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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

` `

  Szefowie policji z ca³ego kraju spot-
kali siê w Winnipeg i radzili nad ró¿-
nymi sprawami, ale przede wszystkim 
nad tym, w jaki sposób stró¿e prawa 
mogliby wybrn¹æ z twarz¹ ze swojej 
dotychczasowej walki z wiatrakami, 
czyli z palaczami i posiadaczami ma-
rihuany. Wysz³a im z tego ³amania g³o-
wy rezolucja mówi¹ca, ¿e policjanci 
powinni mieæ wiêcej opcji karania za 
palenie zio³a w miejscach publicznych 
i jego posiadanie. Znaczy to po pros-
tu, ¿e czas oficjalnie przypieczêtowaæ 
praktykowane przez policjantów od 
dawna rezygnowanie z aresztowania 
palaczy zielska. Naczelnik policji van-
couverskiej Jim Chu stwierdzi³, ¿e da-
nie stró¿om porz¹dku i bezpieczeñst-
wa publicznego mo¿liwoœci karania 
marihuanistów mandatem, pozwoli 
zaoszczêdziæ na kosztach s¹dowych i 
zwolni policjantów ze ¿mudnej pra-
cy papierkowej, której nie cierpi¹, 
w zwi¹zku z czym udawali od dawna 
i wci¹¿ udaj¹, ¿e nie widz¹ na mieœ-
cie mi³oœników wonnego dymku i nie 
czuj¹ jego zapachu.
   Wprowadzenie mandatów za posia-
danie do 30 gram trawki,  czyli uznanie,
¿e jeœli ten miêkki narkotyk przezna-

czony jest do u¿ytku w³asnego, to nie
jest to przestêpstwem kryminalnym,
wymaga zmian w federalnym prawie. 
Przy czym obecni w stolicy Manitoby 
szefowie policji zastrzegli, ¿e w ¿ad-
nym wypadku ich rezolucja nie zna-
czy, ¿e s¹ oni za legalizacj¹ marihuany
(czyli wilk syty i owca ca³a), u¿ywki 
która od prawie roku jest legalna za 
po³udniow¹ granic¹, w stanie Waszyn-
gton, godzinê jazdy z Vancouver, jak i 
w stanie Colorado, a s¹ przes³anki, ¿e 
wkrótce palenie gand¿i bêdzie legalne 
w ca³ych Stanach. W Kanadzie te¿ tak 
bêdzie, kiedy skoñcz¹ siê rz¹dy kon-
serwatystów Stephena Harpera.
  Legalizacja marihuany nie ma nic 
wspólnego z jej propagowaniem, jest 
to najzwyczajniej w œwiecie jedyne 
rozs¹dne rozwi¹zanie sprawy. Korzyœ-
ci z legalizacji by³y bardzo dobrze 
przedstawione w spotach nawo³uj¹-
cych do podjêcia tego kroku, które po-
jawi³y siê w po³owie ubieg³ego roku 
w pragramach telewizyjnych stanu 
Waszyngton. Argumenty za legaliza-
zacj¹ marihuany s¹ takie: Po pierwsze 
wielu takim jak Wy wydaje siê, ¿e s¹ 
m¹drzejsi ni¿ naukowcy i specjaliœci, 
którzy ju¿ dawno potwierdzili, ¿e ma-

rihuana szkodzi mniej ni¿ fajki i alko-
hol (raport WHO z 1995/97r, periodyk 
medyczny The Lancet, 2000r.)
  Po drugie, wielu z Was jest na tyle 
ograniczonych by nie potrafiæ zrozu-
mieæ, ¿e tylko legalizacja i kontrola 
rynku przez pañstwo, a nie dilerów 
i grupy przestêpcze jest szans¹ na 
ograniczenie zjawiska narkomanii. 
Diler nie zapyta mojego dziecka o 
pe³noletnioœæ, a chêtnie zaproponuje 
mu ‘coœ’ mocniejszego.
  Istniej¹ dowody empiryczne na to, ¿e 
legalizacja lub dekryminalizacja ogra-
niczaj¹ zjawisko narkomanii. Sta³o siê
tak w Portugali, a w przywo³ywanej 
przez wielu Holandii wskaŸnik liczby 
osób uzale¿nionych od twardych nar-
kotyków utrzymuje siê na jednym z naj-
ni¿szych poziomów, procentowy wskaŸ-
nik konsumentów konopii jest ni¿szy 
od œredniej europejskiej.
  Nie potraficie tego zrozumieæ???
  Ten list czytelnika znalaz³em w ³ódz-
kim „Expressie Ilustrowanym”.
  A swoj¹ drog¹ ciekawe, ilu policjan-
tów, polityków, prawodawców w Ka-
nadzie nigdy nie posmakowa³o kono-
pi.
  (Nieco na ten temat na str. 9)

Marihuana. Dekryminalizować czy zalegalizować?

  Doktor Stuart Kreisman, endokryno-
log z St. Paul’s Hospital, wpad³ na 
świetny pomys³, w jaki sposób oczyœ-
ciæ miasto z papierosowych niedopa³-
ków. Zaproponowa³ wprowadzenie
niewielkiego zastawu przy sprzeda¿y 
papierosów, który by³by zwracany za 
odniesione do punktu skupu papiero-
sowe pety, zupe³nie tak samo, jak ma 
to miejsce w przypadku napojów 
w butelkach lub w puszkach. Wed³ug 
dra Kreismana oko³o miliona niedo-
pa³ków zaœmieca ka¿dego dnia ulice 
miasta.
  Propozycjê podchwyci³a grupa spo-
³ecznych aktywistów, nazywaj¹ca siê 
West End Cleanup, która otrzyma³a 
z The Vancouver Foundation 500 do-
larów na przetestowanie pomys³u pod-
czas West End Car Free Day. Tego 
dnia ka¿dy pet wart by³ na Denman
Street jednego centa – za funt niedo-
pa³ków p³acono 20 dolarów. Wynik 
testu przekroczy³ oczekiwania jego 
organizatorów, w krótkim czasie za-
brak³o im pieniêdzy i trzeba by³o za-
koñczyæ testowanie; w przeci¹gu pa-
ru zaledwie godzin po rozpoczêciu 
skupu papierosowego œmiecia zebra-
no ponad 60000 (s³ownie: szeœædzie-
si¹t tysiêcy) kiepów, które zosta³y prze-
kazane do TerraCycle, jedynej w Ka-
nadzie firmy zajmuj¹cej siê recyclin-
giem papierosowych filtrów. Dr Kreis-
man przypomina, ¿e robione z pian-
ki plastikowej filtry potrzebuj¹ na de-
kompozycjê oko³o dziesiêciu lat, a jeœ-

li wrzucane s¹ do naturalnych zbior-
ników wodnych, to wydzielane z nich
substancje toksyczne mog¹ byæ groŸ-
ne dla wodnego ¿ycia – dla stworzeñ 
i roœlinnoœci. Jednak g³ównym celem 
– zaznacza autor pomys³u – jest czys-
toœæ miasta.
  Na stronie internetowej Change.org 
pojawi³a siê petycja w tej sprawie. Mi-
nisterstwo œrodowiska naturalnego w 
rz¹dzie prowincji oœwiadczy³o, ¿e nie 
planuje takiego programu. Bardziej za-
interesowni pomys³em dra Kreismana 
s¹ miejscy radni. – Jeœli proponuje siê 
za coœ pieni¹dze, ludzi maj¹ motywa-
cjê do okreœlonego dzia³ania – mówi
Adriane Carr, radna z Partii Zielonych.
  

  Problemu z resztkami papierosów nie 
ma w parkach i na pla¿ach, gdzie od 
d³u¿szego ju¿ czasu obowi¹zuje zakaz
palenia.
  Z kolei jednak zakaz palenia w loka-
lach, w zak³adach pracy, na przystan-
kach autobusowych, na ulicy w od-
leg³oœci mniejszej ni¿ szeœæ metrów od 
drzwi wejœciowych, okien, wlotów po-
wietrza, przyniós³ taki efekt, ¿e pal¹cy 
przestrzegaj¹ przepisowej odleg³oœci i 
rzucaj¹ pety na ulice – szeœæ metrów 
od, dajmy na to, Starbucksa.

Pomysł na papierosowe odpadki


