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

PACZKI DO POLSKI

Firma służąca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

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
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW�
1317 E. HASTINGS
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net

NOWA LO
KALIZ

ACJAROMAN ZIELIŃSKI

T
          AUTOMOTIVE LTD.

YNER
www.tynerautomotive.com

Kompletne naprawy samochodów
krajowych i importowanych
Ustawienie zbie¿noœci kó³
Diagnostyka komputerowa

Zlecenia ICBC 
oraz ubezpieczeñ prywatych
Gwarancja na wszystkie naprawy

PROVINCIAL INSPECTIONS

tel. 604 552-3799
Godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do 18.00

unit 1&2 - 2260 TYNER ST., PORT COQUITLAM, BC

• 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!!!

A Taste of Ukraine Catering

2507 St Johns Street
Port Moody

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

Oferujemy szeroki wybór produktów 
                          z Europy Wschodniej

tel. 604-418-7241

4976 Kingsway
Burnaby

(London Drugs Plaza)


