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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
niedziela                     11.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI
poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00
niedziela                       11.00 - 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

  Przez szereg dni, poczynając od 21 
sierpnia, była to pierwsza wiadomość 
dzienników telewizyjnych wszystkich 
lokalnych stacji. Nie wiadomość w 
czołówce doniesień, ale wiadomość 
pierwsza – zostawiająca za sobą infor-
macje polityczne, ekonomiczne itd. – 
co było w tym wszystkim pozytywne, 
tak samo jak emocjonalna reakcja lu-
dzi na tę wiadomość – przypomina-
jąc, jakie sprawy decydują o naszym 
człowieczeństwie, wyznaczają stopień 
naszej kultury.
  Kamera dozorowa w windzie dro-
giego wysokościowca Hotel Georgia 
w śródmieściu Vancouver zarejestro-
wała młodego, prymitywnego i boga-
tego mężczyznę – jak odkryto wkrót-
ce, prezesa zarządu firmy zaopatrują-
cej w produkty żywnościowe najwięk-
sze obiekty sportowe po obu stronach 
granicy – kopiącego, agresywnie szar-
piącego i unoszącego w górę na smy-
czy młodego dobermana. Prymityw-
ny człowiek nazywa się Desmond 
Hague.
   Po ujawnieniu nagrania z windy 
do działania przystąpiło natychmiast
SPCA (Stowarzyszenie Zapobiegania 
Okrucieństwu Wobec Zwierząt), które 
odebrało psa barbarzyńcy, stwierdza-

jąc że zwierzę nosi ślady pobicia i jest  
w stresie, nie wymaga jednak bez-
włocznej opieki lekarskiej. Organiza-
cja wystąpiła z wnioskiem do prokura-
tury o oskarżenie o przestępstwo znę-
cania się nad zwierzętami, za co grozi
do 7500 dolarów grzywny, możliwa 
jest kara więzienia i dożywotni zakaz 
posiadania zwierząt.
  W sobotę, 23 sierpnia, bogaty cham 
z 39 piętra Hotelu Georgia wydobył 

z siebie głos; obawiając się, że spra-
wa może wpłynąć niekorzystnie na 
jego interesy, wyraził wyrazy ubole-
wania, tłumacząc że przyczyną jego 
czynu było to, że go pies kolegi trochę 
tego dnia zdenerwował. Publiczne 
ubolewanie wyraziła też firma, którą 
zarządza, ponieważ opinia publiczna 
mówi jedno: trzymać prymitywa i jego 
interesy jak najdalej od normalnych 
ludzi.

Bulwersujące wideo
  Nie powiódł się ambitny plan mera 
Gregora Robertsona, przewidujący 
uporanie się z bezdomnością w Van-
couver przed rokiem 2015, czego nie-
wątpliwie należy żałować: raz, po-
nieważ obok normalnego ludzkiego 
współczucia dla ludzi żyjących na uli-
cy, jest to sprawa dla miasta wstydli-
wa – a po drugie, bo pan Robertson 
budzi sympatię i wszyscy życzą mu 
spełnienia planów i marzeń. Tymcza-
sem okazuje się, że w całej metropolii 
Vancouver, w jego jurysdykcji bez-
domnych jest nie tylko najwięcej, 
ale na dodatek więcej niż podczas po-
przedniego spisu trzy lata temu. Jeśli 
wziąć pod uwagę, że osób bez domu 
ubyło – nie dużo, ale zawsze – nie tyl-
ko w Burnaby, ale nawet w Surrey, to 
rzecz dla mera Robertsona dobrze nie 
wygląda, a wybory miejskie się zbli-
żają (15 listopada). 
  Tylko pamiętać warto, że prawdo-
podobnie dla każdego innego burmi-
strza sprawa biedy w mieście również
dobrze by nie wyglądała i pewnie 
szybko wyglądać nie będzie. Kogo 
byśmy nie wybrali.
 W dwudziestoczterogodzinnym, prze-
prowadzonym w marcu liczeniu bez-
domnych, w Vancouver naliczono 538 
osób bez dachu nad głową – 154 wię-
cej niż w 2011 roku.  Dodatkowo 1260 
ludzi bez stałego miejsca zamieszka-

nia znajdowało się w terminie przepro-
wadzania spisu w przytułkach. 
  W całym Metro Vancouver  doliczo-
no się 2770 bezdomnych.
  Rośnie ilość bezdomnych wśród sta-
rzejącego sie pokolenia powojennego 
wyżu demograficznego. Bezdomnych 
seniorów, czyli ludzi powyżej 55 lat, 
odkryto w mieście 371, co w porów-
naniu z 2011 rokiem pokazuje wzrost 
o 38 procent, a w zestawieniu z 2008 
rokiem (212 bezdomnych seniorów) 
daje liczbę wyższą o 75 procent.
  Organizacje zajmujące się proble-
mem bezdomności, jak Greater Van-
couver Regional Steering Committee 
on Homelessness, zaniepokojone są 
również ilością bezdomnych aboryge-
nów i ludzi młodych.
 Sympatycznemu merowi Robertso-
nowi nie powiodło się również jak 
dotąd z zapowiadaną tuż po wyborach 
miejskich likwidacją kanadyjskiej sto-
licy biedy – Vancouver Downtown 
Eastside (na zdjęciu)  – o czym mało 
który z jego wyborców dziś pamięta. 
Poza procesem (dość jednak powol-
nej) gentryfikacji, budzącym niechęć 
i protesty mieszkańców dzielnicy nę-
dzy, większych zmian tam nie widać.
  Wracając zaś do wyborów, to wia-
domo że dla Polaków w Vancouver 
najważniejsze jest pójść za rok do kon-
sulatu i zagłosować na PiS.

Więcej bezdomnych

 


