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PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser 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

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

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

  Zastanawia siê w Globe and Mail 
Margaret Wente, dlaczego senator 
Mike Duffy tak bardzo lubi byæ sena-
torem. Zdaniem autorki artyku³u, prze-
siadywanie w izbie wy¿szej kanadyj-
skiego parlamentu jest zajêciem œmier-
telnie nudnym – marnowaniem czasu
na wys³uchiwanie be³kotliwych prze-
mówieñ na oderwane od ¿ycia tema-
ty i bezu¿yteczn¹ pracê w senackich 
komisjach. Z drugiej jednak strony – 
t³umaczy sobie i czytelnikom felieto-
nistka ogólnokanadyjskiego dzienni-
ka – to nie jest takie z³e ¿ycie: ma siê 
dobrze brzmi¹cy tytu³ przed nazwis-
kiem, mo¿na udawaæ, ¿e jest siê kimœ,
i jako ktoœ wa¿ny podró¿owaæ po ca-
³ym kraju, uczestniczyæ w party fund-
raisers, byæ otoczonym ludzkim sza-
cunkiem.  Fajne jest zw³aszcza takie 
podró¿owanie, za które p³aci kto inny. 
Takie ¿ycie wygl¹da bardzo dobrze 
szczególnie wtedy, gdy alternatyw¹ 
jest nie a¿ taka znów wielka emerytu-
ra na Wyspie Ksiêcia Edwarda – doœæ
prowincjonalnej kanadyjskiej prowin-
cji. A takie obni¿enie ¿yciowych stan-
dardów mo¿e staæ siê koniecznoœci¹, 
gdy zawiej¹ nieprzychylne politycz-
nej karierze wiatry.
 Nieprzychylne senatorowi Daffy’emu 
wiatry zaczê³y wiaæ w ubieg³ym roku, 
gdy wysz³o na jaw, ¿e przez cztery la-
ta pobiera³ on przys³uguj¹c¹ pos³om 
i senatorom mieszkaj¹cym z dala od 
Ottawy dietê, podaj¹c jako miejsce za-
mieszkania miejscowoœæ Cavendish 
na Wyspie Ksiêcia Edwarda, mimo ¿e 
od kilkudziesiêciu lat mieszka w sto-
licy Kanady. Kiedy badaj¹ca sprawê 
komisja za¿ada³a przedstawienia do-
kumentów potwierdzaj¹cych sta³e re-
zydowanie w atlantyckiej prowincji,
Mike Daffy za¿¹da³ do w³adz Wyspy 
wystawienia mu karty ubezpieczenia 
zdrowotnego i jej dostarczenia przed 
wyznaczonym przez komisjê termi-
nem jego przes³uchania.
  Bo staj¹c siê senatorem, pan Duffy 
doœæ szybko przesta³ udawaæ, ¿e jest 
kimœ, a po prostu uwierzy³, ¿e jest 
wielk¹ postaci¹ w ¿yciu politycznym 
i intelektualnym pañstwa. Wyst¹pi³ na 
przyk³ad ostro przeciwko nauczaniu 
w wy¿szych szko³ach humanistycz-
nych teorii Noama Chomsky’ego – 
s³awnego na ca³ym œwiecie lingwisty, 
filozofa i dzia³acza politycznego – po-

  Prawicowcem cia³em i dusz¹ jest 
tak¿e burmistrz Toronto Rob Ford. 
Do niedawna mówi³o siê o nim, ¿e 
jest niedouczony, nie lubi rowerów, 
mniejszoœci narodowych i gejów, a 
tak¿e o tym, ¿e po przeprowadzonej 
diecie spad³ z wagi i zwichn¹³ sobie 
kostkê, wci¹¿ wa¿¹c 313 funtów.
  Teraz zaœ tr¹bi siê wokó³, ¿e w ¿yciu 
burmistrza mog¹ byæ sprawy znacz-
nie ciekawsze. Tak ciekawe, ¿e z tego 
wszystkiego National Post na wstêpie 
poœwiêconego tym przypuszczeniom 
artyku³u przywo³uje opiniê (uwaga!) 
Karola Marksa o rodzie Bonapartów 
(18 brumaire’a Ludwika Bonaparte): 
najpierw by³o tragicznie, potem by³a 
farsa – co, zdaniem gazety, powtarza 
siê w burmistrzowskich dziejach Ro-
ba Forda.
  Handlarz narkotyków zarejestrowa³ 
podobno telefonem komórkowym 
obraz burmistrza pal¹cego w szklanej 
fajce kokainê (crack cocaine). Filmik 
widzia³o dwóch reporterów Toronto 
Star i twórca plotkarskiej strony inter-

niewa¿ amerykañski uczony ma lewi-
cowe pogl¹dy. A kiedy po ujawnieniu 
finansowego skandalu reporter Cana-
dian Press zapyta³ lubi¹cego podró¿o-
wanie prawicowca, w ilu po³¹czonych 
ze zbiórk¹ pieniêdzy na partyjn¹ dzia-
³alnoœæ przyjêciach (fundraising par-
ties) uczestniczy³ w minionym roku,
Mike Duffy – by³y dziennikarz, dziœ 
senator – odpowiedzia³ wœcibskiemu 
dziennikarzynie, ¿e nie zas³uguje on 
nawet na jego senatorsk¹ pogardê.
  Koniec koñców ustalono, ¿e senator 
pobra³ z pañstwowej kasy na swoje 
wydatki ponad 90 tysiêcy dolarów. 
Inkryminowany polityk oœwiadczy³ 
na swoje usprawiedliwienie, ¿e prze-
pisy dotycz¹ce rozliczania kosztów 
ponoszonych przez senatorów nie s¹ 
dla niego zbyt jasne, i bez s³owa pro-
testu, zgodzi³ siê na zwrot otrzyma-
nych nieprawnie pieniêdzy.
  Wygl¹da³o wiêc na to, ¿e sprawa 
zosta³a zamkniêta..
  I oto okazuje siê nagle, ¿e to wcale 
nie Mike Duffy zwróci³ te ponad 90 
tysiêcy do rz¹dowej kasy, tylko ka-
nadyjski rz¹d. Naprawdê! Fizycznie 
i co do centa. Oficjalnie potwierdzo-
no w tych dniach, ¿e szef Kancelarii 
Premiera Stephena Harpera, pan Ni-
gel Wright, wystawi³ czek na 90172 
dolary i 24 centy, jako upominek dla 
senatora Daffy’ego.
  Nigel Wright z³o¿y³ rezygnacjê ze 
stanowiska, premier Harper oœwiad-
czy³, ¿e nic o sprawie nie wiedzia³, 
opozycyjna NDP domaga siê policyj-
nego œledztwa, a Mike Duffy nie jest 
ju¿ senatorem z ramienia Partii Kon-
serwatywnej – zasiada teraz w parla-
mencie jako senator niezale¿ny.

netowej Gawker, i wszyscy twierdz¹, 
i¿ jest on autentyczny, czemu Rob 
Ford zaprzecza.
 Posiadacz kompromituj¹cego podob-
no burmistrza materia³u og³osi³, ¿e 
odda go za dwieœcie tysiêcy dolarów.
arów. Website Gawker zbiera pieni¹-
dze na zakup; w pierwszych dniach 
zbiórki zgromadzono 1/4 potrzebnej 
sumy.
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