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Oto w Wasze ręce oddajemy kolejny numer Waszego ulubionego miesięcznika. Czyż nie trudno uwierzyć, że już luty nam nastał, a do końca roku zostało zaledwie 10 miesięcy. Wprawdzie ten rok będzie
miał o jeden dzień więcej niż poprzedni, ale czy przy tym tempie upływu czasu w ogóle to zauważymy?
Ten jeden dodatkowy dzień może mieć za to znaczenie dla Borisa Johnsona i jego planu wyjścia
(w końcu) z Unii Europejskiej. Jak sam twierdzi, cały proces ma się zakończyć do końca tego roku. Czyli
Brytyjczycy będą mieli o jeden dzień dłużej na wychodzenie z Unii. I może nareszcie im się to uda.
Jak na razie bardzo pozytywnym skutkiem grudniowych wyborów w Wielkiej Brytanii jest ponowne
utworzenie namiastki rządu w Irlandii Północnej. W tej pozostającej pod zarządem brytyjskim części
wyspy od bodajże dwóch lat nie istniał parlament ani rząd, a wszystkie wiążące decyzje były podejmowane w Londynie. Dodajmy, że nie zawsze te decyzje były zgodne z opiniami mieszkańców Ulsteru.
Od kilku tygodni Irlandia Północna ma już nowy rząd, który może śmiało twierdzić, że reprezentuje
wszystkich obywateli. Tak się bowiem złożyło, że do rządu weszły wszystkie liczące się partie, które
zdobyły mandaty w Ulsterze i de facto opozycja nie istnieje.
Czy taka sytuacja ułatwi rządzenie tą niesforną prowincją? Czy może wprost przeciwnie, ścierające
się poglądy wewnątrz rządu uniemożliwią podjęcie jakiejkolwiek decyzji?
Z pewnością mieszkańcy północnej części wyspy mają nadzieję na ten pierwszy scenariusz. Zresztą
nie tylko oni, bo Ulster jest bacznie obserwowany także z południa. A szczególną uwagę poświęca się
kwestii granicy między dwiema częściami wyspy, które już niedługo zostaną podzielone także granicą
unijną.
Jak takie rozwiązanie wpłynie na życie w obu częściach wyspy? Tak naprawdę nie wiadomo, a wiele
będzie zależało z pewnością od nowego północnoirlandzkiego rządu.
Czy Irlandia pozostanie podzielona? Czy może zjednoczy się i MIR zacznie trafiać także na północ
wyspy? Na te pytania odpowiemy sobie pewnie już niedługo.
A na razie, czekając na rozwój wypadków, zapraszamy do przejrzenia, a nawet przeczytania lutowego MIRa. Bo warto.
Pozdrawiamy
Redakcja
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NAZWA
W
OBIE STRONY
DZIAŁU

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Minister z odzysku, czyli ciemna strona mocy

T

Kiedy słyszę słowo „wybory”, chce
mi się rzygać. Przypuszczam, że to
efekt uboczny wspomnień z czasów
wczesnego wampiro-kapitalizmu
w byłym PRL. Jeśli dobrze pamiętam,
polegał on mniej więcej na tym,
że przeróżni kacykowie obiecywali
tłumowi gruchy na wierzbie, obarczając
się nawzajem winą za wszelkie
nieszczęścia rzeczpospolitej, przy czym
trend był taki, że obarczano będących
u koryta, samemu obiecując, że świat
zmieni się natychmiast po tym, kiedy
koryto przejmie właściciela. Z tej
przyczyny kilka parlamentów, o ile mnie
pamięć nie myli, nie doczekało końca
swojej kadencji, koryto przechodziło
z rąk do rąk, a gruchy wciąż były na
wierzbie. Już chyba po wsze czasy
taką właśnie utrwaliłem w pamięci
definicję polityki. Nie interesuję się
nią przeto zbyt przesadnie, zwłaszcza
od mniej więcej półtorej dekady, kiedy
to wskutek niesłychanej kombinacji

T

T
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wydarzeń znalazłem się na naszej
wyspie skarbów, Republic Of.
Wracając zatem do tematu,
z którego jeszcze nie wyszliśmy,
wybory ogłoszono również w wyżej
wymienionej. Najbardziej przeraził mnie
w nich niejaki Shane Ross, aktualny
minister transportu Wyspy Skarbów,
który wisi na każdym słupie, uśmiecha
się z niego jakby zjadł dwa słoiki
wasabi, zaś obok jego gębuli widnieje
napis „I am recycled”. Domniemam,
że chodzi o papier tudzież plastik
z odzysku, ale dla mnie ma to zupełnie
inne znaczenie; będzie bowiem pan
minister ministrem z odzysku. Jak
nie przymierzając butelka po coli.
Ewentualnie większość polityków,
których nazwiska wciąż rozpoznaję,
ponieważ czasy się zmieniają, ale ci
sami ludzie zawsze są w komisjach.
Nawet tutaj, chociaż o Polsce już
nie wspomnę. Tam od kiedy sięgam
pamięcią ci sami ludzie są wiecznie
uwikłani w politykę. O niektórych
nie wiem nic ponadto, że istnieją. Po
nazwisku często nie wiem nawet czy to
facet, czy kobieta, nie wspominając,
po której stronie mocy znajduje się ta
osoba, a także oczywiście która strona
mocy jest którą stroną mocy, zwłaszcza,
że ja nie trzymam żadnej ze stron.
Zawsze uważałem, że jeśli sam nie
zadbam o własny tyłek, nie zrobi za
mnie tego żadna partia, więc trzymam
się tego jak ślepy świeczki, czy jak to
tam było. W związku tym uznałem, że
najciekawsza w irlandzkich wyborach
wydaje mi się laska nazwiskiem
O’Connell, która jako jedyna, oprócz
tego że się śmieje, to prezentuje
też znaczną część reszty siebie na
wyborczych plakatach, od mniej więcej
pasa w górę. Zagłosowałbym na nią,
bo uważam, że skoro nie będzie lepiej,
to niech chociaż będzie seksowniej;
te smutne gęby w relacjach z obrad
parlamentu w RTE są naprawdę
dołujące. Niestety, nie mogę, nie
zadałem sobie trudu wyskoczenia
z tysiaka, bo tyle kosztuje irlandzkie
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obywatelstwo. Zbieram na Xbox dla
syna, patriotyzm może zaczekać.
Pani jest z Partii Pracy. Nie wiem co
to znaczy, ale mnie to nie obchodzi.
Rozumiem, że ma się to jakoś do pracy,
więc być może mnie nawet dotyczy,
przynajmniej w teorii. Mam bowiem
pracę.

T

T
T

Skoro już byłą mowa o ministrze
transportu, który bardzo chciałby
się stać ministrem z odzysku,
to nie może być mowy o moim
spadkobiercy, słynnym superbohaterze
południowego Dublina, który wciąż
jest w wieku szkolnym, co mu wcale
nie przeszkadza rozkminiać meandrów
irlandzkiej polityki; facet ma coś do
Shane’a i wiecznie kombinuje, jak z nim
o tym pogadać - uważa bowiem, że
zieloną linię Luasa należało przedłużyć
w stronę lotniska, a nie na zadupie
wszechświata do Broombridge, gdzie
nie ma ani bridge, ani nie słychać
broom broom, ponieważ jest to
zadupie, przez co do zajezdni docierają
przeważnie jakieś dwie osoby, w tym
głównie ja i mój syn, jeżeli jest akurat
weekend, lecz nigdy nie dane było
młodemu człowiekowi skonfrontować
swoich opinii z panem ministrem,
ponieważ jedyne spotkanie jakie
onegdaj urządził ze swoimi wyborcami
w naszej okolicy, miało miejsce w pubie
o dość późnej porze.
Tak, uwielbiam długie zdania złożone.
Po to się żem cholera tyle uczył
polskiego. Ponadto przypomniał mi
się dowcip z czasów podstawówki:
„Szedł facet po pustyni i nie miał nic do
picia, a piciu i tak mu dowalił”. To tak
a propos mienia bądź nie mienia czegoś
do ministrów. Żeby było zabawniej,
znałem też w tamtycyh czasach gościa
o pseudonimie „Piciu”. Ale nigdy się nie
biliśmy.
No, a co do ciemnej strony mocy. Ja
i wyżej wymieniony przez przypadek
obejrzeliśmy ostatnio w kinie dziewiąty
epizod „Gwiezdnych Wojen”. Przypadek
wziął się stąd, że była sobota, lało jak

T

piwosz, myśmy zaś mieli w rękawie nie
użytą od miesięcy kartę upominkową
do „Movies At Dundrum”, więc
wybraliśmy się do kina metodą ruskiej
ruletki, bacząc tylko, by nie trafić na
coś absolutnie przeznaczonego dla
dorosłych. Efekt okazał się bardzo
owocny: mój syn rozpoczął swoją
przygodę z „Gwiezdnymi Wojnami”
oglądając ostatni odcinek sagi, jak
się okazało. Ja w jego wieku, dawno
temu, w innej galaktyce, obejrzałem
pierwszy, choć dzisiaj bywa on
nazywany czwartym. Wyszło zabawnie,
bo on zainteresował się tematem
retrospektywnie, ja zaś, praktycznie
o nim zapomniawszy, odświeżyłem
go sobie i doznałem olśnienia: oto po
czterdziestu dwóch latach rebelianci
wreszcie rozpirzyli imperium. I żeby
było ciekawiej, dokonała tego
dziewczyna, córka Skywalkera, o której
istnieniu nie miałem dotąd pojęcia,
zakończywszy swoją przygodę ze Star
Wars mniej więcej po „Powrocie Jedi”
(wszystkich nas natychmiast potem
rozwalił „Powrót do przyszłości”). Cała
sprawa ma też inną wielką zaletę:
koniec gwiezdnych wojen w kinowych
zajawkach. Myślę, że skończyła się
pewna epoka i pewien etap mojego
życia, i nic już, kurde balas, nie będzie
takie jak dawniej. No i martwię się
o tych rebeliantów, no bo co oni teraz
ze sobą zrobią, skoro tylko umieją się
napieprzać? Teraz, jak już nie ma z kim?
Przecież nikt nie nakręci dziesiątej
części o tym, jak Rey Skywalker
siedzi w ogródku, trąbi tequilę, czyta
magazyn dla międzygwiezdnych pań,
a C3PO zmywa jej naczynia.... chociaż
z drugiej strony, jeśli się ubierze w coś
skąpego... Znaczy Rey, nie C3PO.
W wracając do PRL, zauważyłem, że po
Dublinie jeżdżą furgonetki z napisem
„PRL” na burcie. Nie wiem czym
zajmuje ta firma, ale ponoć ma długie
i bogate tradycje.... No, ale to już
tradycyjnie jest temat na inną gawędę.

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Traktory zablokowały ruch w Dublinie

Mieszkanie w Cork w zamian za seks.

Blisko 60 wolno jadących traktorów w czwartek
16.01 wieczorem zablokowało ruch na autostradzie M50 w Dublinie.
To już drugi dzień protestu, którego organizatorzy apelują m.in. o wyższe ceny wołowiny.
Protest związany jest też z podejmowanymi
przez rząd działaniami w ramach walki ze zmianami klimatu, zdaniem rolników negatywnie
odbiją się na ich środkach do życia. Organizatorzy akcji – Individual Farmers of Ireland –
zaznaczyli, że nie chcieli całkowicie blokować
w czwartek ruchu na autostradzie, jednak ich
celem było pozostawienie po sobie znaku w Dublinie – podał irlandzki nadawca RTE News.
W środę około setki traktorów i innych pojazdów rolniczych przyjechało z całego kraju na
znak protestu do centrum stolicy.
„Stop z wyzyskiem rolników!”, „Pomóż uratować wiejską Irlandię” – głosiły transparenty
zamieszczone na maszynach.
Wcześniej protest rolników w Dublinie odbył się w listopadzie. Uczestnicy akcji wręczyli

Jeden z landlordów w Cork zaoferował mieszkanie w zdecydowanie zaniżonej cenie. Nie
trzeba płacić w euro. Wystarczy dwa razy w tygodniu – w sumie osiem razy w miesiącu – przespać się z właścicielem.
Mieszkanie w rejonie Lough zostało zaoferowane na niejawnej stronie ogłoszeniowej zarejestrowanej poza granicami Irlandii. Brzmiało
następująco: „Szukam kobiety najemcy, która
dwa razy w tygodniu podzieli się swoim ciałem,
w zamian za darmowy czynsz.”
Z właścicielem skontaktowała się redaktorka
gazety „The Echo”, która udawała osobę zainteresowaną skorzystaniem z oferty. Usłyszała, że
nieruchomość ma własną łazienkę, centralne
ogrzewanie i wspólną kuchnię w głównej części
domu. Wynajmujący stwierdził, że obecnie ludzie nie mają dużo pieniędzy, więc taka forma
rozliczenia powinna usatysfakcjonować obie
strony.
Ogłoszenie pojawiło się kilka miesięcy po
głośnej sprawie, poruszanej nawet w irlandz-

wtedy list protestacyjny ministrowi rolnictwa
Michaelowi Creedowi. 8 lutego w Irlandii odbędą się wybory parlamentarne. Protest rolników
rozpoczął się pierwszego dnia kampanii – zwraca uwagę Reuters.
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kim parlamencie, w której landlord zaoferował
kobiecie wynajmującej mieszkanie w Dublinie,
że nie musi płacić za czynsz, jeśli będzie z nim
uprawiać seks.
Poseł Mick Barry powiedział, że kryzys
mieszkaniowy i bezczynność rządu zaostrzyły
nierównowagę władzy między właścicielami
mieszkań a najemcami. Jego zdaniem, landlord
z Cork złamał prawo.
Z drugiej strony – nikt nikogo nie zmusza,
żeby z oferty skorzystać.
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PRZEWROTKĄ

Bo u mnie jest seks
MACIEJ WEBER

W

Irlandii coraz bardziej popularne są oferty wynajmowania mieszkań w zamian nie
za obowiązującą w tym kraju
walutę, a za niezobowiązujący seks. Bulwersujące? Zależy
dla kogo.

Wcale nie tak dawno irlandzkie media obiegła
oferta jednego z landlordów z Cork, który zaoferował mieszkanie za zdecydowanie zaniżoną cenę.
Nie trzeba płacić w euro. Wystarczy dwa razy
w tygodniu – w sumie osiem razy w miesiącu –
przespać się z właścicielem. Biorąc pod uwagę,
że do oferty nie było nawet dołączone zdjęcie,
to rozumiemy, że nie można brać kota w worku.
Z drugiej strony rozumiemy, że mocno to niemoralne i nie powinno się ukazywać w powszechnie
dostępnych mediach. Z trzeciej – nikt do korzystania z oferty nikogo nie zmusza. A biorąc pod
uwagę to, co ukazuje się w mediach i na różnych
portalach ogłoszeniowych – te wszystkie ogłoszenia dotyczące nierządu i zawoalowanych agencji
– przynajmniej uczciwie podchodzi do sprawy.

Tamto mieszkanie w rejonie Lough zostało
zaoferowane na niejawnej stronie ogłoszeniowej zarejestrowanej poza granicami Irlandii,
co samo w sobie już wygląda podejrzanie, ale
z drugiej strony nie jest tak, że wszyscy to widzą, a zaglądają tam ci, którzy o tej stronie
wiedzą i chcieli tam zajrzeć. Gdyby nie nagłośnienie sprawy w mediach (choć niby od tego
te media są, żeby nagłaśniać patologie), to wiedziałaby o tym bardzo ograniczona grupa osób
i może szkodliwość byłaby mniejsza.

Ogłoszenie brzmiało następująco: „Szukam
kobiety najemcy, która dwa razy w tygodniu
podzieli się swoim ciałem w zamian za darmowy czynsz”. Z właścicielem skontaktowała się
dziennikarka gazety „The Echo”, która udawała zainteresowaną ofertą. Usłyszała, że będzie
mieć do dyspozycji własną łazienkę, centralne
ogrzewanie i wspólną kuchnię w głównej części domu. Wynajmujący stwierdził, że obecnie
ludzie nie mają za dużo pieniędzy, więc taka
forma rozliczenia powinna usatysfakcjonować
obie strony. Jak rozumiemy, ostatecznie do
transakcji jednak nie doszło.
Ogłoszenie pojawiło się kilka miesięcy po
głośnej sprawie poruszanej nawet w irlandzkim
parlamencie, w której inny landlord zaoferował
kobiecie wynajmującej mieszkanie w Dublinie,
że nie musi płacić za czynsz, jeżeli będzie z nim
uprawiać seks. Poseł Mick Barry oświadczył
wtedy, że kryzys mieszkaniowy i bezczynność
rządu zaostrzyły nierównowagę władzy pomiędzy właścicielami mieszkań a najemcami.
Jego zdaniem tamten landlord złamał prawo.
Z kolejnej strony – gdyby złamał, to byłoby coś
słychać na temat tego, że dostał grzywnę czy
inny mniej, względnie bardziej, surowy wyrok.
A o niczym takim nie słychać.
Jedne media poruszyły sprawę jurnego landlorda z Dublina, inne tego z Cork, a jest to podobno wierzchołek góry lodowej i do niedawna
tajemnica poliszynela. Tego rodzaju ogłoszenia
pojawiają się częściej. Skierowane są głównie
do kobiet samotnych. Co zrozumiałe – obecność męża, względnie partnera, zbyt skomplikowałaby sytuację. Najczęściej zdarzają się
w Cork – w rejonie wspomnianego Lough, ale
też w Wilton czy Whitegate. A także w rejonie
Droghedy czy Portaloise, co nie oznacza, że nie
zdarzają się w innych rejonach Irlandii. W wymienionych miejscach zdarzają się po prostu
najczęściej.
Jeżeli jednak myślicie, że to irlandzki wynalazek, to jesteście w błędzie. Zdarza się
i w innych krajach. A czy zdarza się w Polsce?
No pewnie. U nas wszystko prędzej czy później się zdarza. Był swego czasu taki artykuł
w „Fakcie”, który wszystko to opisywał. Na
przykładzie Warszawy. Jak było napisane, co
roku ściąga tam jakieś 35 tysięcy młodych ludzi. Niektórzy to biedni studenci (nas, podob-
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nie jak najemców, interesują tutaj studentki).
Dziewczyny decydują się na specyficzny barter
– jedna strona daje pokój, druga płaci ciałem.
I nie sposób policzyć, ile takich umów jest zawieranych. Na oferty pod tytułem „mieszkanie za darmo” lub „pokój za darmo” można
trafić praktycznie na każdym polskim portalu
pośredniczącym w wynajmie nieruchomości.
Nie da się ukryć, że jest to jakiś rodzaj prostytucji i w Polsce działa to nawet powszechniej
aniżeli w Irlandii. Tyle że w sposób bardziej
zawoalowany.
„Supermieszkanie dla fajnej dziewczyny”,
„Przyjmę od zaraz panią za darmo”, „Studentce
wynajmę luksusowe mieszkanie za darmo. Warunki do omówienia. Każdy poszukuje czegoś,
a czy możemy sobie pomóc?” – tego rodzaju
hasła są w internecie na porządku dziennym.
Nikt nie udaje, że nie wie, w czym rzecz. Aby
było jasne – nie pochwalamy. Ale to istnieje od
dawna i nie ma co udawać, że nagle wydarzyło
się coś wyjątkowego.
Zdaniem specjalistów istnieją trzy rodzaje
ogłoszeń mających na końcu dopisek „za darmo”. Pierwsze to ogłoszenia z ukrytym znaczeniem. Drugi ich typ to anonse mające na celu
manipulację, np. wyrażające fałszywą i bezinteresowną chęć pomocy osobie bardzo jej potrzebującej. Trzeci wariant to ten, w którym nadawca bardzo wyraźnie sugeruje zasady wynajmu
nieruchomości bądź proponuje wprost układ
„mieszkanie za seks”.
Kiedyś, przed wielu laty, polska seksbomba
Kalina Jędrusik śpiewała taką piosenkę: „Bo we
mnie jest seks”. W tamtych czasach to już był
skandal, ale za tamto nikt nie chciał nikogo
aresztować. A czemu u tych sprośnych typków
można znaleźć kwaterę za darmo? „Bo u mnie
jest seks” – mógłby odpisać lub odpowiedzieć
każdy z nich. Nie trzeba nikogo przekonywać,
że to nie to samo co u pani Kaliny. Jednak „człowiek ma wolną wolę” – już bardzo dawno temu
ktoś mądry powiedział. Wiadomo, że lepiej być
mądrym niż głupim. Ci faceci żerują na głupocie, ale trudno za to ich skazać (swoją drogą,
ciekawe co Państwo by powiedzieli, gdyby takie
ogłoszenia dawały kobiety). Jak mawiał najlepszy aforysta na świecie – Mark Twain: „Bądźmy
wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy
nie osiągnęłaby sukcesu”.
!
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40 tys. euro odszkodowania za kontuzję w kinie.
40 tysięcy euro odszkodowania dostanie 12-letnia dziewczyna, która zwichnęła kolano w kinie
w Dun Laoghaire.
Do zdarzenia doszło 2 października 2016
roku. Dziewczynka, która wtedy miała dziewięć
lat uderzyła kolanem o uchwyt na kubek na siedzeniu.

Zabrano ją karetką do szpitala. Okazało się,
że niezbędny jest zabieg chirurgiczny. Lewa
noga trafiła w gips na kilka tygodni i przez część
tego czasu dziewczynka nie mogła chodzić do
szkoły. W międzyczasie przeszła szereg fizjoterapii. Na skutek ugody kino wypłaci dziewczynce odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro.

W Cork 60-letni mężczyzna
utopił się w samochodzie.
18 Stycznia około godziny 13 do rzeki przy Kennedy Quay w Cork City wpadł samochód. Mimo
szeroko zakrojonej akcji ratunkowej nie udało
się uratować kierowcy. Wieczorem z wody wyłowiono ciało 60-letniego mężczyzny
W akcji brały udział jednostki Gardy, straży pożarnej i straży przybrzeżnej. Przez kilka
godzin okolicę patrolował też helikopter Irish
Coast Guard. Na miejsce wezwano też płetwonurków, którzy pracowali intensywnie przez kilka godzin. Policjanci przeglądali zapis z kamer
CCTV. Długo to trwało, więc stało się jasne, że
nie uda się znaleźć nikogo żywego. I wieczorem
faktycznie znaleziono ciało 60-letniego mężczyzny. Jego tożsamości nie podano, ale wiadomo,
że jest to mieszkaniec Cork. Przyczyn, z których
auto znalazło się w wodzie na razie nie ustalono.
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Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych
W styczniu rząd wprowadzi obiecany zasiłek dla
potrzebujących. Wsparcie dla osób samotnych,
czyli Living Alone Allowance wzrośnie o 5 euro
(z 9 do 14 euro) dostaną pełną stawkę zasiłku.
Dla emerytów i osób niepełnosprawnych – o 14
euro
Rodzice dzieci 12-letnich dostaną więcej o 3
euro, a tych do lat 12 o 2 euro.
Progi zasiłków dla rodzin pracujących będą
podwyższone o 10 euro tygodniowo (dla rodzin
z jednym lub kilkoma dziećmi), podczas gdy

osoby otrzymujące zasiłek dla rodziców samotnie wychowujących dzieci lub zasiłek przejściowy dla osób poszukujących pracy, wzrosną o 15
euro.
Poszukujący pracy w wieku 25 lat i powyżej
będą pobierać 203 euro (wzrost ze 157,80).
W wieku od lat 18 do 24 też 203, a wzrośnie
im aż ze 112,70. Dostaną ci, którzy się starają. Osobom w tym przedziale wiekowym nadal
żyjącym pod jednym dachem z rodzicami nie
wzrośnie.

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA, ZDROWIE

Czym jest miłość?
Marta Biczkowska,
psycholog, seksuolog,
Terapeuta Par
metodą Gottmana
Miłość jak z filmu
Stereotypowo spełniona miłość kojarzy się
z serduszkami, uśmiechem na twarzy, szczęściem i trzymaniem się za ręce. Spełniona miłość przedstawiana w romantycznych filmach,
książkach, reklamach to silne, pozytywne uczucie dwojga ludzi, którzy są sobie przeznaczeni.
Z gorącą miłością kojarzy się historia Romeo
i Juli, losy bohaterów Titanica czy jedna z popularniejszych par ostatnich lat – Anastasia
i Christian Grey. W szkole miłość, przedstawiana w większości lektur, to dwie połówki serca,
jedność dusz, a nieodwzajemniona może zabić
jak w powieści Gothego „Cierpienia młodego
Wertera”. W internecie czytamy o idealnych
parach z Hollywood, Williamie i Kate i wielu
innych z zewnątrz perfekcyjnych związkach. Co
prawda wiele z tych idealnych na pozór związków szybko się rozpada, ale zdjęcia zakochanych celebrytów dobrze się sprzedają. Telewizja, kino, książki, internet przeważnie skupiają
się na pokazywaniu etapu zakochiwania, a nie
kochania. A to odrębne fazy miłości. Dlaczego
tak duże skupienie jest na pierwszej fazie miłości? Ponieważ zakochiwanie jest bardziej ekscytujące, bardziej widoczne, bardziej dramatyczne i emocjonalne. Wiele osób marzy o tym, by
przeżywać chwile uniesień, motylki w brzuchu,
moment ekscytacji, podniecającą niepewność,
pożądanie i gorący seks będący uwieńczeniem
zakochania. Wystarczy wrócić pamięcią do
dzieciństwa, by przekonać się o tym, że historie
o łączących się połówkach serc w długoterminowych związkach z rzeczywistością nie miały
wiele wspólnego. Rodzice czy opiekunowie,
którzy byli najbliższym przykładem związku
i potencjalnie wzorcem miłości, często nie potrafili, nie mieli czasu, a może wstydzili się okazywać sobie miłość. A nawet kiedy to robili, nie
była to gorąca, wspaniała miłość z filmów. Media zazwyczaj idealizowały miłość, a w domu
trudno było ją dostrzec, więc skąd mamy czerpać wiedzę na temat tego, czym tak naprawdę
jest miłość? Żeby odpowiedzieć na to pytanie,
przytoczę historię z książki Clarissa Pinkola Estés „Biegnąca z wilkami”.
Prawdziwy obraz miłości
W małej rybackiej wiosce żył ojciec, którego
córka zrobiła coś przykrego, czego nie potrafił
zaakceptować. W szale złości i rozpaczy zabił ją,
a ciało wrzucił do oceanu. Mijały lata, po córce został tylko szkielet spoczywający na dnie.
Miejsce, w którym się znajdował omijano. Nawet rybacy bali się tam łowić ryby. Pewnego
dnia młody rybak, który nie znał historii tego
zaklętego miejsca wyruszał na łowy. Cieszył
się, że znalazł spokojne miejsce, gdzie zarzucił
wędkę. Po chwili wędka się ruszyła. Podekscytowany chwycił za nią i zaczął ciągnąć. Był
pewny, że mu się poszczęściło i że złapał dużą,
piękną rybę. Tak trudno było wyjąć to, co złapał, że zaczął wyobrażać sobie jak dorodna jest
ryba. Fantazjował o tym, ile osób będzie mógł
wykarmić taką potężną zdobyczą. Był pełen
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nadziei i ekscytacji. Z dużym wysiłkiem udało
mu się wyciągnąć to, co złapał na powierzchnię. Gdy wreszcie zdobycz zaczęła wynurzać
się z wody, okazało się, że to nie ryba, tylko
szkielet kobiety! Przerażony próbował wrzucić
go z powrotem do wody, ale nie zauważył, że
kości zaczepiły się o łódkę. W wielkim strachu
chwycił za wiosła i bez namysłu co sił płynął na
brzeg. Kiedy tylko udało mu się złapać oddech,
odwrócił się i zobaczył, że szkielet płynie razem
z nim. Był przekonany, że szkielet go goni. Wyskoczył z łódki, złapał za wędkę i zaczął uciekać
jak najdalej od kości. Nie zauważył jednak, że
szkielet był mocno wplątany w żyłkę wędki i tak
naprawdę wcale go nie gonił. Jednak kiedy spoglądał za siebie, wydawało mu się, że szkielet
jest coraz bliżej. Kiedy dobiegł do swego igloo,
rzucił wędkę i wszedł do środka. Był tak zmęczony i przestraszony, że nakrył się kocem, skulił
w kłębek i zasnął. Kobieta-szkielet poczuła ciepło, które biło z wnętrza igloo. Z trudem udało
jej się wejść do środka. Wykończona położyła
się obok rybaka. W pewnym momencie zobaczyła, że po twarzy rybaka spływa łza, potem
kolejna. Doczołgała się do niego i zlizała łzę.
Nagle stało się coś niespodziewanego – zaczęła
nabierać ciała, pięknych kobiecych kształtów.
Trwało to tak długo, aż odzyskała pełnię swojej
kobiecości. Położyła się obok rybaka i zasnęła.
Gdy on się obudził, zdziwił się tym, kogo zobaczył. Zapragnął poznać ją bliżej, a z czasem
zakochał się w niej z wzajemnością. Stworzyli
wspólny dom przepełniony ciepłem i dojrzałą
miłością.
Miłość w rzeczywistości
Historia rybaka i kobiety-szkieletu pokazuje
fazy miłości. Pierwsza faza to moment, kiedy
wydaje nam się, że złowiliśmy drugą połówkę.
Tak jak w opowieści często mało o niej wiemy,
dopiero poznajemy, a już czujemy, że to coś
dużego, ważnego. Jeszcze mamy za mało informacji, żeby ocenić prawdziwą wartość relacji,
która się wynurza, a już zaczynamy tworzyć
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fantazje na jej temat. Ciągniemy za wędkę, bo
budzi się w nas pragnienie spełnienia potrzeby
bycia z kimś dobrym, kochanym, kimś takim,
kto wykarmi poczucie samotności. Rybak wyobrażał sobie, że jego zdobycz jest tak duża,
że wystarczy dla niego i jeszcze będzie mógł
się nią dzielić. Zakochany człowiek również
pragnie dzielić się z bliskimi swoim szczęściem
i radością. Faza fantazji, nadziei i oczekiwań,
spełnienia pragnień mija, gdy rybak konfrontuje się z rzeczywistością. Wyławia coś, co
okazuje się zupełnie czymś innym niż jego wyobrażenia. Wyławia coś, czym jest przerażony.
To opis kolejnej fazy miłości, kiedy zaczynamy
poznawać prawdę o niedoskonałości drugiej
połówki. Rybak widzi wszystko co trudne, nieładne, odstraszające, widzi wszystkie kości. Podobnie i my po okresie zakochania zrzucamy różowe okulary i zaczynamy widzieć braki, trudne
cechy charakteru, okazuje się, że partner czy
partnerka ma wady. Wiele par rozstaje się w tej
fazie, ponieważ nie może znieść prawdy o niedoskonałości relacji w jakiej jest. Fantazje, które pojawiły się w pierwszej fazie, zderzają się
z rzeczywistością. Okazuje się, że to co złowiliśmy wcale nie jest doskonałe. Niektórzy przez
wiele lat żyją fantazjami z fazy pierwszej i nieustannie próbują zmienić partnerkę/partnera.
Często mają żal i przytaczają przykłady z fazy
pierwszej, powtarzając „kiedyś byłaś/byłeś
inny”. A „kiedyś” już nie istnieje. Rybak płacze
przez sen, pokazuje swoje emocje, odkrywa się
przed kobietą-szkieletem, a ona czerpie z jego
łez. Karmi się nimi i teraz ona widzi, to co jest
trudne dla niego, widzi, że jest smutny, że cierpi. Widzi prawdę o rybaku. Większość par, które
przetrwały fazę docierania wchodzi w fazę dojrzałej miłości, wsparcia i wzajemnej akceptacji
swoich słabości. Są też takie, które do końca
relacji pozostają w fazie drugiej i cierpią. Dzieje
się tak w związkach toksycznych oraz uzależnieniowych. Faza trzecia to etap świadomego
wyboru dokonanego na podstawie informacji
o pozytywnych i trudnych cechach drugiej oso-

by. Jeśli znamy i dobrą, i trudną stronę relacji,
w której jesteśmy, możemy zastanowić się, czy
warto w niej być. Jeśli jesteśmy w stanie żyć
z trudnościami, akceptować je bez cierpienia
i cieszyć się dobrą stroną, to relacja wchodzi
w etap dojrzałej miłości. Dojrzała relacja to
taka, o którą dbamy, w której tworzymy zdrowe
nawyki i dążymy do kompromisu. Jak to zrobić?
Zapraszam na http://martabiczkowska.blogspot.com/.

Psycholog, Seksuolog, Terapeuta Par metodą Gottmana
Konsultacje indywidualne
oraz terapia par
Problemy, którymi się zajmuję:
Psychologiczne:
Depresja
DDA - dorosłe dziecko alkoholików
Lęki, ataki paniki
Nerwica natręctw
PTSD (zespół stresu pourazowego)
Silny stres
Problemy w związkach oraz relacjach
międzyludzkich
Problemy z wyrażaniem emocji
Mobbing w pracy

••
••
••
•
••
Seksuologiczne:
erekcji
•• Zaburzenia
Zaburzenia popędu płciowego (za wysokie, za niskie libido)
orgazmu
•• Zaburzenia
Przedwczesny wytrysk
do seksu
•• Uzależnienie
Ból podczas stosunku
Zapraszam serdecznie na konsultację
0860453005
martabiczkowska@gmail.com
http://martabiczkowska.blogspot.com/
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Jeśli jesteś
zainteresowany
reklamą na tej stronie
napisz do mnie
kateplum.mir@gmail.com

Masz pomysł na oko ?
Wyślij zdjęcie na:
kateplum.mir@gmail.com
z podpisem autorki.
najciekawsze propozycje
opublikujemy w tej rubryce.

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER

NUSKIN to zdecydowanie
więcej niż kosmetyki.
To pielęgnacja i odmłodzenie

Katarzyna Zienkiewicz Brand Ambasador w Irlandii
Tel. 0857428791
Insta; @katezenky
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Irańczycy celują w irlandzką rezydencję Trumpa.
Po zabójstwie generała Sulejmaniego pojawiają się informacje, że Iran poszuka odwetu na
Amerykanach. Właśnie pojawiła się informacja, że celem ataku może być ośrodek golfowy
i hotel w Irlandii. Dlaczego? Należą do Donalda
Trumpa
Wiadomość o planowanym ataku na pięciogwiazdkowy Trump International Golf Links &
Hotel Doonbeg Ireland w Doonbeg w hrabstwie
Clare miała wypłynąć od irańskiego urzędnika
wysokiego szczebla. Irańczyk za pośrednictwem

Twittera przedstawiła artykuł z „Forbesa”,
przedstawiający wszystkie nieruchomości należące do prezydenta USA. Wśród nich, wymieniony jest między innymi ośrodek wypoczynkowy, który znajduje się na terenie Republiki
Irlandii.
Najbardziej prawdopodobne ataki mają nastąpić w rejonie Zatoki Perskiej i wokół niej, na
amerykańskie bazy wojskowe.
Niemniej, każdy sposób jest dobry, żeby
zwrócić na siebie uwagę.

Bezpłatna opieka zdrowotna
dla dzieci poniżej 13. roku życia.
Irlandzkie ministerstwo zdrowia rozszerzy bezpłatną opiekę lekarską na wszystkie dzieci poniżej 13. roku życia.
Dotyczyć to ma w pierwszej kolejności obecnych sześcio i siedmiolatków. A także osób ponad 70-letnich
Postanowienie dotyczy też planu Sláintecare, odnośnie powszechnego dostępu do opieki
zdrowotnej bez opłat.
Przepisy umożliwią w tym roku rozszerzenie
opieki lekarzy rodzinnych bez opłat na dzieci w wieku 6 i 7 lat i zapewnią podstawę do
stopniowego przedłużania opieki lekarskiej bez

opłat wszystkim dzieciom poniżej 13 roku życia
w nadchodzących latach.
Minister zdrowia Simon Harris stwierdził,
że wdrożenie środków budżetowych, zapewniających dostęp do kart medycznych osobom
w wieku 70 lat lub więcej spowoduje wzrost
tygodniowego progu dochodu brutto do 550
euro dla osób fizycznych lub 1050 euro dla par.
Z tego środka skorzysta około 56 tys. osób. Przepisy mają poprawić dostęp do usług lekarskich
dla dzieci i zwiększą liczbę osób powyżej 70.
roku życia mających dostęp do karty medycznej.

Zmarł Larry Gogan,
gwiazda irlandzkiego
radia.
W wieku 82 lat zmarł Larry Gogan, niezwykle
popularny prezenter irlandzkiego radia RTE, dla
którego pracował ponad 40 lat. Jego audycja
„Just a minute” swego czasu była niezywkle
popularna w całym kraju.
Lorcan „Larry” Gogan rozpoczynał pracę
w RTE Radio 1. W 1979 roku był w oryginalnym
składzie RTE Radio 2, później przemianowanym
na RTE 2fm. Na tej antenie prowadził regularne
programy do końca stycznia ubiegłego roku,
a swoją stałą audycję do roku 2014. Kiedy wykryto u niego raka, mimo odbywanych bardzo
często zabiegów pozostawał aktywny zawodowo, mimo oficjalnego przejścia na emeryturę.
Nie stronił od występów telewizyjnych. Był
laureatem wielu nagród. Prezenterzy innych
irlandzkich rozgłośni oddali na antenie hołd
„gentlemanowi”, jak go nazywano.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Czerwony
Dywan

Z

 praszamy na koncert Palucha oficjalnie,
a
promujący jego najnowszy album „Czerwony Dywan”, który odbędzie się 17
kwietnia w Dublinie.

Czerwony Dywan to trzynasty solowy album
Palucha. Krążek zaledwie trzy tygodnie po premierze okrył się podwójną platyną! Lirycznie

w dużej mierze album skupia się na świecie
showbiznesu i wszechobecnej potrzebie atencji, która występuje już nie tylko wśród kolegów z branży ale dotyczy całego dzisiejszego
pokolenia. Nie zabraknie jednak lżejszych numerów takich singlowa „Spłata” na bicie Julasa czy osiedlowych bengerów jak teledyskowy
„Mój Kościół” produkcji APmg.
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Roszczenia z tytułu
wypadku w supermarkecie*

R

 szczenia z tytułu wypadku w supero
markecie* są bardzo powszechnym
typem roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej *. Do tego typu
wypadków może dojść zarówno
w sklepie, na parkingu, jak i w miejscach publicznych, za które odpowiedzialny jest sklep.

Właściciele i kierownicy supermarketów mają
obowiązek dbać o to, aby wszyscy klienci i pracownicy mieli zapewnione bezpieczne środowisko pracy lub zakupów. Mają oni obowiązek
przeprowadzać regularne kontrole i eliminować wszelkie potencjalne zagrożenia. Supermarkety muszą przestrzegać odpowiednich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapobiegać wypadkom i urazom.
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ?
Ustalenie, kto jest odpowiedzialny za wypadek
w supermarkecie może być trudne. W większości przypadków odpowiedzialny będzie
kierownik supermarketu, jeśli nie zapewnił
bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności najemców
z 1995 r., najemca budynku ma obowiązek dbać
o to, aby wszyscy odwiedzający byli bezpieczni
podczas wizyty w budynku. Najemcy supermarketu muszą wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenia, zanim spowodują one wypadek
klientów sklepu.
Nie zawsze winę za wypadek ponosi najemca supermarketu. W niektórych przypadkach
może to być pracownik, który wykonywał swe
obowiązki w pracy w sposób niedbały. Pracownik mógł np. nieprawidłowo ułożyć przedmioty
na półce lub nie uprzątnąć podłogi, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku. Jeśli pracodawca zapewnił swoim pracownikom prawidłowe szkolenie, mogą oni zostać pociągnięci do
odpowiedzialności za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, jeśli działali w sposób niedbały
i narażający bezpieczeństwo innych.
Wypadki mogą być również spowodowane
przez lekkomyślne zachowanie klientów sklepu. Większość wypadków spowodowanych
przez osoby prywatne jest wynikiem pozostawienia wózków na zakupy na środku przejść lub
brakiem ostrożności podczas poruszania się po
supermarkecie.
Wnosząc roszczenie z tytułu uszczerbku na
zdrowiu* odniesionego w wypadku w supermarkecie*, należy ustalić, kto ponosi winę za
wypadek. Ta informacja jest niezbędna, by roszczenie mogło zostać rozpatrzone. Po ustaleniu
winowajcy, zaleca się uzyskanie danych kontaktowych tej osoby. Należy także zrobić zdjęcia
miejsca wypadku i uzyskać wszelkie nagrania
z monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu,
kto ponosi winę za Twoje obrażenia.
NAJCZĘSTSZE RODZAJE WYPADKÓW*
Poślizgnięcia na śliskiej powierzchni/rozlanych płynach*

•
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przez przedmioty spadające z pó• Uderzenie
łek*
na wycieraczkach i towarach po• Potknięcia
zostawionych w przejściach*
pleców spowodowane niewłaści• Urazy
wym, ręcznym przenoszeniem przedmiotów *
potknięcia lub upadki na par• Poślizgnięcia,
kingu*
pokarmowe niebezpieczną lub prze• Zatrucie
terminowaną żywnością*
Te wypadki mogą powodować różne obrażenia zarówno u klientów, jak i personelu. Obrażenia mogą obejmować:
Urazy głowy i mózgu *
Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego *
Skaleczenia i rany szarpane
Złamania, zwichnięcia i pęknięcia kości

••
••

PRZYCZYNY
Rozlane płyny
Poślizgnięcia na mokrej podłodze, gdzie
brak jakichkolwiek ostrzeżeń*
Opakowania i towary pozostawione na podłodze
Nieprawidłowo położone wycieraczki
Nieprawidłowe przechowywanie przedmiotów na półkach
Źle przygotowane wystawy i niestabilne półki
Przeszkody uniemożliwiające swobodne poruszanie się
Uszkodzone wózki
Nierówne podłoże
Uszkodzone drzwi
Uszkodzone schody ruchome i windy
Wadliwe produkty

••
•
••
•
•
••
••
•

ze strony personelu
•• Zaniedbania
Wadliwy sprzęt i maszyny
przeszkolenie pracow• Niewystarczające
ników w zakresie ręcznego przenoszenia
przedmiotów

OPOWIEDZ NAM
O SWOJEJ SPRAWIE
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
roszczeń z tytułu wypadku w supermarkecie,
skontaktuj się z naszym zespołem prawników
ds. wypadków pod nr tel. 01 649 9900 lub pod
adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz
nam swoją sprawę.
W Tracey Solicitors posiadamy 30 lat doświadczenia i przeprowadzimy Cię przez zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego,
mając na uwadze Twój najlepszy interes.
!

Tracey Solicitors. Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami
ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych
w języku polskim.
Tracey Solicitors, 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900, W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji
w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.
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Dublin nadal w trójce najbardziej zakorkowanych miast
świata
Tak jak przed rokiem Bogota i Rzym to najbardziej zakorkowane miasta na świecie. Mieszkańcy tych dwóch stolic spędzają w korkach
ponad 250 godzin rocznie. Dublin jest trzeci
Międzynarodowy serwis informacyjny
dla kierowców Inrix opublikował raport
o sytuacji na drogach w 200 miastach w 38
krajach. Niekwestionowanym liderem tego
zestawienia została stolica Kolumbii. Mieszkańcy Bogoty tracą każdego roku 272 godziny w korkach. Na drugim miejscu znalazł się
Rzym, z wynikiem na poziomie 254 godzin.

Niechlubne podium zamyka stolica Irlandii,
Dublin – 246 godzin.
Rezultaty badań, opublikowane przez Inrix,
wzbudziły największe poruszenie we Włoszech.
W pierwszej 20 miast na świecie, w których
panuje największy ruch uliczny, znalazły się
Rzym, Mediolan (7. miejsce, 226 godzin), Florencja (14. miejsce, 195 godzin) i Neapol (17.
miejsce, 186 godzin). Warszawa znalazła się
na 20. miejscu. Warszawscy kierowcy spędzają
w korkach 173 godziny rocznie. Kraków został
sklasyfikowany na 78. pozycji (125 godzin).

Pijani nie polecieli z Gdańska do Irlandii
Dwóch pijanych mężczyzn nie zostało wpuszczonych na pokład samolotu do Irlandii. Jeden
z pasażerów był szczególnie agresywny
Musiała interweniować straż graniczna, która pilnuje porządku na gdańskim lotnisku. Według relacji załogi samolotu, jeden z pasażerów
- zły, że nie został wpuszczony na pokład - miał
użyć siły wobec obsługi lotniskowej. Sytuację

szybko wyjaśnili funkcjonariusze straży granicznej.
61-letni mieszkaniec został przebadany alkomatem. Okazało się, że ma prawie dwa promile
alkoholu. Mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego za utrudnianie pracy personelowi lotniska i zakłócanie porządku publicznego
otrzymał mandat w wysokości tysiąca złotych.

Mężczyzna podpalony
w domu w Cork
W poniedziałek rano do jednego z domów
w Cork wtargnęła trójka mężczyzn. Byli uzbrojeni w żelazne pręty i maczety. Wyciągnęli
z łóżka lokatora domu, a następnie oblali go
benzyną i podpalili
Do zdarzenia doszło w Dunard Estate w dzielnicy Mayfield. Poparzony 23-letni mężczyzna został odwieziony do szpitala CUH w Cork. Niedługo potem policja namierzyła pojazdy, którymi
uciekli napastnicy – Forda Mondeo oraz Citroena
Berlingo. Na tym jednak ślady się kończą. Napastnicy pozostają na wolności. Stan oblanego
benzyną mężczyzny jest bardzo ciężki.
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33 Cook Street,
2nd Floor Office
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oszty wynajmu mieszkań w Irlandii
są droższe prawie o trzydzieści pięć
procent, w porównaniu z końcówką
roku 2018. Może warto pomyśleć
o kupnie własnego mieszkania?

W samym Dublinie ceny w porównaniu z okresem analogicznym poprzedniego roku wzrosły
o dziewięć procent. Agencja Mieszkaniowa
podkreśla, iż w kraju brakuje nieruchomości.
Deficyt domów ma zostać rozwiązany w ciągu
kolejnych trzech lat.
Zamiast płacić czynsz, warto pomyśleć o zakupie swojego mieszkania, zwłaszcza jeżeli planujemy dłuższy pobyt w Irlandii.
Przy zakupie mieszkania na kredyt nalezy pamietac, ze Central Bank of Ireland wprowadzil
zmiany dotyczące maksymalnych kwot kredytów i wymaganych depozytów w zależności od
dochodów.
Maksymalna kwota kredytu hipotecznego
wynosi trzy i pół krotność całkowitego rocznego dochodu. Na przyklad:
Twoje roczne zarobki : €30.000 , partnera
€20.000. Razem: €50.000 X 3,5 = 175.000 zdolność kredytowa.
Ponadto, dla kupujących pierwsza nieruchomość - first time buyers, maksymalna kwota
kredytu to 90% ceny nieruchomosci przy cenie
€220,000 lub mniej oraz 80% powyzej tej kwoty. Inaczej mówiac nieruchomosc kosztujaca
€220,000 lub mniej wymaga depozytu w wysokości 10%.
Dla kupujących druga i kolejne nieruchomości wymagany depozyt wynosi 20% ceny zakupu.
Dodatkowe koszty przy zakupie pierwszego
mieszkania, o których powinniśmy pamiętać to:
Oplata skarbowa ( stamp duty) - 1% ceny
zakupu, oplaty dodatkowe ( legal fees) w skład
których wchodzi oplata za prawnika oraz oplaty
sadowe. Przy zakupie nieruchomości o wartości
€220,000 należy spodziewać się sumy kosztów
w okolicy €6,000.
Jeżeli zdecydujemy sie na kupno domu na
kredyt, nalezy udac sie do wybranego banku
lub brokera aby uzyskac szczególowe informacje na temat wymaganych dokumentów.
Czynności formalno-prawne w kolejnych
krokach wykonuje prawnik(solicitor). Dlatego
warto juz przed rozpoczeciem poszukiwań nieruchomości znaleźć profesjonalna i zaufana
osobę, która będzie Cie reprezentować.
Po znalezieniu nieruchomości składamy
ofertę pośrednikowi w obrocie nieruchomościami auctioneer / estate agent .
Jeśli oferta zostanie zaakceptowana nalezy
wpłacić tzw. booking deposit pośrednikowi.
Wynosi on zwykle €5,000 i jest zwrotny w całości jeśli nie dojdzie do zakupu.
Jednocześnie przekazujesz pośrednikowi
dane kontaktowe do swojego prawnika.

Zakup domu
w Irlandii

Na tym etapie bedzie potrzebna wycena przeprowadzona przez profesjonalnego rzeczoznawce. Bank pobiera za te usługę dodatkowa opłatę.
Po otrzymaniu i zaakceptowaniu wyceny
nieruchomości oferta kredytowa zostaje przeslana przez bank do Twojego prawnika, który
sprawdza ofertę, stan prawny nieruchomości
i przekazuje Tobie szczegóły.
Prawnik sprzedającego wysyła do Twojego
przedstawiciela umowę sprzedaży nieruchomości.
Twój prawnik sprawdza umowę oraz prawa
wlasnosci do nieruchomosci i, przy pozytywnym wyniku, organizuje podpisanie umowy
sprzedaży i podpisanie oferty kredytowej. Jednoczesnie placisz na konto prawnika ostateczny
depozyt uzupełniający do wysokości 10% ceny,
pomniejszony o wcześniejszą wpłatę w agencji
nieruchomości.
Twój prawnik przesyła umowę do prawnika
sprzedawcy, który podpisuje umowe. Po podpisaniu umowy przez sprzedajacego obie strony zostają związane postanowieniami umowy
i nie moga sie juz wycofać z transakcji.

Rozliczamy
P60 od ręki!

Umowa zawiera datę przekazania kluczy do
nieruchomości.
Przed zatwierdzeniem przelewu kredytu
przez bank, musisz zorganizować ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych, a także wykupic polise ubezpieczenia splaty kredytu mortgage protection policy. Polisa ta zabezpiecza spłacenia kredytu
w wypadku śmierci któregoś z kredytobiorców.
Tydzień przed ustalona data sprzedazy
Twój prawnik otrzymuje od banku czek kredytowy loan cheque, którym dokona zaplaty
za dom / mieszkanie. Musisz takze przekazac
prawnikowi cala niezaplacona dotychczas
kwote potrzebna do zakupu nieruchomości tylko w przypadku gdy wymagane jest więcej
niż 10% - oraz na pokrycie opłaty skarbowej
stamp duty i opłat dodatkowych tzw. legal
fees .
W ustalonym dniu sprzedaży Twój prawnik
płaci prawnikowi sprzedającego należną kwotę i otrzymujesz klucze po zaksiegowaniu tej
transakcji .
!

33 Cook Street
2 piętro, Cork

021 427 83 49

TEL./FAX
E-mail: rma113@gmail.com

Czy wiesz, że możesz rozliczyć
się z podatku bez wychodzenia
z domu i dosłownie od ręki?
Zrobimy to za Ciebie! Za darmo
sprawdzimy, czy należy Ci się zwrot
i dokonamy jego rozliczenia. Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub
napiszesz e-maila, a od razu uzyskasz informację o należnym podatku. Każdy, kto kiedykolwiek rozliczał się w D&M Services, figuruje
w naszej bazie danych i nie musi
dostarczać osobiście P60.
Na początku roku pracownicy
otrzymają od pracodawców P60,
czyli podsumowanie dochodów
i podatków z tytułu pracy za ubiegły rok. Wystarczy, że wyślesz do
nas dokument P60, a nasi księgowi
sprawdzą, czy przysługuje Ci zwrot
podatku.
Dublin:
Unit 26
Park West Enterprise Centre
Nangor Road
Dublin 12
Cork:
33 Cook Street
2 piętro
Cork
Zobacz szczegółowe informacje na
stronie www.dmksiegowosc.eu
i skorzystaj z dziesięcioletniego doświadczenia naszego biura.

D&M Services Unit 26,
Park West Enterprise Centre
Nangor Road, Dublin 12
TEL. 018 06 65 55
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CZYTELNIA
Marilyn. Żyć i umrzeć z miłości
Autor: Alfonso Signorini

język i styl, brak suchych faktów czy dat sprawia, że ta biografia MM jest tak wyjątkowa.
Samo zakończenie również robi wrażenie na
czytelniku: minimum słów i maksimum treści.
Razić może wybiórczość faktów z życia Marylin
oraz brak oddania pełni melancholii, smutku
czy podszytej lękiem samotności, które towarzyszyły gwieździe od początku jej istnienia. Publikacja tego włoskiego dziennikarza jest nieco
spłycona, aczkolwiek warta poznania i na pewno bardzo wciągająca.
Cmentarz w Pradze
Autor: Umberto Eco

Marilyn Monroe, czyli Norma Jane Baker fascynowała ludzi na całym świecie odkąd po
raz pierwszy zakołysała biodrami na ekranie.
Biografii tej słynnej postaci istnieje naprawdę
dużo, ale jedna wyróżnia się na ich tle – to
„Marilyn. Żyć i umrzeć z miłości” autorstwa Alfonso Signoriniego.
To nie pierwsza zbeletryzowana biografia Alfonso Signoriniego. Wcześniej stworzył również
„Zbyt dumną, zbyt kruchą” – książkę o życiu
Marii Callas. Obie pozycje posiadają zgrabną
narrację, dzięki której czyta się je bardzo szybko
i przyjemnie.
„Żyć i umrzeć z miłości” skupia się przede
wszystkim na aspekcie miłości w życiu tej
słynnej aktorki oraz ikony popkultury. Książka
podzielona jest na pięć rozdziałów. W każdym
z nich czytelnik poznaje różne oblicza miłości,
z którymi zetknęła się najpierw mała Norma,
a później – dorosła Marilyn. Signorini ukazuje
tytułową postać jako kobietę łaknącą prawdziwej miłości i czułości. To pragnienie bycia
kochaną kierowało jej wyborami i samym życiem. Mimo licznych sukcesów, Marilyn Monroe nigdy tak naprawdę nie była szczęśliwa
przez dłuższy czas. Odtrącenie przez rodziców,
poszukiwania prawdziwego domu zrodziły potrzebę dążenia do bycia kochaną przez tłumy.
To pragnienie doprowadziło Normę Jane Baker
do tragicznego końca.
Fakty z życia gwiazdy Hollywood, które można znaleźć w tej książce nie są niczym nowym.
Należy jednak pamiętać, że nie jest to zwykła
biografia, lecz zbeletryzowana. Większość dialogów oraz przedstawionych w niej wydarzeń
stanowią wymysł autora. Jednak to właśnie ten

Najnowsza powieść Umberto Eco to wgląd w zasadę działania spisków i mistyfikacji, zasadę
bardzo zresztą uniwersalną. Głównymi ofiarami, przedstawianych w „Cmentarzu w Pradze”
oszustw, są grupy po dziś dzień znane i lubiane,
kultowe niemalże, czyli Żydzi i Masoni. Ale nie
tylko. Poza tym, zarysowana tu sieć fałszerstw
i pozorów, nie zawsze pozwala stwierdzić, kto
jest inicjatorem, a kto ofiarą, bowiem większość postaci da się przyporządkować do obu
tych określeń.
W centrum całej dziejowej zawieruchy, a zarazem nieco ponad nią, jest jednak główny bohater i narrator w dwóch osobach, czyli kapitan
Simonini i ksiądz Dalla Piccola.
Od pierwszych kart książki przeczuwamy z jak
fascynującą, złożoną i paskudną postacią będziemy mieć do czynienia. Simone Simonini
złączył bowiem w sobie wszystkie uprzedzenia
i niechęci, odziedziczone po dziadku i ojcu,
jakby najgorsze wady poprzednich pokoleń,
zsumowały się w jego skromnym ciele. Już
w drugim rozdziale główny bohater, próbując
zdefiniować siebie samego, dokonuje wnikliwej
charakterystyki narodowościowej i klasowej,
prawie jak z przewodników Lonely Planet. Kapitan Simonini bezlitośnie (choć z wielkim znawstwem) wypowiada się na temat:
!

KINO
Futro z misia
Film „Futro z misia” to wielki powrót polskiej
komedii rodem z przełomu lat 90. i 2000.
Komedia osadzona we współczesnej Polsce.
Film jest opowieścią o „mocnym towarze”,
którego nagłe zniknięcie z policyjnej komendy
wywołuje nie lada szum i przeplata losy dwójki policjantów z agentami CBŚ oraz kilku ekip
mafijnych. Wszyscy próbują znaleźć zaginione
120 kilogramów marihuany, przypadkiem zarekwirowanych przez mundurowych.
Film debiutującego w roli reżysera Michała
Milowicza, który stanął za kamerą wraz z kolegą po aktorskim fachu Kacprem Anuszewskim.
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ABC EduLibrary
Polska Biblioteka w Cork
Ponad 8000 książek , zapraszamy :-)

Spotkania, zajęcia , warsztaty.
https://abcedulibrary.ie/
https://www.facebook.com/abcedulibrary/
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Bądź dobrej myśli – co zaplanowane, to zrobione. Trochę odsapniesz. Ale nie wolno Ci się rozleniwić. Pod koniec dekady musisz się znowu
zabrać za rozpoczęte sprawy. To, co już odkładane było
na potem, teraz należy zakończyć. Szczególnie początek
miesiąca będzie pracowity, ale od połowy zacznie się sytuacja normalizować. Nie należy podejmować nowych
decyzji. W ostatnim tygodniu będzie spokojniej. Dla samotnych szansa poznania partnera/ki. Zapanuje ożywienie w miłości oraz dojdzie do zgody.

Byk (20.04–22.05)



Przeszłość mocno puka do Twoich drzwi. Możesz
to zignorować lub naprawić błędy. W finansach
jest to dobry czas na pomnożenie gotówki. Bądź
uważny i nie unikaj pojawiających się możliwości. Pod
tym względem szczęście Ci teraz sprzyja. W pracy masz
okazję zaistnieć i rozkwitnąć. W miłości możesz liczyć na
stałość i zaufanie. Twój związek generuje potężną siłę
życiową.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Wydarzy się coś, co spowoduje, że dotychczasowe problemy nie będą już miały znaczenia,
a Ty poczujesz się szczęśliwy. W finansach
możesz stanąć na rozdrożu. Będziesz się zastanawiać
nad różnymi opcjami. Pamiętaj tylko o tym, aby każdy
z uczestników był wygrany. W domu ciągle otrzymujesz
sprawiające Ci dużą radość informacje dotyczące różnych
członków rodziny. W miłości, jeśli jesteś sam, znajdziesz
partnera. W stałych związkach rozkwit uczuć.

Rak (22.06–22.07)



Musisz zaakceptować siebie takim, jakim jesteś, a resztę potraktować z dużym dystansem.
W finansach nie martw się na zapas. Wszystko
toczy się właściwie. Już niebawem zobaczysz pierwsze
efekty. W pracy nieustannie walczysz i już za bardzo nie
wiesz, o co. Kiedy odpuścisz i pogodzisz się z rzeczywistością, sprawy obrócą się na Twoją korzyść. W miłości nie dokonuj radykalnych zmian. To, co stałe i konwencjonalne,
da Ci mocne fundamenty na przyszłość.

Lew (23.07–23.08)

Waga (23.09–22.10)





W finansach dobre pomysły i sporo szczęścia.
Korzystaj z okazji, rozwijaj skrzydła. Wszelkie
transakcje, zakupy czy inne operacje finansowe
mają szansę pomnożenia Twoich zasobów w przyszłości.
W pracy nie przejmuj się relacjami ze współpracownikami. Odważnie stawiaj czoła przeszkodom i skup się na
właściwym wykonaniu obowiązków. Jeśli masz swoją
firmę – podniesiesz się z kolan i pozbędziesz kłopotów.
W miłości przenieś uwagę na siebie i odpuść bliskim.

Są osoby, które zazdroszczą Ci Twojego życia
i próbują wpłynąć na Ciebie. Jeśli im uwierzysz
bądź cokolwiek podasz w wątpliwość, w tę pustą przestrzeń wejdzie strach, niepewność i złość. Masz
poukładane życie. Nawet jeśli do końca nie jesteś z niego zadowolona, to walcz o nie, chroń i zabezpieczaj, aby
nikt obcy nie miał na nie wpływu. W finansach trochę
problemów, ale je pokonasz. W miłości możliwe napięcia
i burze z piorunami.

Panna (24.08–22.09)

Skorpion (23.10–21.11)





Nie upieraj się, że wszystko zrobisz sama. Masz
sprawdzonych przyjaciół i bliskie osoby, które dobrze Ci życzą. Nie odrzucaj pomocy, a nawet czasami sama o nią poproś. Masz dobry czas, aby zastanowić
się nad dalszą drogą kariery. Los Ci sprzyja. Pomyśl o takiej pracy, w której mogłabyś się rozwijać i która dawałaby Ci przyjemność. W domu chcesz rządzić i wszystko
wiedzieć. Zapominasz, że każdy ma prawo do prywatności. W miłości nie zwracaj uwagi na drobiazgi.

Im bardziej starasz się zatrzymać stare, tym
bardziej sprawy napierają i jakaś siła niweczy
Twoje wysiłki. Nie masz innego wyjścia, jak tylko pozwolić przeszłości odejść i otworzyć się na nowe.
W finansach dobry czas na rozwój i na inne możliwości
zarobkowe. W domu to, co szło trudno, teraz możesz
ogarnąć i wyprowadzić na prostą. Los wymaga od Ciebie
wytrwałości w dążeniu do celu. Pamiętaj, czasami warto
pomyśleć o relaksie, zabawie i odpoczynku.

Strzelec (22.11–21.12)



Możesz teraz rozwinąć skrzydła i pozwolić sobie
na rozwój. Musisz jednak pamiętać, że uda Ci
się to tylko w jednym przypadku, a mianowicie
wtedy, kiedy będzie Ci w działaniach towarzyszyć wiara
w siebie i w to, że się uda. W finansach masz dobrą koniunkturę. W pracy nie przejmuj się problemami. Sytuacja i tak prędzej czy później obróci się na Twoją korzyść.
Miłość stawia Ci wyzwania i sprawdza, na ile Twoje uczucia są silne i na ile możesz polegać sam na sobie.

Koziorożec (22.12–19.01)



Nie jest to dobry czas na wprowadzanie jakichkolwiek zmian, innowacji. Trzymaj się utartych
szlaków, konwenansów, zbudowanych wcześniej struktur i sprawdzonych przyjaźni. Tym razem nawet
nowe znajomości mogą spowodować wiele zamieszania.
W pracy w pierwszej połowie miesiąca zdobędziesz bardzo istotne informacje. Jeśli je wykorzystasz, możesz
liczyć na rozwój i powodzenie w obszarze zawodowym.
W miłości dobry czas na bliskość i szczęście we dwoje.

Wodnik (20.01–18.02)



Już wkrótce pojmiesz, że to los napędza Twoją energię życia. Jeśli poddasz się wątpliwościom, zboczysz na jakiś czas z właściwej drogi. W finansach niczego nie rób na siłę. W pracy bardzo
dobry czas na uzyskanie popularności i poparcia dla swoich projektów. Zawalcz o pozycję. W domu otrzymujesz
wsparcie i możesz liczyć na współpracę. W miłości masz
szansę na wzajemność. Jesteś atrakcyjny dla płci przeciwnej, ale musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz.

Ryby (19.02–20.03)

PAPIER JEST CIERPLIWY.

Baran (21.03–20.04)



Za dużo myślisz i wyobrażasz sobie różne rzeczy.
Wpędza Cię to w niezbyt dobry nastrój i powoduje, że nastawiasz się wojowniczo. Większość
to wykreowana przez Ciebie iluzja. Jeśli spojrzysz z innej
perspektywy, zobaczysz zupełnie inną rzeczywistość. W finansach przemyśl propozycję lub okazję, którą już prawie
odrzuciłaś. W domu coraz lepiej. Poprawia się status materialny i tworzą się przyjazne relacje. Możliwy kontakt
z kimś, kogo dawno nie widziałaś. Jeśli chcesz poczuć ciepło miłości, nie doszukuj się błędów i tego, czego nie ma.

Uśmiechnij się :)

– Synku? Brałeś może nasz podręcznik Kamasutry?
– Noo...
– Dorysowałeś może w nim coś?
– No trochę... hyhy!
– To idź to teraz matce wytłumacz...
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Ekolodzy
spalili Australię

r zez kilka tygodni grudnia i stycznia
światowe media grzały się (dosłownie i przenośni) pożarami w Australii, płonącymi koalami, kilkumetrowymi płomieniami i na swój sposób
malowniczymi zdjęciami zasnutego
dymem nieba. Australijski kontynent zalała najpierw fala upałów,
potem fala pożarów, aż w końcu
to wszystko zalały deszcze i temat
ucichł.

Póki jednak płonące kangury dominowały
pierwsze strony gazet i czołówki światowych
serwisów, większość dziennikarzy opisywało
pożary australijskiego buszu jako coś absolutnie wyjątkowego, jako wydarzenie bez precedensu w historii. Owszem, pożary na taką skalę
nie występują tam zbyt często, ale w okresie
letnim pojawiają się z regularnością niemal
taką samą jak deszcz i wiatr w Irlandii.
Pożary są tak normalnym elementem życia
w Australii, że tamtejszy ekosystem zdążył się
do nich przystosować ewolucyjnie. Wiele roślin wytworzyło mechanizmy obronne, które
pozwalają im przetrwać ogień, jak na przykład
odporne na wysoką temperaturę nasiona. Niektóre wręcz włączyły sezonowe pożary w swój
cykl rozmnażania.
Rdzenni mieszkańcy tego w większości pustynnego kontynentu także przystosowali się
do występujących tam regularnych pożarów.
Aborygeni są, a raczej byli, mistrzami w kontrolowanym wypalaniu buszu, które pozwalało
im skutecznie czyścić pola pod uprawy czy przygotowywać pastwiska dla dzikiej zwierzyny, na
których łatwiej byłoby polować. I co najważniejsze wypalając kontrolowanie trawy i krzewy
chronili się przed nieplanowanymi pożarami.
Ale przejdźmy od czasów zamierzchłych do
teraźniejszości. Pożary, mniejsze czy większe,
trawiły australijski busz od zawsze, zatem może
tegoroczne są jakieś wyjątkowe pod względem
rozmiarów, ofiar czy czegoś innego.
Jak się okazuje, tegoroczne pożary nijak się
mają do tych największych, które wyniszczały
Australię w ciągu ostatnich 100 lat. A już zupełnie nikną przy potężnym pożarze z przełomu
1974 i 1975 roku, który strawił 117 milionów
hektarów. Stanowiło to 15% terytorium całej
Australii (nie tylko powierzchni samego buszu).
To tak jakby spłonęło niemal 400 Puszczy Białowieskich lub… 14 Irlandii. Tak, dokładnie.
W połowie lat 70. ogień strawił w Australiii
obszar 14-krotnie większy niż powierzchnia
Zielonej Wyspy. Zniszczenia były tak poważne,
że obawiano się o przyszłość gospodarczą kraju
i rozważano o wystąpienie o pomoc humanitarną. Okazało się jednak, że przyroda i społeczeństwo szybko się otrząsnęły i już kilka lat potem
nie było śladu po potężnych pożarach.
W tym roku zginęło w sumie 28 osób. I o ile
każde stracone życie jest tragedią, to w skali
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ofiar tegoroczne pożary nawet nie zbliżyły się
do roku 1926, kiedy w płomieniach życie straciło 60 osób, czy do rekordowego 1967, kiedy
zanotowano 62 ofiary pożarów.
Różne źródła podają także różne liczby
zwierząt, które zginęły w pożarach w grudniu
i styczniu. Niekiedy mówi się o kilkuset tysiącach, innym razem o pół miliarda, a są tacy,
którzy mówią: “Przebijam!” i twierdzą, że zwierząt zginął miliard. Problem z tymi liczbami
jest dwojaki. Po pierwsze, nie ma możliwości
ich zweryfikowania czy nawet ocenienia, o jakich zwierzętach mowa. Czy chodzi o kangury,
których liczbę w całej Australii ocenia się na 40
milionów? Czy może o koale, których na całym
kontynencie żyje nie więcej niż 400 tysięcy? Czy
może do statystyk włączono też małe ssaki, czy
nawet owady? Po drugie, nikt do tej pory takich informacji (bo na miano statystyk one nie
zasługują) nie zbierał, zatem ciężko jest ocenić
skalę ginięcia zwierząt (choćby wyssaną z palca) ze skalą z poprzednich potężnych australijskich pożarów. No ale oczywiście “miliard zwierząt” ładnie wygląda w tytułach w mediach
i ładnie sprzedaje “australijską tragedię”.
Zatem skoro ani skala pożarów, ani liczby
ofiar nie są jakieś wyjątkowe, to może jest
coś innego, co tegoroczne pożary wyróżnia na
tle tych, które trawiły australijski busz od setek lat? Owszem, jest coś takiego. Tym razem
ogień przysunął się wyjątkowo blisko ludzkich
osiedli. Tylko dlatego, że pożary pojawiły się
na przedmieściach miast światowe media mogły publikować efektowne zdjęcia kangurów
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na tle płonących budynków czy ujęcia wieżowców Sydney oświetlonych pomarańczową
łuną. W sumie pożary pochłonęły niemal 3000
domów. To zdecydowanie najwięcej w historii
płonącego australijskiego buszu.
Dlaczego płomienie były tak blisko domów?
I dlaczego tak wiele z tych domów spłonęło
mimo że pożary nie były wcale największe?
Odpowiedź nie spodoba się wielu z Was,
chociaż jest jednoznaczna.
To przez ekologów i ich politykę skala pożarów i zniszczeń w tym roku była tak wielka.
Jak to możliwe, że ludzie twierdzący, że dbają o planetę, przyrodę, zwierzęta byli przyczyną australijskich pożarów na taką skalę? Właśnie dlatego, że dbają o przyrodę i zwierzęta,
a mniej dbają o ludzi.
Żeby to wyjaśnić, najpierw kilka faktów, które wielu z Was mogą wydać się oczywiste, ale
o których trzeba wspomnieć.
By zaistniał pożar (czy w ogóle ogień), potrzebne są trzy czynniki: tlen, zapalnik, czyli coś
co ten ogień wywoła i w końcu paliwo, dzięki
któremu ogień będzie podtrzymywany.
Pierwszy czynnik możemy pominąć, w Australii tlenu (podobnie jak na całej Ziemi) jest
akurat tyle ile potrzeba.
Zapalnikiem w wielu przypadkach w australijskim buszu są…. jego mieszkańcy. Policja i straż pożarna ocenia, że aż 85% pożarów,
które wybuchły w tym sezonie w Australii to
skutek działania człowieka. Mniej więcej połowa z nich to skutek świadomej działalności
człowieka, czyli mówiąc wprost - podpaleń. In-

nymi słowy, gdyby nie podpalacze, to skala pożarów byłaby mniej więcej o połowę mniejsza.
W pozostałych przypadkach ogień był wzniecany przez turystów, którzy zapominali lub nie
umieli ugasić ogniska, przez butelki wyrzucane
w wysoką i suchą trawę, przez papierosy rzucane bezmyślnie w krzaki. Czyli przez ludzką
niefrasobliwość.
Gdy ludzie nie przykładali ręki, pożary wybuchały przeważnie ze względu na iskrzące linie
wysokiego napięcia, dużo rzadziej w wyniku
tzw. samozapłonu czyli wskutek bardzo wysokiej temperatury.
Jaka nie byłaby przyczyna pożaru, nie będzie
się on rozwijał bez paliwa, czyli czegoś co może
się palić. I tutaj dochodzimy do prawdziwej
przyczyny skali zniszczeń w Australii.
Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem walki z zagrożeniem pożarowym jest tworzenie pasów przeciwpożarowych. Ogień ma to
do siebie, że potrzebuje paliwa aby płonąć. Tworzenie pasów pozbawionych tego paliwa – czyli
w tym wypadku drzew czy ściółki – sprawia, że
płomienie do nich dochodzą i muszą stanąć.
Australijczycy od lat tworzyli takie pasy przeważnie poprzez kontrolowane wypalania traw,
dzięki czemu nie następowało gromadzenie
łatwopalnej ściółki. Usuwano również rośliny
rosnące zbyt blisko domów, dzięki czemu w razie pożaru płomienie nie miały nawet szans dotrzeć do zabudowań.
Na nieszczęście dla koali, kangurów, dziobaków i całego tego miliarda australijskich zwierząt, mniej więcej 20 lat temu władze postanowiły posłuchać nowoczesnych ekologów, a nie
zacofanych Australijczyków czy jeszcze bardziej
zacofanych Aborygenów. A ekolodzy uznali, że
jakakolwiek ingerencja w naturalne środowisko
jest zła dla zasady.
Zaczęły się protesty przeciwko wypalaniom,
a ekologicznie wzmożeni aktywiści na transparentach nieśli informacje o biednych małych
zwierzątkach ginących podczas kontrolowanych wypalań, o niszczonych ekosystemach
i o tragedii tysięcy braci mniejszych wypędzanych ze swoich domów przez kontrolowane
przez ludzi płomienie.
Dzisiejsze płonące koale mogą podziękować
ekologom, którzy w imię obrony przyrody zablokowali decyzje praktycznie wszystkich władz lokalnych o kontrolowanych wypalaniach, o tworzeniu pasów przeciwpożarowych, o wycince
drzew zarastających drogi dojazdowe, o usuwaniu traw i krzewów z okolic domów i farm.
Zaprzestano nawet usuwania gromadzącej się
ściółki czy martwych drzew, nawet spod linii
wysokiego napięcia, chociaż sypiące się z nich
iskry to ogromne zagrożenie zapłonem.
Dziś ekolodzy biją na alarm zamiast uderzyć
się w piersi. Bo niestety wciąż nie dostrzegają
tego, że to oni w dużej mierze podpalili w grudniu Australię i to oni stoją za katastrofą ekologiczną, o której tak gardłują w mediach.
!

Kontakt w Języku polskim

086 846 1547

Kancelaria Prawnicza

Tel: 021 427 3472,
086 846 1547

Odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy

info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie

Wypadki w miejscach publicznych

Lee White House,
8, Washington St., Cork

Wypadki drogowe
Poświadczenia tożsamości, akty notarialne, upoważnienia
Orange:
M50 Y100
Przenoszenie
Rich black: C50 K100

własności, umowy mieszkaniowe

Sporządzanie testamentów
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Porady prawne
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać
wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

