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SMILE VANCOUVER DENTAL CLINIC
221 - 1525 Robson Street, Vancouver

Dr. Jozef A. Labedzki & Associates
call 604 - 669 - 4114

  General and cosmetic dentistry
  Root canals, crowns and bridges, 

   extractions
  Free custom made whitening kit

     with initial exam and cleaning
  Free Botox cosmetic evaluation
  Botox cosmetic and therapeutic 

   only $10/unit
  We also treat snoring and sleep apnea

        Online appointments
        Free parking (reimbursement)

Twitter: @smilevandental
Facebook: Smile Vancouver Dental
Website: smilevancouverdental.com
Email: smilevancouverdental&gmail.com

 Mniej więcej 2700 litrów oleju napę-
dowego (oleju bunkrowego) z frach-
towca „Marathassa”, który zawinął do 
Vancouver pod flagą cypryjską, zanie-
czyściło wody i brzegi English Bay. 
Relatywnie niewielki wyciek paliwa 
obnażył słabość przygotowania do 
akcji ratowniczej w wypadku katastro-
fy ekologicznej.
  Zanieczyszczenie zatoki zostało zgło-
szone na numer alarmowy 911 w śro-
dę, 8 kwietnia, około godz. 17.00 i
przekazane następnie do straży przy-
brzeżnej (Coast Guard), wskutek cze-
go godzinę później na miejsce zdarze-
nia przybyła portowa łódź. Około trzy 
godziny od zgłoszenia zawiadomiona 
została prywatna firma The Western 
Canada Marine Response Corporation, 
odpowiedzialna za akcję ratunkową 
w takich wypadkach. Początkowo za-
pewniano, że odpowiednie środki dzia-
łania podjęto natychmiast po zawiado-
mieniu – potem, że około północy –
następnie, że po godz. 2.00 w nocy 
– by wreszcie ustalić, iż sprzęt zabez-
pieczający przed rozszerzaniem się za-
nieczyszczenia rozwinięty został kom-
pletnie o 5.53 rano. O tej samej mniej 
więcej porze, a więc dopiero po około 
trzynastu godzinach po zgłoszeniu za-
uważonego z płynącej żagłówki wy-
cieku, powiadomione zostały władze 
miasta, które przystapiły do ostrzega-
nia ludzi przed korzystaniem z plaż, 
dotykaniem skażonych kamieni czy 
zbliżaniem się do wodnego ptactwa. 
I jeszcza na dodatek przez dwie doby
dociekano, co właściwie i w jakiej iloś-
ci przedostało się do wody. Zakładano, 
że chodzi o olej bunkrowy albo o ropę
naftową. Nie było też pewności, skąd 
pochodzi wyciek, ponieważ kapitan 
frachtowca twierdził, że żadnej usterki 
nie zauważył.
  Tak więc dopiero po 48 godzinach 
ustalono, że rozlane paliwo (bunker C)
jest najbardziej toksyczne ze wszyst-
kich używanych na statkach

  No i zaczęło się szukanie winnego. 
Dla organizacji ekologicznych sprawa 
była od początku jasna: winny jest rząd 
premiera Harpera, który przed dwoma 
laty postanowił zamknąć bazę Kitsila-
no Coast Guard i przekazać jej obo-
wiązki prywatnej firmie. Posterunek 
w Kitsilano, w opinii działaczy ochro-
ny środowiska, był w stanie zareago-
wać na to zdarzenie natychmiast (mó-
wi się o sześciu minutach) , gdy teraz 
sprzęt sprowadzono z Richmond.
 Natomiast władze miejskie, rząd pro-
wincji i federalny, wskazywały na sie-
bie wzajemnie, że ktoś tam czegoś nie 
dopatrzył, ale konkretów w tym było 
mało. Najbardziej obrywało się straży 
przybrzeżnej, że zbyt późno powiado-
miła miejskich urzędników.
  Dla rządu premier Christy Clark i fe-
deralnego rządu konserwatystów cała 
ta sprawa stała się wysoce kłopotliwa 
z uwagi na forsowaną przez nich budo-
wę rurociągu Kinder Morgan – spół-
ki kapitałowej z Teksasu, która nie ma 
dobrej reputacji i z której zbiorników 
w tej prowincji wyciekło już sporo ro-
py naftowej (ostatni raz trzy lata temu 
w górach Sumas – 110 tysięcy litrów) 
– a główną ku temu przeszkodą jest 
wielka niechęć społeczeństwa. Spółka 
wydaje pieniądze na telewizyjne spo-
ty propagandowe, w których wciska 
ludziom, że kocha przyrodę prawie 
jak David Suzuki – a tu nagle adresa-
ci tego kitu, widzą jasno, co może się 
zdarzyć jeśli zacznie tu przybywać po 
ropę z piasków bitumicznych Alberty 
po czterysta i więcej tankowców dzien-
nie, skoro jeden frachtowiec, który za-
winął do Vancouver po zboże, narobił 
tyle bałaganu.
  Sześć dni po wycieku komisarz służ-
by przybrzeżnej Jody Thomas poin-
formowała, że 90 procent pracy ratow-
niczej zostało wykonane; wciąż jeszcze 
trwało oczyszczanie brzegów.
  Tego samego dnia odpłynął z portu
Vancouver M/V Marathassa.

Blamaż

  Rząd w Ottawie przedstawił propo-
zycje budżetowe na następne pięć lat, 
zwane Economic Action Plan 2015 
(patrz str. 8). Krytycy zwracaja uwagę 
na populistyczny język propozycji, na-
gromadzenie w nich słowa „podatek” 
(tax) i odmalowywanie rzeczywistoś-
ci w nazbyt różowych kolorach. Poli-
tycy opozycji przypominają, że rząd 
Harpera wydał od 2009 r. pół miliar-
da dolarów z kieszeni podatników na 

promocję swoich rozwiązań ekono-
micznych (w tych dniach m.in. na tele-
wizyjną reklamę podczas piątego me-
czu serii hokejowego playoff pomię-
dzy Montreal Canadiens i Ottawa Se-
nators), także ulgi podatkowe dla kor-
poracji itd. Przedstawiony plan ekono-
miczny ma też licznych entuzjastów.
  Pewne jest jedno, że on częścią kam-
panii wyborczej konserwatystów przed 
październikowymi wyborami.
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