
        nr 207 - KWIECIEŃ 2014   11

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej

Sprawy prawne:  vancouver.legal@msz.gov.pl 
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Tel: (604) 688-4730
Tel. alarmowy: 778-968-5187
Fax: (604) 688-3537
e-mail: vancouver.info@msz.gov.pl

Godziny przyjêć interesantów:  
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 10.00 - 13.00 
œrody: 13:00-16:00
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www.vancouverkg.polemb.net

 62-letni Edmond Aviv z South Euclid 
w stanie Ohio (przedmieścia Cleve-
land), który nazywał swoją sąsiadkę 
„małpią mamą” z powodu adoptowa-
nych przez nią niepełnosprawnych, 
czarnoskórych dzieci, wysmarował 
kiedyś psimi odchodami używaną 
przez nich rampę dla wózków inwa-
lidzkich i znęcał się nad nimi werbal-
nie, skazany został przez miejscowy 

sąd na spędzenie w niedzielę, 13 kwiet-
nia, pięciu godzin (od 9.00 do 14.00) 
na ruchliwym skrzyżowaniu z dużą 
dobrze widoczną co najmniej z około 
ośmiu metrów tablicą z oznajmieniem 
„Jestem draniem, który uwziął się na 
kalekie dzieci – nie jestem tolerancyj-
ny wobec tych, którzy różnią się ode 
mnie. Moje działanie nie odzwiercie-
dla powszechnego uznania dla różno-

rodności społeczeństwa, w którym 
żyję”.
 Dodatkowo sąd wymierzył łobuzowi 
karę 15 dni więzienia i siedmiu mie-
sięcy w zawieszeniu, sto godzin pra-
cy społecznej, nakazał uczestniczenie 
w programie kontrolowania agresji i 
przeproszenie sąsiadki w lokalnej ga-
zecie za piętnaście lat znęcania się nad 
nią i nad jej dziećmi.

  W ubiegłorocznym Stanley Cup 
hokeiści Vancouver Canucks zaraz na 
wstępie przegrali gładko cztery mecze 
z San Jose Sharks i odpadli z rozgry-
wek playoffs. Generalny menedżer 
drużyny Mike Gillis powiedział wtedy, 
że ten biznes, czyli występy w NHL,
polega na wygrywaniu meczów i zwol-
nił trenera Alaina Vigneaulta, który
dwa razy pod rząd, w 2011 i 2012 ro-
ku, doprowadził Canucks do zdobycia 
Presidents’ Trophy – trofeum przy-
znawanego dla najlepszej w zasadni-
czym sezonie drużyny w lidze – i wy-
stępu w finale Pucharu Stanleya 2011 
(przegranym z Boston Bruins) po raz 
pierwszy od 1994 roku.
  W tym roku Vancouver Canucks 
nie zakwalifikowali się do playoffs i 
właściciel klubu zwolnił Mike’a Gil-

  W jednym z telewizyjnych spotów 
propagandowych rządzących w Ka-
nadzie konserwatystów, które mają 
zdyskredytować Justina Trudeau, stra-
szy się wyborców, że przywódca libe-
rałów chce zalegalizować marihuanę; 
przejęty głos kobiecy mówi: „Imagine, 
że marihuana będzie dostępna jak alko-
hol i papierosy!”. Strasznie to głupie, 
gdyż picie i palenie papierosów zabija 
bez żadnego porównania częściej niż 
marihuana. Przedawkowanie marihu-
any, zdaniem ekspertów zdrowia, na-
stąpić by mogło po wypaleniu w krót-
kim czasie 800 jointów (!). W latach 
1999-2007 zmarło w USA z przyczyn 
związanych z konsumpcją marihuany 
26 osób, czyli mniej niż zginęło w 
Polsce w wypadkach drogowych w je-

den tylko weekend wielkanocny, od 
piątku do niedzieli.
  Tegoroczna Wielkanoc zbiegła się 
z dorocznym świętowaniem trawki 
(4.20), które w Vancouver zgromadzi-
ło pod Art Gallery rekordową liczbę 
uczestników. Tłum liczący 15-20 ty-
sięcy spowodował zamknięcie dla ru-
chu kołowego ulicy Georgia, od Sey-
mour do Burrard St. Ustawiono po-
nad 150 punktów sprzedaży mari-
huany pod różnymi postaciami – od 
bezglutynowych brownies po zioło 
w torebkach i jointy. Policja pilnowała 
porządku. Chmura dymu nad placem 
przy Galerią Sztuki świadczyła jasno, 
że legalna czy nie, marihuana jest po-
wszechna, szeroko dostępna i swobod-
nie palona.

Dobrze przemyślany wyrok (USA)

20 kwietnia (4/20)
w Vancouver

lisa, a na jego miejsce zatrudnił byłego 
zawodnika drużyny (lata 1988-1998 
i 2001-2008) i jej kapitana Trevora 
Lindena, powierzając mu stanowisko 
President of Hockey Operations. Przy-
szłość trenera Johna Tortorelli jest nie-
pewna, odzywają się głosy, że lepszy
byłby zwolniony przez Gillisa, wystę-
pujący obecnie w Stanley Cup z dru-
żyną New York Rangers, Alain Vig-
neault .
  Trevor Linden (na zdjęciu z właści-
cielem drużyny Francesco Aquilinim) 
to w Vancouver postać popularna i po-
wszechnie lubiana. Szkoda więc go 
jakby, kiedy słucha się jego zapewnień 
o dążeniu do zdobycia Pucharu Stan-
leya, ponieważ wiele wskazuje na to, 
że na Canucks bata nie ma.

Nie ma bata na Canucks

  ICBC (Insurance Corporation of Bri-
tish Columbia – korporacja ubezpie-
niowa Kolumbii Brytyjskiej) pobierała 
opłaty za ubezpieczenie, za co winiony 
jest przestarzały system  komputerowy, 
który sześć lat temu zaczęto stopniowo 
unowocześniać. Kiedy powstał błąd, 
który przyniósł ICBC 36 milionów 
dolarów nadwyżki dokładnie nie wia-
domo, ponieważ posiadana dokumen-
tacja sięga jedynie do roku 2008. Pie-
niądze zwrócone zostaną wraz z pro-
centami (łącznie 3 miliony dolarów) 
klientom, którzy nadpłacili, jak się 
oblicza, średnio 21 dolarów rocznie, 
a których było każdego roku mniej 
więcej 40 tysięcy.
 Ten sam błąd spowodował, że rocz-
nie około 58 tysięcy ubezpieczają-
cych swoje pojazdy płaciło mniej niż 
należało, przez co ICBC straciło 71 mi-
lionów dolarów, które nie będą zwró-
cone. Razem więc strata prowincjo-

nalnej korporacji wynosi 110 milio-
nów dolarów (zwracane 36 milionów, 
3 miliony procentu bankowego i nie-
dopłacone 71 milionów) plus jeszcze 
cztery miliony zapłaty za dodatkową 
pracę związaną ze sprawdzeniem 18 
milionów transakcji i wyliczeniem 
wysokości zwrotów, wysyłką pienię-
dzy itp. Koszt unowocześnienia sys-
temu komputerowego, które ma być 
zakończone w przyszłym roku, wyno-
si ogółem 400 milionów dolarów.

Kosztowna pomyłka ICBC

  Montreal Canadiens – jedyna kana-
dyjska drużyna, która zakwalifikowa-
ła się do NHL playoffs –  przeszli jak 
burza przez pierwszą rundę rozgrywek, 
wygrywając w serii best of 7 z Tampa 
Bay Lightning kolejno 5:4 (OT), 4:1, 
3:2, 4:3, i jako pierwsi zakwalifikowali 
się do półfinału Konferencji Wschod-
niej.

Stanley Cup


