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Zarząd Oddziału Miejskiego

Ś l ąskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Katowicach w odpowiedzi na otrzymane pismo informuje, i ż od dnia 27
lutego 2015r. na portalu społecznościowym Facebook jak i od 5 marca 2015r. na stronie
internetowej oddział u (www.wopkatowice.pl ) jest zamieszczona informacja w/w sprawie.
Podobnie na stronie Ś l ąskiego WOPR jest umieszczona informacja, zostanie równie ż
umieszczony plakat w gablotach OM WOPR Katowice na basenach MOS Katowice, Pa łac
M łodzie ży. Sugerujemy równie ż o wywieszenie takiej informacji na plakatach basenu AWF
Katowice, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu

Ś l ąskiego, gdy ż du ża

grupa

ratowników studiuj ących na tych uczelniach mo ż e podj ąć zatrudnienie w elastycznym
czasie pracy. Ratownicy oddzia łu posiadaj ący odpowiednie kwalifikacje zostali
powiadomieni mailowo, powtórzenie informacji indywidualnej zostanie ponowione
w miesi ącu kwietniu i maju. Zarz ąd OM WOPR Katowice wykazuje maksymalne
zainteresowanie spraw ą zatrudnienia s łu ży wszelak ą pomocą w celu rozwi ązania,
problemu, wyra ża równie ż podzi ę kowanie za mo ż liwo ść bezpłatnego szkolenia KPP co
równie ż jest przekazywane tym ratownikom, którzy takowych uprawnie ń nie maj ą,
Informujemy równie ż , że OM WOPR Katowice, nie posiada oraz nie prowadzi zatrudnienia
ratowników na innych k ąpieliskach w kraju, ratownicy wodni zrzeszeni w OM WOPR
Katowice pracuj ą indywidualnie
Z wyrazami szacunku
Do wiadomo ści:
. Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
Krystyna Siejna - Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice
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