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DENTAL CLINIC
Dr Marian Sawicki
Profilaktyka,
leczenie zachowawcze, leczenie kanałowe,
chirurgia i kosmetyka dentystyczna,
wybielanie zębów, korony, mosty, protezy
Ponad 30 lat kanadyjskiego doświadczenia

Point Dental

Infant Family Daycare
Maple Ridge

[Suter Brook Village at Ioco&Murrey]

Piękna okolica w pobliżu rezerwatu przyrody.
Opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 2,5 roku
od października.

tel. 604-936-4541

Informacje i zapisy u Anny: annaian@hotmail.com

204-130 Brew St., Port Moody

(polski, angielski, rosyjski, ukraiński)

A Taste of Ukraine Catering
Oferujemy szeroki wybór produktów
z Europy Wschodniej

POLIMEX Forwarding Inc.
27 Selby Rd., Brampton, Ontario, L6W 1K5

• domowego wyrobu pierogi, pielmieni i zapiekanki
• go³¹bki, barszcze, zupy, różnego rodzaju sa³atki i wiele innych dań
• naleœniki, nadziewane bu³ki, rêcznie szatkowana kapusta kiszona
• wszelkiego rodzaju europejskie salami, kie³basy, solone, marynowane,

wêdzone i podwójnie wêdzone boczki
• kefiry, twarogi, mas³a i sery
• wêdzone makrele, pstr¹gi, sajry, szprotki... kawior z ikry ³ososia z Alaski
• lekko solone œledzie (nie wymagaj¹ moczenia),
œledziowe filety, rybie mas³a
• konserwy z wielu gatunków ryb w cenie od $1.29
• kiszone pomidory, ogórki, kapusta, ajwar, marynowane grzyby
- ponad 80 rodzajów marynat i kiszonek do wyboru
• importowane pieczywo wielu smaków
• budynie, galaretki, europejskie przyprawy, cukier i sól, suszone owoce,
dry soups, suszone grzyby
• ukraiñskie, polskie, rosyjskie, litewskie czekolady, karmele, soki...
i du¿o du¿o wiêcej!!!

2507 St Johns Street
Port Moody

4976 Kingsway
Burnaby
(London Drugs Plaza)

Firma służąca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

PACZKI DO POLSKI

najpewniej, najszybciej, najtaniej

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
Polski Sklep “Zofia”
4007 Knight Street
Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam
tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10675 King George Blvd
Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

Masz talent? Nie zwlekaj.
Mirage Entertainment Recording Studio

pomoże Ci nagrać własną ścieżkę dźwiękową
Sprawdź naszą stronę internetową:

www.MirageRecording.com
tel. 604 728 0056
tel.

604-418-7241

Jesteœmy pewni, ¿e znajdziesz u nas to, co potrzebujesz.
A nowych produktów wci¹¿ przybywa.

Robimy podkłady na zamówienie.
Pomoc przy YouTube

