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PRACA

Kupię las. Rozliczam się 
od razu. Tel. 8 686 03 070

Sprzedajcie las drogo i 
bez pośredników. 

Tel. 8 659 57 721

Sprzedam kamienie 
polne. Materiał może słu-
żyć do budowy ogrodzeń, 
alejek, tarasów, palenisk, 
kwietników, na podmu-
rówki i in. Załadunek oraz 
transport we własnym za-
kresie. Cena 20 euro/tona.

Tel. 8 600 18 083 (Leon)

Muruję piece, piecyki. 
Remontuję stare. Niedro-
go. Tel. 8 683 95 373

Usługi adwokata przy 
zwracaniu się do sądu w 
sprawach rozwodowych, 
roszczeniach do części 
spadku, zadłużeniach. Po-

KUPNO

USŁUGI

SPRZEDAŻ

moc w otrzymaniu kredy-
tu.  Tel. 8 684 30 018

Odwierty, geotermicz-
ne ogrzewanie, na całej 
Litwie przez cały rok. 
Gwarancja. Nadzór. 
www.melkerlita.lt  Tel.: 8 
616 08 020, 8 686 83 265

22 sierpnia Klub Spo-
tkań zaprasza na piknik 
w rejonie trockim. Od go-
dziny 9 do 21.00. Autobus, 
śniadanie, obiad, wieczor-
na herbatka, muzycy, ta-
niec i gry. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Informacja i 
zgłoszenie w „Nowościach“ 
na www.slavija.lt lub pod 
nr tel.: 8 667 88 489.

Zatrudnimy kierow-
ców kategorii B, BC do 
pracy w Wilnie. Wyna-
grodzenie od 850.00 
EUR. Do ręki. 

Tel. 861547473

UAB „KLION”
zatrudni ślusarzy-mechaników do pracy 
w serwisie obsługi i remontu samochodów.
Miejsce pracy: Vilnius, Birbynių g. 4A
i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5.

Inf. pod nr tel.: 8 650 33960, 
(85) 261 8385;

e-mail: info@klion.lt

Świadczenie pomocy prawnej w sprawach
 zwrotu ziemi i innych nieruchomości 

Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi 
(w tym porady prawne, przygotowanie pozwów sądo-
wych, skarg i innych dokumentów procesowych, jak 
również reprezentowanie interesantów w archiwach i 
sądach) udzielana jest przez Związek Prawników Po-
laków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy 
ul. Nowogródzkiej (Naugarduko) 76. Pokój Nr. 211.
Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod nu-
merem tel.  (8 5) 233 0450 w godz. 9.00 – 16.00.
Pomoc prawną świadczą wykwalifikowani radcowie 
prawni i adwokaci.
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Po-
lacy za Granicą 2021”. 


