwają poszukiwania
drugiego sprawcy.

TYDZIEŃ POMOCY
OFIAROM
PRZESTĘPSTW

Policjanci, sędziowie i kuratorzy pomogą ofiarom
przestępstw. W Piszu od 21
do 25 lutego odbędzie się
Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw. Osoby pokrzywdzone uzyskają informacje na temat przysługujących im praw od 10.00 do
12.00 w Sądzie Rejonowym
w Piszu i w budynku KPP
w Piszu. Zainteresowani
mogą również uzyskać informacje pod numerami telefonu (087) 425 42 66;
(087) 425 42 48.

Oszuści wykorzystują
różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają
się za członków rodziny,
pracowników administracji, instytucji państwowych, organizacji
charytatywnych czy też
jak w ostatnim przypadku lekarzy. Cel jeden –
okraść. Dlatego Policja
po raz kolejny prosi osoby starsze o zachowanie
szczególnej ostrożności
wobec obcych ludzi pukających do drzwi ich
mieszkań. osób starszych powiadomcie
i uczulcie swoich podopiecznych aby bez Waszej wiedzy nie wpuszczali do swoich mieszkań obcych osób, gdyż
taka wizyta może zakończyć się stratą pieniędzy,
które niejednokrotnie są
oszczędnościami ich całego życia.

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy
w Piszu
12-200 PISZ, UL. ZAGŁOBY 2
tel. 87 425 24 30
tel./fax 87 425 24 40, www.pup.pisz.pl
e-mail: olpi@praca.gov.pl

OFERTY PRACY Z DNIA 15.02.2011 r.
1.Stolarz (Zawady)
2.Cieśla (Zawady)
3.Ślusarz (Zawady)
4.Kierowca ciągnika samochodowego (Kałęczyn)
5.Mechanik (Pisz)
6.Monter RTV (Pisz)
7.Elektromechanik (Rybitwy)
8.Monter okien (Ruciane-Nida)
9.Operator koparki (powiat piski)
10.Kierownik zmiany (Pisz)
11.Pomocnik stolarza (Pisz) - dla osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
12. Sprzątaczka (Pisz) - dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
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Bliższe informacje na temat ofert pracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Piszu stanowiska 1-4, lub telefonicznie (087) 42-52-445, ( -442, ,- 444, 441) oraz na stronie internetowej www.pup.pisz.pl.

OFERTA NA STAŻ z dnia 15.02.2011r.
1.Pracownik administracyjny – wyk. wyższe rolnicze (Pisz)
2.Pracownik administracyjno - biurowy (Pisz)
Informacje można uzyskać w PUP w Piszu - pok. nr 4, lub telefonicznie (87) 425 24 36.

„50 na plus"- szkolenia i aktywizacja zawodowa osób
w wieku od 45 do 64 lat
Jesteś osobą bez zatrudnienia w przedziale wiekowym od 45 do 64 lat?
Masz potencjał, który chcesz rozwinąć i wykazać się nim w pracy?
Chciałbyś uzyskać kompleksowe wsparcie i powrócić na rynek pracy?
Zgłoś się do projektu, który pomoże Ci podnieść Twoje kwalifikacje, zdobyć nowe
umiejętności, a doradcy podpowiedzą Ci, jak utrzymać się na rynku pracy oraz pomogą nawiązać kontakt z pracodawcami.
Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr. tel. 87 4232437 pokój nr 14 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2 lub w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
w ramach Klubu Pracy
Jeśli nie masz doświadczenia w poszukiwaniu pracy…
Jeśli nie wiesz, jak zrobić pierwszy krok, po prostu PRZYJDŹ DO KLUBU PRACY!
Osoby odwiedzające Klub Pracy mogą nieodpłatnie korzystać z wszelkich form pomocy grupowej i indywidualnej w szczególności:
• udziału w szkoleniach lub warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, których
celem jest nabycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy,
• konsultacji indywidualnych służących korekcie dotychczasowego sposobu
poszukiwania pracy,
• korzystania ze wsparcia i motywowania do aktywnych działań
Czas pracy Klubu Pracy w Piszu:
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do14.00.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: (87) 425 24 49.

TE ODPADY NIE ZNIKAJĄ - trafiają
niejednokrotnie na dzikie wysypiska w
lasach, a nawet do jezior!
Łącznie na wszystkich składowiskach na
obszarze Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” do tej pory
zgromadzono prawie 1 000 000 ton
odpadów! Można by z nich zbudować
hałdy wielkości 4 Pałaców Kultury i Nauki
w Warszawie!
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Kompleksowe usługi pogrzebowe

„aaARON”
Pisz, ul. Spokojna 2 (biuro przy cmentarzu za kaplicą gminną)
Pisz, Biała Piska, Orzysz, Ruciana-Nida, oraz inne miejscowości
(całodobowe) t e l . 0 8 7 4 2 5 - 2 6 - 0 7
0603-383-094, 0505-117-730
WYSTAWIENIA: Prywatny Dom Pogrzebowy, Kaplica gminna

Rozliczenie i wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS-u
na miejscu w ciągu 1 godziny
511piwp-a -W
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