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Pierwsze przetargi ustne nie ograniczone odbędą się w dniach od 21-02-2012r. do 06 03 2012r. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie i wysokości podanym w ogłoszeniu
o przetargu.

Poniżej na planie przedstawiamy usytuowanie powyższych działek a dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 - pokój 22/3 tel. 486762181 wew. 40 jak również na
stronie internetowej UM w Zwoleniu - adres www.zwolen.pl.
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Konkurs na najlepszą pracę
licencjacką, magisterską, doktorską
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'Niezwykle aktywna Lokalna
Grupa Działania" Razem dla Ra-
domki" tym razem ogłasza kon-
kurs na najlepszą pracę licen-
cjacka, magisterską i doktorską.
Tematyka dotyczy gmin tworzą-
cych LGD Iedlińska, Przysuchy,
Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i
Zakrzewa. Powinna ona dotyczyć
historii tych terenów, kultury, go-
spodarki, a także innowacyjnych
rozwiązań stosowanych w przed-
siębiorstwach.

. Dla autorów najlepszych prac
przewidziane przydatne nagrody
rzeczowe wartości 1000 zł w przy-
padku pracy licencjackiej, 2 tys. rt
- magisterskiej i 3 tys. zł - dok-
torskiej. W konkursie mogą wziąć
udział prace napisane w terminie
od 1 czerwca 2001 roku. Termin
napływu prac upływa 20 listopa-
da 2012 roku.
Regulamin, konkursu znajduje

się na stronie internetowej organi-
zatora: www.razemdlaradomki.pl
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Bieda!
Zamało pieniędzy na
walkę z bezrobociem
w 2012 roku, według wstępnych szacunków, Mazowsze otrzyma
około 212,7 mln złotych z Funduszu Pracy na łagodzenieskut-
ków bezrobocia oraz aktywizację zawodowa osóbposzukujq.cych
pracy, Jest to dwa razy mniej pieniędzy niż w 2010 roku i zaled-

iecei niż w ubieołvrn roku,
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