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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

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

NICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

UWAGA! Od 1 grudnia w nieco innym miejscu:
10675 King George Blvd

wyprzedaż
produktów
delikatesowych

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00
niedziela          11.00 - 17.00

  Kadet z Port Coquitlam, który usta-
wił się na warcie honorowej przy obe-
lisku, chociaż nikt mu nie kazał (patrz 
str. 3), był przynajmniej prawdziwym 
kadetem – gdy tymczasem udekoro-
wany sierżant kanadyjskiej armii, pa-
radujący w Remembrance Day przy
pomniku nieznanego żołnierza (Natio-
nal War Memorial) w Ottawie okazał
się zwykłym przebierańcem. Ale pre-
zentował się tak godnie – z medalem 
za odwagę pośród innych wysokich 
odznaczeń na piersi – że nawet repor-
terka CBC, prowadząca relację z ob-
chodów święta 11 listopada w stolicy, 
przeprowadziła z nim transmitowaną 
na cały kraj rozmowę. Jej rozmówca 
przedstawił się jako sierżant Franck 
Gervais.
  Przebieraniec rzeczywiście nazywa 
się Franck Gervais, ma 32 lata, miesz-

  Na pokazanie w telewizji zasłużył 
właściciel restauracji w Kelownie, któ-
ry wstawił do swojego lokalu szerokie 
na prawie cztery i głębokie na ponad 
trzy metry akwarium z 70 różnymi ga-
tunkami ryb, pomiędzy którymi pływa 
na oczach jedzących gości, czyszcząc 
od wewnątrz wodny zbiornik. Mówi, 
że jest dyplomowanym płetwonur-
kiem i ma zaplecze naukowe do wy-

ka z żoną w oddalonej kilkanaście ki-
lometrów od Ottawy miejscowości 
Cantley w prowincji Quebec i pracuje
w firmie budowlanej. No i kocha woj-
skowe mundury; ten swój ma już ja-
kiś czas, występował w nim między 
innymi na swoim ślubie (co rodzi po-
dejrzenie, że rodzina, łącznie z małżon-
ką i teściami „sierżanta”, też musi być 
nieźle... interesująca). Po uroczystoś-
ciach Remembrance Day zniknął. Po-
licja znalazła go i aresztowała cztery 
dni później, stawiając mu cztery za-
rzuty: dwa dotyczą podawania się za 
funkcjonariusza publicznego, trzeci 
– nieprawnego występowania w mun-
durze, a czwarty lewych odznaczeń.
  Za udawanie wojskowego grozi mu 
do sześciu miesięcy więzienia albo 
pięć tysięcy dolarów grzywny, albo
jedno i drugie.

Przebieraniec

konywania rzeczonych czynności. Bez 
dwóch zdań musi mieć też pozwole-
nie na podawanie w swojej restauracji 
alkoholu.
   Kilka lat temu dziewczyna, która 
przeniosła się znad jeziora Okanagan 
do Vancouver mówiła tej gazecie, że 
Kelowna jest tak nudnym miastem, że 
ludziom tam odbija. Możliwe, że to 
prawda.

Płetwonurek

  Policja zatrzymała 27-letniego męż-
czyznę pod zarzutem dwukrotnego za-
atakowania młotkiem przechodniów 
w niedzielę, 16 listopada, wieczorem.
  Pierwszy napad miał miejsce około 
godz. 22.30 na opasce brzegowej (sea-
wall) nad False Creek, dwa kroki od 
Science World. Napastnik zaatakował 
uderzeniem młotka w tył głowy 67-let-
niego mężczyznę, a następnie uderzał 
leżącą ofiarę w głowę i ramię zanim 
uciekł odstraszony przez przechodzące 

w pobliżu osoby. Według policji, gdy-
by nie ta interwencja przechodniów, 
napadnięty – który ma złamane ramię i 
odniósł poważne rany głowy – mógłby 
nie przeżyć ataku.
 Mniej więcej pół godziny później 
przestępca zaatakował innego prze-
chodnia na skrzyżowaniu ulic Main 
i East Hastings. 49-letni mężczyzna 
także cudem przeżył atak, odwieziony 
w stanie ciężkim, bez przytomności, 
do szpitala.

Atak szaleńca

 


