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POLITYKA LOKALNA KOMUNIKATY

Pożegnaliśmy Panią Barbarę Krawczyńską
wieloletnią Radną Miasta

Członka Zarządu w latach 1990-1994
Będzie nam jej w Puszczykowie bardzo brakowało

Burmistrz Miasta Puszczykowa, ogłasza otwarty nabór na
 • stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miasta 

w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.
Zakres podstawowych czynności:
 • zapewnienie obsługi administracyjnej i organiza-

cyjnej rady i jej komisji,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji dotyczącej rady
 • przygotowywanie materiałów dotyczących projek-

tów uchwał rady oraz innych materiałów,
• podejmowanie czynności organizacyjnych związa-

nych z przeprowadzeniem sesji i posiedzeń,
• prowadzenie rejestru uchwał i innych postano-

wień rady i jej komisji,
• prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpe-

lacji składanych przez radnych,
• prowadzenie spraw wyborczych, referendum.
Wymagania obowiązkowe:
• bardzo dobra organizacja pracy,
• wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów,
• umiejętność redagowania pism i komunikatów,

Oferta pracy
• umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office) 

w stopniu bardzo dobrym,
• wysoki poziom umiejętności społecznych.
Wymagania pożądane:
• wiedza prawnicza,
• doświadczenie w jednostkach administracji samo-

rządowej,
• znajomość procedur administracyjnych.

Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny, 
kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów 
ukończenia studiów oraz oświadczenie o posiadaniu 
pełni praw publicznych i niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie.

Składanie ofert: Urząd Miejski w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, pok. Nr 3A, w do 3.05.2007 r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie 
danych osobowych – Dz.U. nr 133 poz. 883). 

Zaproszenie na rajd rowerowy
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza 

w sobotę 5 maja na rodzinny rajd rowerowy. Zbiórka 
tradycyjnie o godz. 12 na parkingu w Osowej Górze.

W programie konkursy i zabawy rowerowe, a całość 
imprezy zakończy ognisko przy Motelu Puszczyk. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
W związku z informacją zamieszczoną w marco-

wym Echu Puszczykowa, odnośnie schematu organi-
zacyjnego Urzędu Miejskiego wyjaśniamy, iż z powo-
du niezakończonego procesu rekrutacji na stanowisko 
ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, zmiany organi-
zacyjne w urzędzie zostaną wprowadzone nie wcze-
śniej niż 1 maja br. 

Zmiana terminu

Rajd rowerowy 

Stowarzyszenie „Leśni Przyjaciele” oraz pracowni-
cy przedszkola serdecznie zapraszają na MAJÓWKĘ. 
Impreza pod patronatem Urzędu Miasta Puszczykowa 
odbędzie się 19 maja 2007 r., na terenie Przedszkola 
nr 3 przy ul. Przyszkolnej, w godz. 15: 00-19: 00.

W programie przewidziane są między innymi:
 • występy przedszkolaków,
 • teatrzyk dla dzieci,
 • przejazdy bryczką,
 • zwiedzanie wozu strażackiego oraz inne atrakcje 

i niespodzianki.
Jak co roku będziemy się dobrze bawić! 

Serdecznie zapraszamy!

Puszczykowski rozkład jazdy 
w komórce

Pinger jest jest rozkładem jazdy na Twoją komórkę. 
Zawiera informacje o wszystkich pociągach i autobu-
sach „do i z” Puszczykowa. W pamięci Pinger znajdują 
się informacje na temat wszystkich połączeń komuni-
kacyjnych łączących Puszczykowo z Poznaniem i od-
wrotnie oraz wiele informacji o dodatkowych połą-
czeniach Puszczykowa ze Śremem, Mosiną, Lesznem, 
Rawiczem, Wrocławiem. Przy ich wyświetlaniu Pinger 
uwzględnia aktualny dzień, wyświetla tylko te połą-
czenia, które będą miały miejsce danego dnia. Insta-
lacja programu jest bardzo prosta. Do jego działania 
niezbędny jest telefon z obsługą JAVA. 

Szczegóły na http://pinger.fox.jor.pl/ 

Pinger Majówka!

ZGONY
1931 02.24 Lech Marian Renans  2007.03.18
1924.09 29 Henryka Stachowiak  2007.03.17
1947.05.08 Małgorzata Maria Loga  2007.03.14
1925.07.19 Joanna Grusza  2007.03.12
1914.04.17 Witalis Eryk Ciszewski  2007.03.03
1922.01.15 Józefa Kubacka  2007.03.02
1919.11.25 Maria Krawczyk  2007.02.28
1938.12.22 Maria Jackowiak  2007.02.24
1926.02.05 Stanisław Hassa  2007.02.18
1946.09.14 Wanda Teresa Witkowska  2007.02.13
1931.07.07 Krystyna Kubacka  2007.02.13
1924.01.15 Halina Michaela Jeluk  2007.02.09


