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SPRZEDAŻ
Sprzedam kamienie polne,
idealne na skalniaki, podmurówki, elementy ogrodzeń,
ozdoby ogrodów. Załadunek
oraz transport we własnym
zakresie.
Cena 70 Lt /tona.
Tel. 8 600 18083
Sprzedam białoruskie brykiety na opał.
Tel.: 269 84 00,
8 685 78001; Edward

USŁUGI
Usługi księgowości dla
firm i osób prywatnych.
Kontakt: Vilnius, tel. +370
655 21988
Przewóz ładunków i towarów: rolniczych (ziarno), budowlanych, węgla kamiennego i in.
Vilnius, tel. +370 655
01200

WINCUK oraz CIOTKA FRANUKOWA
Zapraszają Państwa na koncert przedadwentowy

KONKURS „EUROPA NA CO DZIEŃ”
Europejska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza do udziału
w kreatywnym konkursie „Europa na co dzień”, który ruszył już
od poniedziałku 3 października.

Z udziałem
KAPELI WILEŃSKIEJ
PERŁY WARMII — zespołu tańca ludowego
z Lidzbarka Warmińskiego
KAPELI BARTY z Bartoszyc
Koncert odbędzie się 26 listopada br. o godz. 18
w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76)
Zapraszamy na wesołe, a czasem nostalgiczne chwile
wspólnego spędzenia czasu z gwiazdami sceny wileńskiej
oraz z rodakami z Warmii, gdzie artyści z Wileńszczyzny
są zawsze oczekiwani jak najbliżsi z rodziny.
Bilety do nabycia w księgarni i sekretariacie
Domu Polskiego, a także w księgarni „Elephas”.

Nagrodą główną jest lekki i energooszczędny, 13 calowy notebook, do
wygrania również odtwarzacze mp3 i mp4, gry planszowe, wyjątkowe
książki oraz wiele innych nagród.
Wystarczy wykorzystać wyobraźnię i wykazać się kreatywnością, aby
zdobyć atrakcyjne nagrody.
Motywem przewodnim konkursu jest hasło „Europa na co dzień”.
Zapraszamy uczniów klas 1-4 do tworzenia prac plastycznych na wskazany temat, natomiast uczniowie klas starszych i studenci mają za zadanie wykonać pracę w technice dowolnej (esej, film, zdjęcie, komiks etc.).
Podczas konkursu „Europa na co dzień” młodzież szkolna i studenci
mieszkający na Litwie poprzez samodzielną naukę oraz poszukiwanie informacji będą mieli możliwość głębiej poznać instytucje Unii Europejskiej,
prawo międzynarodowe oraz prawa człowieka.
Konkurs jest organizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka
na zlecenie Kancelarii Senatu w ramach zadania: opieka nad Polonią i
Polakami za granicą w 2011 r., dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.
Wsparli nas również: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej
Polskiej w Wilnie, firma Kamratas (dystrybutor gier planszowych GRANNA), Fundacja Nowoczesna Polska, Instytut Polski w Wilnie, firma Mylida,
LOTOS, hotel RunMis.
Patronat nad konkursem objęły: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Kurier Wileński, Samorząd Rejonu Wileńskiego,
Samorząd Rejonu Solecznickiego, Wilnoteka, Radio Znad Willi, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy, Forum Rodziców Szkół Polskich, Macierz Szkolna, Dom Kultury
Polskiej w Wilnie.
Termin nadsyłania prac 20 listopada 2011. Więcej informacji o konkursie,
a także regulamin na stronie fundacji www.efhr.eu.

