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Egzemplarz bezpłatny

DAM PRACÊ

Kontaktując sięz tąfirmą, powiedz, że widziałeśogłoszenie w tygodniku Polacy w CT

Discover Photo
Wedding Photojournalism

Nowe ceny na rok 2007, już1000-4500 za cały pakiet z albumem
* Zdjęcia do reklam, publikacji, stron internetowych
* Zamawianie zdjęćprzez Internet - 100% gwarancji jakości zdjęć
* Nowoczesne albumy
* Galeria zdjęćślubnych osiągalna na całym świecie
* Profesjonalny slide show z podkładem muzycznym
* Lifetime Portrait Program - serwis za darmo!!!
Zadzwońi zarezerwuj nasz serwis przed 25 grudnia a
otrzymasz takąsamącenęjak na rok 2006. Seriws -
cały dzień, nowe produkty, dostosowujemyceny do
wymagańkażdego klienta indywidualnie

Profesjonalny Website Design - dla biznesów

www.DiscoverPhoto.com
Polski: 860-874-6646 Angielski: 860-716-0437

Fotografia Œlubna - Digital & Classic

Zatrudnięchłopaka z
doświadczeniem do warsztatu
samochodowego w Waterbury.

(203) 756-1081

Europejski Festiwal
Muzyki

13 Sierpnia
Polanka

zespo³y z Rosji,
Ukrainy, Rumunii,

Polski
plac zabaw dla dzieci

$7.00 - Quo Vadis
$10.00 - przy wjezdzie

info (860) 832-9420

/890/

Dwochmezczyzn-potrzebnychdoprac budow-
lanych.Rozebraniescianwtrzechpomieszcze-
niach i postawienie nowych.Jnstalacia gabine-
tow,oraz rpzbiurka lazienki i instalacja calej no-
wej lazienki 225 5022.
860-225-5022 regina New Brytain

/889/
Agencjazatrudniodpowiedzialnepaniedopra-
cy w charakterze:opiekunki do osob star-
szych,opiekunki do dzieci,pomocy domo-
wej.Angielski mile widziany.
860-826-2990 gosia berlin

/883/

Siding & Trim - drewno. Wymagana ogolna
wiedza w tym zakresie. Praca na stale, zdecy-
dowanie nie dla „wakacjuszy”. Dzwonic do
5:00pm.
860-794-9437 Wojtek Bristol, CT

/869/

Poszukuje mlodych pracownikow do pracy na
siding. DOSWIADCZENIE mile widziane, mo-
zliwosc przyuczenia do pracy. STAWKA WY-
NAGRODZENIA do uzgodnienia (w zalezno-
sci od umiejetnosci).
860-832-9429 Michal New Britain, CT

/867/

Potrzebna osoba do pracy przy montazu sa-
idindu z doswiadczeniem Zapewniony dojazd .
860-518-5813 n/b

/864/

Zakładstolarski zatrudnipracownikowdo insta-
lacji oraz produkcji mebli - doswiadczenie wy-
magane. Oferujemy dobrąplace, insurance,
duzao godzin.
860-830-2019 ZBIGNIEW

/855/

Potrzebnapomoc dosprzątaniadomków.Musi
mieszkaćw Bridgeport lub Stratford. Jest moż-
liwośćwynajęcia pokoju. Dzwonićpo godz. 7
wieczorem.
203-296-0993 Regina

/835/

Warsztat samochodowy w New Britain poszu-
kuje: malarza samochodowego oraz mechani-
ka. Wymagane doswiadczenie w wymienio-
nych zakresach - wynagrodzenie zalezne od
umiejetnosci i stazu pracy.
860-508-3503 Waldek New Britain

/819/

I’m looking for a nanny in our home for 1 child.
Few hours a day and every other weekend. Li-
ght house work. Basic english reqd.
860-514-5252 RICKY

/818/

Poszukuje doswiadczonych stolarzy do pracy
przy produkcji i installacji kuchennych cabine-
tow ( Framlelles /Europen style )Praca w Char-
lotte NC. Wymagany staly pobyt
704-483-7899 Ted Charlotte

/797/

firma transportowa zatrudni kierowcow z wla-
snymiciezarowkami80000lbs.wymagane pra-
wo jazdy kategorii A CDL. krotkie i dalekie tra-
sy,dobre zarobki ,duzo mil.
860-670-5969 olgierd

/796/

Przyjme pomocnikow do pracy typu „construc-
tion „ . Doswiadczenie mile widziane . Trans-
port i warunki pracy do uzgodnienia . Praca na
terenie Stamford , Norwalk e.t.c. Prosze dzwo-
nic wieczorem .
203-820-4841 Peter

/790/

Gabinet dentystyczny w Newington pilnie po-
szukuje „DENTAL HYGIENIST” na 3-4 dni w
tygodniu. Prosze dzwonic.
860-666-5722 Jackie Newington

/754/

Firmaprodukującablatymamuroweszukapra-
cowników na stanowiska:SAWMEN,FABRI-
CATORS,INSTALLATION TECH. Wyślij resu-
me: E.W. GRANITE & MARBLE, LLC, 1547
NEW BRITAIN Ave, Farmington, CT 06032
860-674-0853 —

/716/

Potrzebna osoba do sprzątania domków z do-
świadczeniem
860-797-2007 Anna

MIESZKANIA
/846/

Mieszkanie w Bristol, 3 sypialnie, parking na 4
samochody, blisko dobrych szkol, spokojna
dzielnica. Blisko do polskiego Kosciola.
860-589-9806 Jola Bristol

/842/

Szukam kobiety do mieszkania 2-sypialniowe-
go, do podzialu pralka i suszarka, ogrod, par-
king, blisko plazy i przy parku.mozliwosc wie-
czornej opieki nad moim 2-letnim synem za
oplata.czynsz $300 plus
203-444-6126 Dorota Branford

/833/

Studio do wynajecia blisko Broad St.w czynsz
jest wliczone ciepla woda i ogrzewanie.
860-299-5153lub860-543-3385januszNew
Britain

/826/

pokoj do wynajecia pralka suszarka. wpokoju
tv kuchenka mikrofalowa mala lodowka mozli-
wosc kozystania z internetu dogodne warunki
320$ miesiecznie oplaty wliczone mlodzi mez-
czyzni mile widziani
860-593-1479 krystyna hartford

/773/

Do wynajęcia condo 1-sypialniowe od 1 lipca
cena $575
860-223-7736 Mirek

/745/

Jedno rodzinny do wynajecia, 4 pokoje, 2 i pol
lazienki, garaz, cicha ulica, cicha ulica blisko
do szkol i sklepow.
860-371-7425 Krystyna

/721/

Wynajmępokój z łazienkąw moim jednoro-
dzinnym domu w New Britain - osobie niepalą-
cej. Centralne chłodzenie, parking.
860-225-9783 Wioletta

/704/

Mieszkanie do wynajecia blisko Broad Street,
przystepna cena, wolne od 1 Sierpnia.
917-855-2998 Piotr New Britain

/674/

Bridgeport - 2 pokojowe mieszkanie do wyna-
jęcia od zaraz
917-538-2364 Aneta Bridgeport

KUPIÊ PRACÊ
/857/

Odkupiędomki do sprzątania
860-306-3022 Monika

/775/

odkupie domki od odpowiedzialnej osoby . po-
siadam doswiadczenie oraz gwarantuje dobra
zaplate za odsprzedaz. dziekuje bardzo.
860-518-0518 justyna

/762/

Jesli zmeczylo cie sprzatanie domkow, chetnie
jeodciebieodkupie.Posiadam 5-letniedoswid-
czenie. Z gory dziekuje.
860-518-4011 Ania new britain

/731/

Bardzo chetnie odkupie domki w CT
860-518-2828 Ania

/730/

Odkupiędomki
860-770-3749 Olha

/694/

Odkupiędomki w CT
860-518-2110 Renata New Britain

SPRZEDAMSPRZEDAM
/899/

Tires (4) 205-70-14on S-10Rims $100,Jewel-
ry display cases(2) 4' $400 or BO, King Size
Bedroom Set$400orBO,AndersonWindows,
Maytag Dryer $200, GE Washer $150.
860-214-7956 George

/897/

Sprzedam przyczepa do sciagania samocho-
dow 2 kolowa, stan dobry.
860-292-6051 Janusz

/896/

Sprzedam silnik i transmisje automatyczna do
Forda Focus 2001. Przebieg 30tys mil. Cena
$600.
860-922-6540 Mirek

/893/

Monitor 21" CRT profesjonalny do Gier i DVD
zaleta duzo szybszy od LCD gracze o tym wie-
dza ? tanio...
860-225-2733 Jurek

/892/

Dell Inspiron b130/1300 Nowy Processor Ce-
leron M 1.4 Mhz 512 MB Plus 40 Gb Hard Dri-
ve Ekran 15.4 WXGA Naped CD/RW.Idealny
do filmow DVD komunikacji Skype GG.Cena
$499
860-796-5997 Tomek New Britain

/881/

Sprzedam rower BMX GT prawie w ogole nie-
uzywany znakomity do skate parkow. WadA
inna opona wtylnim kole.Kolor szary z przodu i

z tylku po dwie rurki mozna nanich ustac lub
jezdzic po obreczach $150:D
860-371-9955 Mariusz New Britain

/854/

UWAGA !!! Sprzedam za SYMBOLICZNA
CENE !!! drukarki HP PSC 1610 oraz HP PSC
2110 v. Obydwie maja funkcje all-in-one: prin-
ter-scanner-copier. Uzywane kilka miesiecy.
Male problemy z drukowaniem.
860-372-8566 Kasia, Jarek New Britain, CT

/852/

SPRZEDAM maleAKWARIUM 10" x 12" x 20"
widealnym stanie,bardzokrotkouzywane.Jak
NOWE !!! Rewelacyjna CENA: $ 30.00 !!!
860-372-8566 Kasia New Britain, CT

/851/

UWAGA !!! Sprzedam 6-cio osobowy, ladny
stol kuchenny w bardzo dobrym stanie. Blat w
kolorze jasnego drewna, nogi biale + szuflada
na drobiazgi. Malo uzywany. Pasuje do kazdej
kuchni.CENA: $ 50.00 !!!
860-372-8566 Kasia New Britain, CT

/850/

Sprzedam Broadband Router, Wireless-G, al-
low up to 4 Wired PCs to share the Internet.
Router firmyLINKSYS,niedawnokupiony,uzy-
wany przezmiesiac - jak NOWY! Rewelacyjna
CENA: $ 50.00 !!!
860-372-8566 Kasia, Jarek New Britain, CT
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SAÑKO & CO
Niezale¿ny agent ubezpieczeniowy

Przedstawiciel oœmiu kampanii

Poleca tanie ubezpieczenia na:
samochody * domy * motocykle * ³odzie

honorujemy miêdzynarodowe prawa jazdy
masz z³y rekord? pomo¿emy

543 Main St
Southington, CT 06489

Tel. 860-621-5785 Fax. 860-276-1084
Rozmawiamy po Polsku

Kontaktując sięz tąfirmą - powiedz, że widziałeśreklamęw tygodniku Polacy w CT

Myœlisz o kupnie lub
sprzeda¿y nieruchomoœci?

Zadzwoñ teraz! Z przyjemnoœci¹ ci pomogê
Aneta Mocarska - Prudential CT Realty

anetamocarska@prudentialct.com
Bus. (203) 205-5538
Cell (203) 482-7433

Kontaktując sięz tąfirmą - powiedz, że widziałeśreklamęw tygodniku Polacy w CT

Kontaktując sięz tąfirmą - powiedz, że widziałeśreklamęw tygodniku Polacy w CT

Wysy³ka pieniêdzy
na ca³y œwiat

przez Western Union

Tu mo¿esz kupiæ
Money Order.

Wysy³amy na konto
i na nazwisko

Odbiór w tym samym dniu

QUO VADIS
106 Broad St - New Britain

(860) 832-9420

J-REMODELING
SIDING - OKNA - RYNNY
DARMOWA WYCENA

PRZY ZAKUPIE SIDINGU RYNNY GRATIS

1-800-595-6737 (860) 827-1511 (860) 518-2128

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SAMOCHODY

SPRZEDAM

SAMOCHODY

/830/

Sprzedam zestaw kinadomowego firmy Sony
,kolor srebrny. cena 150$$
860-348-1125 Kamil New Britain

/825/

YORKSHIRETERRIERsuka 7miesiecznapo
wszystkich szczepieniach szuka domu cena
$800
860-674-9757 DAREK

/823/

GO-KART na pedala niemiecki stan idealny
cena $100.
860-674-9757 DAREK

/816/

Sprzedam 2 rowery (26 in.),carrier, kaski. Stan
bardzo dobry. Cena $120 za wszystko.
860-462-2696 Elzbieta

/815/
Sprzedam pralkęw dobrym stanie (zostałrok
gwarancji - Best Buy). Cena $180. Możliwość
dostawy.
860-462-2696 Elzbieta New Britain

/802/

Sprzedam motocykl YAMAHA yzf R6 special
edition ,czarno-czerwony,w idealnym stanie,
4700 mil, cena $6000.
860-335-0860 Damian Southington

/800/

Dla kolekcjonera numizmatyka monety wyda-
ne okolicznosciowo z wizerunkiem PAPIEZA
POLAKA .Nominalna wartosc monet 1000
zl.,ze srebra.
203-483-0322 andrzej Branford

/798/

Do sprzedania polskie monety okolicznoscio-
we o nominale 2zl. cena za sztuke 4$ sa to
nowe monety 2004 - 2006 rok.
860-794-1820 robert

/789/

JACUZZI - siwy metalik, 6 jets 72" x 42" plus
wsyzstkie akcesoria, w bardzo dobrym stanie.
$340
860-729-1343 Ryszard

/786/

Sprzedam torbe piknikowana ramie. W ksztal-
cie prostokata, usztywnione wszystkie boki.
Wodoodporna, zatrzymuje cieplo/zimno. W
komplecie 2 talerze, dwa kieliszki na wino,
sztucce dla 2 osob. $20.
860-347-0870 Aneta

/785/

Sprzedam pokrowiec na siedzonko w wozku
sklepowym. Stan bardzo dobry. Uzywane kil-
ka razy. Z jednej strony niebieskie, z drugiej
kolorowe. Koszt: $20 - polowa ceny sklepowej.
860-347-0870 Aneta

/782/

TANIO sprzedam pralke Maytag i suszarke
Whirlpool. Jedna $80 lub obie $140. Obie w
bardzo dobrym stanie. Nie przegap tej okazji.
Kup a nie pozalujesz!
860-712-2444 Dorota Newington

/776/

sprzedam suknie slubna :gorset + spodnica
podpinana po calosci,kolor bialy, zakupiona w
polsce.bardzo zalezy na szybkiej sprzeda-
zy.cena do uzgodnienia.dziekuje.
860-518-0518 justyna

/768/

Sprzedam: Monitor DigiView 17" CRT w do-
brym stanie tech. cena: $10., Karta dzwiekowa
Sound Blaster Live z panelem i pilotem + opro-
gramowanie. Cena: $35
860-816-2357 Adam New Britain

/767/

Sprzedam: Drukarka wielofunkcyjna DELL
A940[3 w 1-drukarka,skaner,ksero] stan b.do-
bry,malo uzywana(zuzyty 1 komplet tuszu)+in-
strukcja,kable,oprogramowanie,cena: $50
860-816-2357 Adam New Britain

/766/

Sprzedam: pamiec do kompute-
ra[2x1GB]Samsung PC-2100 DDR 266mhz
CL2.5 ECC - cena: $50/szt. ,Drukarka HP De-
skjet 6127 w dobrym stanie tech.(tusz- koloro-

wy i czarny wpolowie wykorzystany, cena: $30
860-816-2357 Adam New Britain

/763/

Do sprzedania suknia slubna z Davids Bridal
na szczupłąosobe( w tym welon,gorset,reka-
wiczki,oraz delikatna korona).Cena do uzgod-
nienia.
860-518-4011 Ania new britain

/747/

Do sprzedania przyczepa dwu kolowa do scia-
gania samochodow. Przystepna Cena.
860-292-6051 Janusz

/746/

Sprzedam kola z felgami aluminiowymi o roz-
miarze 195/60/15 nadajace sie do Mazdy 626.
Cena $150.
860-292-6051 Janusz

/723/

Sprzedam aparaty fotograficzne Canon, Pen-
tax, Minolta i Inne
860-666-6809 Waclaw

/711/

Kompletny sprawny komputer P III lub P4 w
cenie $100 do$150 Doskonale nadaje siędo
rozmowy przez INTERNET i na warunki do-
mowe wystarczy,szkoda wyrzucaćpieniądze.
NIE boj sie komputera,naucze cie
860-225-2733 Jurek New Britain

/710/

Sprzedam komputer HP Pavilion, P4 1.6 GHz,
768 MB ram, 16" monitor,1cdr + 1dvd, NVIDIA
GeForce FX 128 MB, 32 GB HD, nowiutka kla-
wiatur i myszka optyczna, razem z biurkiem z
wysuwana polka na klawiature, stan bardzo
dobry cena 200 $.
860-539-4028 Bartek New Britain

/709/

Sprzedam drukarke do komputera, CANON
PIXMA iP 1600, nowa na gwarancji, pudelko
nie bylo nigdy otwierane 30 $
860-424-6919 Leszek

/708/

Sprzedam nowymonitor marki emachines, flat
screen, 17" pudelko nigdy nie bylo otwierane
na gwarancji 80 $
860-424-6919 Leszek NEW BRITAIN

/702/

Do szybkiej sprzedazy lodowka i kuchenka
cena $220 do negocjacji po wiecej informacji
dzwon (860)255-7456
860-255-7456 Agnieszka Farmington

/701/

Sprzedam materac do lozeczka dzieciecego
(IKEA) + 2 przescieradelka bawelniane, biale.
Zarownoprzescieradelka jak i materac nie byly
uzywane. cena: $40
860-347-0870 Aneta

/700/

sprzedam 4 CNC machine.2 tokarki Fuji Fan 6
cali chuck wysoko obrotowe,2 frezarki Matsu-
ra-1000,Matsura Ra-1. Dotatkowo cale wypo-
sazenie,narzedzia,stoly,kompresor, maszyny
w bardzo dobrym stanie.
860-289-8366 Olgierd s windsor

/693/

Patio door glass
860-674-9757 DAREK

/692/

Przyczepka 3x5 do traktorka aluminiowa
860-674-9757 DAREK

/689/

Pilnie sprzedam z powodu przeprowadzki cale
wyposazenie mieszkania (lozko,kanape,stol
do bilarda,telewizor itp.)
860-826-6053 Petro & Amy New Britain

/684/
Sprzedam dwie lampy do garazu 2»x4'( roz-
miar - dwie na cztery stopy) w bardzo dobrym
stanie - gotowe do zawieszenia - 30$ za kaz-
da(w sumie 60) moge podwiesc do New Brita-
in,Middletown lub Cromwell
860-874-6646 JACEK Middletown

/683/

Sprzedam duza kolekcje znaczkow amrykan-
skich.
860-518-5716 N/A

/677/

Sprzedam nowy laptop Dell Inspiron E 1505
Pentium dual core 1.66 Mhz 512 MB RAM 40
GB HDD, WXGA 15,4" wide screen , nagry-
warkaDVD,czytnikkartpamięci5 in1 ,firewire,
Windows XP .Cena 699 $
860-518-6417 Wiesiek

/673/

Sprzedam czescidosamochodumarkiSCION
Tc 2005 r.Po wiecej informacji prosze dzwonic
do Jacka.
860-678-7346 Jacek

/895/

Sprzedam FordAerostar Van, 1995, 4 cylindry,
$800 lub najlepsza oferta.
860-913-8722 Jerzy

/894/
pilnie sprzedam nissan altima 99' czarny, sko-
rzane wyposazenie + cd/mp3 + elektryczne lu-
sterka, siedzenia + control cruise + automatyk
+nowe opony+ wiele innych. Bardzozadbany,
cena 4700$
860-518-4588 marcin new britain

/885/

sprzedam samochody :nissan sentra 2004 -
120!!!!!!! mil -cena 7500$, biegowy,—— mit-
schubischi lancer 2.0 2003 ,,,34000 mil bie-
gowy wersja ,, oz racing ,, cena 7000$ ,
860-573-0330 staszek new britain

/872/

VW’2000 GLS VR6 Pelne wyposazenie. Tylko
62k mil. B.dobry stan techniczny. Czarna sko-
ra,automat. Czarny color. Drugi wlasciciel.
Cena $10,450.00 albo lepsza oferta. Dzwon,
nie zwlekaj.
860-582-2219 Simon Bristol

/865/

sprzedam nissana altime «93 dobra kondycja
5 speed automatic power windows pioneer ra-
dio zly silnik niewiem co z nim jest. sprzedam
za 800 lub najlepsza offerte
860-597-6244 Bartek New Britain

/862/

Sprzedam 2001 DODGE GRAND CARAVAN
SPORT 3.3 L, 77 tys mil, srebrny, A/C przód i
tył, ciemne szyby, quad seats, full power, ter-
mometr, kompas, samochód bezwypadkowy,

stan bardzo dobry - $8100
860-674-0766 Dariusz Farmington

/861/

Nissan Sentra 1998, czarny kolor w dobrym
stanie - $1500
860-638-1052 Marta

/859/

2005 Lexus ES-330, 3500 mil, skóra, sunroof.
Cena $28000 lub najlepsza oferta
860-225-2976 Olek

/848/

Sprzedam «01NISSANMAXIMAGXE,V6,3L,
90K miles, 4dr, Skora, Sunroof, Alofelgi, Halo-
geny, Spoiler, BOSE System, Pelna elektryka,
Podgrzewane fotele, AC, Zaciemnione szyby.
860-372-8566 Kasia, Jarek New Britain, CT

/844/

Sprzedam 2001 Nissan Maxima GLE. Grey,
Leather,BOSESystem,Aluminiowe felgi,Przy-
ciemnianeszyby,Szyberdach.Auto jest zadba-
ne i w dobrej kondycji. Cena do uzgodnienia.
Zadzwon !!!
860-372-8566 Kasia

/832/

’02 Lexus GS300 sport design, 3.0L kolor mil-
lenium silver, czarna skora podgzewana, 5
Speed Auto Overdrive, sunroof, spoiler, 6 cd
changer, dobry stan, tylko 79 tys. mil. tylko
$19,000 zadzwon.
860-214-7686 Pawel New Britain

/813/

sprzedam hondeaccord2004,V6,3.0,sportowa
wersja,czarny z zewnatrz i we-
wnatrz,przeb.29.500 mil,automat,full po-
wer,szyber dach ,spoiler,niskie prowilowki opo-
ny,aluwelki,radio 6cds,TSC,pogrzewane skory
860-224-1258 mariusz new britain

/807/

2002 Nissan Quest mini van . Automatyk, po-
dwojna klimatyzacja, odtwarzacz CD ,Video,
centralny zamek, bez wypadkowy.Czyste auto,
wlasciciele nie palacy papierosow. Cena do
uzgodnienia.
860-462-3954 Darek New Britain

/806/

OKAZJA!!Tanio sprzedam Mercedesa 190,ko-
lor bialy,poj.2,6 rok 1992,przebieg 140
tys.Sprzedaje ze wzgledu na pilny wyjazd do
Polski.Stan dobry,fajny wyglad.Uwaga!- cena:
650 $.moj nr 6907728 lub 7476168
860-747-6168 CZAREK Plainville
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WYCIECZKI Z MARION
(Travel with Marion) - z polskim przewodnikiem

Po bilety dzwoń:
New Britain -Renata Boutique59 Broad St (860) 229-8674
Bristol - Travel with Marion (English) (860) 589-8777
NewBritain-TeresaHerbs&Flowers292BroadSt(860)229-6470

Us³ugi remontowo-budowlane

najwy¿sza jakoœæ !!! - z nami zaoszczêdzisz

Szukasz pracy?
Masz dużąpraktykę
w budownictwie?

Jesteśbardzo dobry
ale brak ci zamówień???

Zostan niezależnym kontrakto-
rem dlaAPP POLONIA
Pomożemy ci znalezć

zamówienia na kilka miesięcy
Dzwońjużdzisiaj 860-983-5284

i spisz spokojnie bez stresu!!!

20SIERPIEÑ-NOWYJORK,MANHATTAN...$45
PONI¯EJ 10 LAT..........$40
OFERTA SPECJALNA

w programie AUTOBUS & REJS STATKIEM
Będziemy zwiedzaćwiele miejsc w NY, Manhattan

Odwiedzimy Ellis Island, Rockefeller Plaza, KatedręŚw, Patryka,
5-tąaleję, Empire State Building, StatuęWolności, Time Swuare,
Central Park,Ground Zero (World Trade Center), Chinatown, Little

Italy, United Nations.
Wyjazd z Hartford 6:00am, New Britain 6:30am

13 SIERPIEN- POLSKA CZÊSTOCHOWA
Doylestown, PA........$49

UROCZYSTOŚĆWNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

5-6SIERPIEN- NIAGARA FALLS..........$189
strona amerykańska, w programie wszystkie główne atrakcje,

wliczone hotel, autobus, śniadanie

Wyjazd z New Britain 6:15am, Hartford 6:00am

VEGGIE WORLD
Owoce, Warzywa, Art. Spożywcze

Twin City Plaza Newington, CT (860) 665-8288

NOWO OTWARTE DELIKATESY

produkty polskie, w³oskie, niemieckie,
tureckie, ukraiñskie oraz wiele innych.
Codziennie œwie¿e owoce i warzywa.

wêdliny,
sery,

kie³basy,
sa³atki

Darmowe wejście na występ w Wolf Den
Wyjazd z New Britain 4:45pm

(Bonus$20)5 SIERPIEN- MOHEGAN CASINO............$15

OFERTA SPECJALNA

13 SIERPIEÑ-BOSTON...............................$45
PONI¯EJ 12 LAT..........$40

W programie: Najsłynniejszy uniwersytet naświecie: Harvard Universi-
ty (czas na zakup pamiątek z Harvard), ststek wojenny USS constitu-
tion, Quincy Market, Muzeum USS Constitution, wieżowiec Prodential
Center, Monument Bunker Hill, Fanual Hall oraz dużo innych atrakcji

Pomagamy w rejestracji
samochodów na polskie
prawo jazdy i z polskim

paszportem
Dzwoń 860-983-5284

SAMOCHODY
/803/

Sprzedam Mitsubishi Galant 1999, przebieg
75tys. mil.Cena 2950$. New Britain. Patryk
860-336-6271 patryk New Britain

/795/
2002FordMustangGTSupercharged,39kmil,
niebieski, stan wyjatkowy...Dzwon lub email.
$16,800 do uzgodnienia
860-604-6471 Marcin Bristol

/792/

2006 Scion Tc (toyota) 1350 mil,5 bieg,dwu-
drzwiowy,czarny metalic,17" alu felgi,prze-
szklony dach,pelna elektryka,mp3-cd pioneer
radio,2.4 vvti silnik,system hamulcowy ABS.
Cenna 12900$
1-860-983-3293 marcin

/760/

Sprzedam volk jetta rok 1995 .Manualna skrzy-
nia biegow-110 tys.Cena 1000$.
203-550-9004 ola New Britain

/749/

Pilnie sprzedam!HONDA ACCORD EX V6
Coupe-2004 rok,28.500 mil,grafitowy,automa-
tic,full power,czarne skory,sat. radio,6 CD play-
er,szyberdach,halogeny.Czysty,zadbany w
bardzo dobrej stanie.Cena 14.900$
869-678-7346 Asia Farmington,CT

/726/

Sprzedam Buic LaSabre z 1993 roku, cena
$500
860-878-8630 Ania

/717/

Sprzedam Hyundai Elantra 1997 w dobrym
stanie, przebieg 90,000 mil $1000
860-462-7030 Wioletta

/695/

Sprzedam Toyote Corolle S 2002, czarna, 62
tys. mil. Manualna skrzynia, alufelgi z nowiutki-
mi oponami, cd, ac, bardzo malo pali, stan bar-
dzo dobry.8 100 $
860-539-4028 Bartek New Britain

/671/

Oddam za darmo samochod marki chevr ca-
valier z 1990 roku.
860-518-5785 Agnieszka New Britain

US£UGI

US£UGI US£UGI

/882/

Szukam pomocy z nauki języka polskiego.
Chętnie pomagam komuśz nauki angielskie-
go. Czasami mam tylko parępytań, i chcęza-
dzwonićdo kogośna odpowiedzi z gramatyką.
Może teżbyćpomóc z e-mailem.
860-665-7018 STEFAN Newington

/880/

Masz slub - nie wiesz jak znalesc Videografa,
fotografa,sale, orkiestre kwiaty park i cala resz-
te- boiszsie wydac za duzo?Zadzwon - pomo-
zemy Ci zorganizowac ten wielki dzien.
860-874-6646 ANNA New Britain

/871/

Chcesz przyciagnac klienta do siebie? Potrze-
bujesz nowa, rzucajace sie w oko wizytowke?
Pelny zakres grafiki i projektu. Konsultacja i
pomoc w reklamie Twojej firmy. NewDesign -
grafika komputerowa
860-690-7233 Sebastian Bristol

/868/

Home Improvement of Enfield LLC. Wykonu-
jemy caly zestaw prac remontowych zwiaza-
nych z podniesieniem jakosci Twego domu.
Bezplatna wycena,ubezpieczenie,referen-
cje.Dzwon i sprawdz.
860-749-3337 Franciszek Polnoc CT

/858/

Zespól Eldorado - zabawy, wesela, chrzciny
oraz inne imprezy okolicznościowe.
860-747-1508 Eldorado

/845/

Witam.Jestem konsultantka firmy Avon.Jesli
jestes zainteresowana(-y)zamowieniem pro-
duktow tej firmy(perfumy,kosmetyki,biżuteria
itp.)chetnie pomoge.Zadzwon do mnie lub na-
pisz e-mail,przesle katalogi.
860-726-3669 Magda New Britain

/829/
KOMPUTER- WIRUSY, SPYWARE usuwam,
wszelkie konfiguracje- jestem certyfikowanym
inzynierem z z firm Microsoft, Novell, Compaq-
obsluga firm, doskonale referencje -15 lat do-
swiadczenia, dostepny 7X24
860-888-3661 Zbigniew New Britain

/817/

ELEKTRYK, zmiany i naprawy w zakresie
elektryki w twoim domu. na terenie calego sta-
nu CT szybko tanio
203-581-1174 Radek milford,ct

/799/

KOSMETYKA,MANICURE,PEDICU-
RE,AKRYL+ZDOBIENIE PAZNOKCI,WTA-
PIANE OZDOBY PODAKRYL,HENNA
860-827-0560 TAIDA

/744/

Udzielam lekcji gry na pianinie. Kazdy poziom,
z dojazdem do ucznia. Hattford, New Britain,
Farmington i okolice. $25 za godzine zegaro-
wa.
773-322-2370 Dagmara Farmington

/743/

Udzielam lekcji jezyka polskiego, z dojazdem
do ucznia. Hartford, New Britain, Farmington i
okolice. $15 za godzine zegarowa.
773-322-2370 Dagmara Farmington

/742/

Udzielam lekcji jezyka angileskiego, z dojaz-
dem doucznia.Hartford,NewBritain,Farming-
ton i okolice. $15 za godzine zegarowa.
773-322-2370 Dagmara Farmington

/738/

Systemytelefoniczne,centrale,PBX,VoIP,pla-
nowanie, wdrożenia, serwery, sieci kompute-
rowe, usługi internetowe. Doświadczenie, so-
lidność, certyfikaty, atrakcyjne ceny!
860-356-4002 Daniel New Britain

/725/

Udzielęszczegółowych informacji emigracyj-
nych i wypełnięwszelkie aplikacje. Doświad-
czenie i dyskrecja
860-276-9265 Maria

/724/

Naprawa kosiarek, pilarek, odśnieżarek i inne-
go sprzętu ogrodniczego. Dojazd do twojego
domu.
860-371-1711 Andrzej

/720/

¦cinanie drzew, koszenie trawy, malowanie,
porządkowanie terenu.
860-335-6265 Stanisław

/715/

Wykonujęfundamentypoddomy,garaże,draj-
wery, cementowe chodniki oraz podłogi w ga-
rażach i piwnicach.
860-839-1383 Ronnie

/707/

Chcesz rozmawiac przez komputer z rodzina
lub znajomymi, naucze cie obslugi,NIE boj sie
komputera,niewazne ile masz lat dzwon...o
komputer sie nie martw jak go nie masz
860-225-2733 Jurek New Britain

/688/

Srony internetowe dla kazdego za 200$ Tylko
u nas. Contakt : Skype - discoverpdf
860-874-6646 Jacek

/685/
Projektujemy i drukujemy Profesjonalne Albu-
my weselne juz od 200za projekt 350 za druk.
860-874-6646 Jacek

/681/

Wszelkie remonty i naprawy, Ukladanie plytek,
kompleksowe remonty lazienek, ogrodzenia,
mycie siddingu,wymianaokien,drzwi, i wymia-
na pokrycia dachowego.
860-518-1850 Andrzej New Britain

/667/

Zanim zatrudnisz Hydraulika,Elektryka,Klima-
ryzatora, Budowlanca zapytaj go najpierw o
pokazanieLICENCJIzCTiUBEZPIECZENIA.
Nie daj sie oszukac to kosztuje. My robimy to
legalnie.
860-306-5203 Walter



Polacy w CT
www.PolacywCT.com POLONIJNY TYGODNIK OG£OSZENIOWY

(860) 797-2083 (203) 487-2194

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treśćzamieszczanych ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie
prawo do odrzucenia ogłoszenia lub drobnej modyfikacji jego treści. Nie odpowiadamy za błędy drukarskie
lub błędy podczas składu. Polacy w CT nie odpowiada za żadne straty finansowe i/lub moralne wynikłe z
tegopowodu. Wszelkie prawazastrzeżone.Kopiowanie lubprzedruk wcałości lub fragmentachzabronione.

redakcja@polacywct.com
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Imię: ___________________________

Telefon: ________________________

JAK DODAĆOGŁOSZENIE

Treśćogłoszenia:___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

EMIGRACJA:
* Sponsorowanie przez pracodawcê „PERM”
* Sponsorowanie rodzinne
* Obrona przed deportacj¹
* Przed³u¿enia wiz, zmiana statusu;

(studenckie, pracownicze, narzeczeñskie itd.)

SPRAWY KRYMINALNE:
* ARESZTOWANIE - DZWOÑ NATYCHMIAST
* Jazda w stanie nietrzezwym
* Przemoc w domu i rodzinie
* Posiadanie narkotyków i broni
* Kradzie¿e, rozboje, pobicia, napady

PRAWO RODZINNE I CYWILNE:
* Rozwody, separacje, alimenty, spadki
* Niewyp³acone nale¿noœci
* Kupno domów i nieruchomoœci
* Otwieranie i reprezentacja korporacji
* Bankructwo

SPRAWY FEDERALNE - WSZYSTKIE STANY USA

MICHAEL MUSA-OBREGON
AND ASSOCIATES, PC

były prokurator ds.kryminalnych w NY,
członek stowarzyszenia prawników emigracyjnych i kryminalnych w NY

MÓWIMY PO POLSKU
tel. (860) 777-8006

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu !!!

139 Main Str #210, Stamford, CT
177 Outwater Ln, Garfield, NJ
55-21 69 Str, Maspeth, NY

BEZPŁATNE LINIE TELEFONICZNE
1 (877) EMIGRACJA - 1 (877) 364-4722

1 (877) KRYMINALNE - 1 (877) 579-6462

AUDYCJE RADIOWE; CO TYDZIEÑ, ODPOWIADAMY NA KA¯DE
PYTANIE Z DZIEDZINY PRAWA

910AM RADIO RYTM RADIORYTM.COM
NIEDZIELA 12:45PM, ŒRODA 8:30PM

Kontaktując sięz tąfirmą - powiedz, że widziałeśreklamęw tygodniku Polacy w CT

OTW
ARCIE 1 LIPCA !

ZAPRASZAMY

MLS

Targonski Real Estate, LLC

- Chcesz sprzedaæ lub kupiæ dom, kondominium albo dzia³kê budowlan¹?
- Potrzebujesz uczciwej, rzetelnej i fachowej pomocy?

Profesjonalna obs³uga klienta w zakresie kupna i sprzeda¿y nieruchomoœci.
Zapewniam opiekê finansow¹ oraz prawn¹. Posiadam dostêp do pe³nego
wykazu nieruchomoœci aktualnie znajduj¹cych siê na rynku w Connecticut

Zadzwoñ do mnie

Direct: 860-416-5672
Office: 860-212-4531

Fax: 860-589-2997
Email: drewniak@sbcglobal.net

Kontaktując sięz tąfirmą - powiedz, że widziałeśreklamęw tygodniku Polacy w CT

Edyta Drewniak
Realtor

Polacy w CT
P.O. Box 2307

New Britain, CT 06050

Koszt dodania ogłoszenia to $1 za tydzień. Minimum 5 tygodni. Wypełnij formę,
załącz czek, money order lub gotówkę*) na $5 i wyślij na poniższy adres:

*) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za gotówkęzagubioną„w drodze”. Wysyłasz gotówkę
na własnąodpowiedzialność. Jeżeli chcesz miećpewnośćwyślij czek lub money order

Odpowiedzialny mężczyzna po-
szukuje pracy z zamieszkaniem w
charakterze opiekuna lub osoby
towarzyszącej. Może również

wykonywaćpodstawowe prace w
domu i koło domu. Posiada pobyt
stały, doświadczenie, prawo jazdy,

samochód, j. angielski.
(413) 283-6501

PODRÓ¯UJ Z Iwon¹ Krosky, LLC
1 milion $ ubezpieczenia dla podróżnych

NEWPORT - RHODE ISLAND - REJS STATKIEM + WINIARNIA
Niedziela 6 sierpnia 2006

WYPRAWANAWIELORYBY Niedziela 13 sierpnia 2006

Rejs statkiem po zatoce Newport - PerłaAtlantyku, widok na rezydencje milionerów od strony
oceanu. Bilet wliczony w cenę. Czas wolny na spacer 3-milowym Cliff Walk - szlakiem wokól
rezydencji. Czas wolny na lunch (we własnym zakresie) lub wizyta w smażalni ryb. Po południu
wizyta w winiarni Newport Vinery i degustacja win. Relaks i odpoczynek dla całej rodziny.
Cena$55dorośli,dzieci:$50.Biletnastatekwliczonywcenę.Wyjazd:7:30am,powrót8:30pm

Nasza wyprawa zaczyna się4-godzinnąprzejażdżkąstatkiem Captain John Boats z
Plymouth, Mass, Cape Cod po zatoce Cape Cod do Stellwagen Bank, gdzie największe
ssaki naświecieżyjąw swoim środowisku naturalnym. Mająponad 70 stóp długości i waża
65 ton.Statek ma kabinęzamknietąz klimatyzacjąi dwa pokłądy otwarte dla pasażerów.
Można kupićposiłek na statku lub wziaśćze sobą. Po przejażdzce statkiem czas wolny na
zwiedzanie Plymouth Rock, repliki statku Mayflower.
Cena $59 dorośli, dzieci: $55. Wyjazd 7:30am

WYJAZD SPODAGENCJIPODHALE 141 BROAD ST,NEW BRITAIN, CT
PO BILETY DZWOŃ: PODHALE TRAVEL (860) 224-8065

PO INFORMACJE DZWOŃ: IWONA (860) 721-7274

US£UGI
/666/

ELEKTRYK z uprawnieniami bez ograniczen,
CL&P,Fire,wieloletnie doswiadczenie,nowe in-
stalacje i naprawy Pelne ubezpieczenie.Masz
problem, ja mam na to rozwiazanie.Zadzwon,
to nic nie kosztuje.
860-306-5203 Wladek

DOMY NA SPRZEDA¯
/860/

Sprzedam domraised ranch3pokoje,3łązien-
ki, gazowe ogrzewanie na wodę, miastowa
woda iścieki.Piwnica wykończona - 2kominki,
okna Andersona
860-584-9131 Jan Bristol

/828/

Sprzedamcondominium 3bedroom wPlainvil-
le,tax roczny $1860,podlogi z drewna,cicha
dzielnica maly komplex,
860-796-7117 ela

/722/

Sprzedam dom Raised Ranch dobrze utrzy-
many - 3 sypialki, 3 łązienki, wykończona piw-
nica,2kominki,gazoweogrzewanie,Anderson
okna.
860-584-9131 Jan

SZUKAM MIESZKANIA

MATRYMONIALNE

/820/

Poszukujęmieszkania w okolicach Broad St.
Sypialnia, living room, kuchnia i lazieka.
860-655-3705 Renia New Britain

/739/

Osoba wwieku 21 lat szuka pokoju do wynaje-
cia.
860-977-2521 Marek

/841/

Jestem emerytem 75 lat, bez nałogów, facho-
wiec mechaniczny i budowlany, mogęzająć
siędomem, pragnęzapoznaćpaniąuczciwąi
religijną, najlepiej wdowę.
860-827-0291 Jan New Britain

/649/

Kawalerw srednim wieku,beznalogow,wzrost
metr 76,poznapaniado45 latbez zobowiazan
w centralnym CT. Tylko powazne oferty prosze
kierowac na tel lub email.
860-794-0996 ******* Middletown, CT

SZUKAM PRACY

OdwiedŸnasze polonijne forum
www.polacywct.com

Opinie, rozmowy, plotki i inne

SZUKAM PRACY

SZUKAM PRACY
/898/

Pielęgniarka - referencje, doświadczenie,
umiejętnośćprowadzeniadomu,dobrakuchar-
ka (kuchniawłoska,polska,amerykańska)ofe-
ruje pomoc w New Britain lub okolicy. J. ang
komunikatywny, włoski, rosyjski
860-612-0517 Bożena

/891/

zaopiekuje sie twoim dzieckiem w swoim
domu. Posiadam doswiadczenie.
860-761-4163 beata new britain

/888/

Mloda dziewczyna podejmie prace jako opie-
kuna do dziecka lub osoby starszej.
860-348-1982 Ola

/887/

Mezczyzna poszukuje pracy na soboty,Moze
byc ukladanie plytek ceramicznych,Posiadam
samochod,Innepropozycje.Proszedzwonic po
6 po poludniu.
860-827-9627 Leszek New Britain

/884/
24latek od mscaprzebywajacy w NB podejmie

prace na dachach za godziwe pieniazki oraz
jakakolwiek prace w weekendy. Jestem wy-
sportowanym chlopakiem... i bardzo pojetnym
860-992-7851 Lukasz New Britain

/879/

Szukam pracy jako opiekunka do dzieci lub
osob starszych z okolic NewBritain. Posiadam
pedagoniczne wykształcenie oraz referencje.
860-335-4341 Dagmara

/876/

Mloda dziewczyna pilnie poszukuje pracy na
weekendy.Podejme kazda prace od zaraz.Je-
stem solidna i odpowiedzialna.
860-518-3742 Anna Bristol

/875/

Odpowiedzialna dziewczyna szuka pracy w
charakterze opiekunki do dziecka albo osoby
starszej.Mile widziana praca w cleaning servi-
ce lub sprzatanie biur.
860-518-1803 Agnieszka New Britain

/873/

Poszukujępracywcharakterzepomocydomo-
wej , osoby do sprzątania oraz pomocy w skle-
pie , restauraaji. Znam bardzo dobrze angiel-
ski.Proszęo kontakt. tel 860 344 1102
860-344-1102 Anna

/870/

Dwuch pracowitych i odpowiedzialnych mesz-
czyzn poszukuje parcy od ZARAZ. Mamy do-
swiadczenie wpracy typuconstrucion.Zzawo-
du jeden z nas jest kucharzem. Prosze dzwo-
nic po 5 po poludniu.
860-518-2282 Chris and Sebastian New Bri-
tain

/863/

Poszukuje pracy w charakterze opieki do star-
szej osoby lub ewentualnie dzieci,na godziny .
Posiadam doswiadczenie i referencje.
860-416-0184 N/A


