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Nasi drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Wasze ręce, z lekkim niepokojem, kolejny numer Mira.
Jak zauważycie po pierwszych stronach lektury, wprowadziliśmy pewne zmiany, które mamy nadzieję przypadną Wam do gustu.
Czekamy na Wasze uwagi i komentarze. Piszcie co Wam się podoba a co chcielibyście zmienić, w końcu ten miesięcznik tworzymy z myślą o Was.
My się zastanawiamy co sądzicie o Mirze, tymczasem światowe media żyją
kryzysem migracyjnym. Przez Europę przelewają się fale demonstracji zarówno
przeciwników jak i zwolenników przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu.
W Irlandii natomiast tematem numer jeden, oprócz standardowo już opłat
za wodę, przez ostatnie dni był strajk poczty który, gdy piszemy te słowa, został
chwilowo zawieszony. Podobno możemy się już szykować na kolejny strajk, tym
razem komunikacji miejskiej.
My w Redakcji nie strajkujemy i z niecierpliwością czekamy na mecz do eliminacji Mistrzostw Europy, w którym Reprezentacja Polski zawalczy o awans z Irlandią.
Dość lania wody, czas przejść do konkretów, czyli do całej reszty nowego MIR-a,
gdzie lania wody nie będzie.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Czy się stoi, czy się leży, sto euro od Irish Water się należy…

TT

Straszna sprawa, Moi Państwo,
straszna sprawa. W Irlandii dają
pieniądze na płacenie rachunków,
na wypadek gdyby komuś się nie
chciało. Nie zmienia to niestety
faktu, że komuś dalej może się nie
chcieć. Prócz tego strajkuje poczta,
więc nie ma tego rachunku jak
wysłać, podczas gdy obiecana forsa
przypływa elektronicznie. Woda
natomiast leje się w najlepsze, ale
z nieba; zaczęła się bowiem tradycyjna irlandzka jesień.
Wieści w sprawie opłat za wodę płyną niczym irlandzka woda z nieba.
Najnowsza jest taka, wiadomość,
nie woda rzecz jasna, że państwo
postanowiło dawać ludziom pieniądze na opłaty rachunków. Jest to
dość nowatorskie przedsięwzięcie,
dotąd niespotykane w innych cywilizowanych krajach świata. Od mniej
więcej końca wakacji każdy może
wystąpić o zadatek w wysokości
100 euro, który po wypełnieniu
elektronicznego formularza przez
internet, przypływa na jego konto
w ciągu kilku tygodni. Dostajemy

TT

poniekąd własne pieniądze, byśmy
zapłacili nimi rachunek za wodę, ale
prawdziwy rarytas ekonomiczny zasadza się w tym, że zadatek dostać
mogą nawet ci, którzy nie zapłacili
dotąd rachunku… Jest to więc coś
na kształt zachęty, by tego w końcu
dokonali, gorzej, że nie podano, co
się stanie, jeśli zadatek przyjmą,
a opłaty i tak nie będą zamierzali
wnieść. Panie i Panowie, takie
rzeczy to tylko w Irlandii…
Oprócz tego woda leje się w Irlandii
z nieba, jak to zwykle. Zaczęło się
od ulew i burz na zachodzie, co miało natychmiastowy efekt w postaci
zagrożenia powodziowego, po czym
deszcze niespokojne potargały sad
we wszystkich innych częściach
kraju. W Dublinie leje w najlepsze;
ma to wiele pozytywnych efektów
ubocznych, i tak oto na przykład
można przyprowadzać dzieci bezpośrednio do szkoły, nie zaś na plac
apelowy, gdzie zwykle czekają na
rozpoczęcie pierwszej lekcji. Choć
należy przyznać, że kiedy nie leje
ani nie wieje, jest to dość wygodny
obyczaj.
Po światowych mediach hula temat
uchodźców z Bliskiego Wschodu,
ze szczególnym zagadnieniem
przyjęcia ich pod swój dach, przy
czym w takiej na przykład Polsce
ludzie podobno mają z tym problem
i protestują zawzięcie, natomiast
w Irlandii, Republic of, tendencja
jest dokładnie odwrotna i zapowiadane pięć tysięcy uchodźców
powinno znaleźć się tu bez wywoływania specjalnych problemów
egzystencjalnych pozostałej części
irlandzkiego społeczeństwa. No cóż,
Moi Państwo. Tak czy owak, co drugi człowiek na ulicy jest tutaj swego
rodzaju uchodźcą, więc warunki
należy uznać za sprzyjające.
Ruszyło się coś na naszej Wyspie
Skarbów w temacie dostępnej pracy, która dotąd była pojęciem coraz
bardziej historycznym. Coraz więcej
międzynarodowych koncernów
zamierza zakładać tu swoje filie i za-
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trudniać ludzi, a sam rząd pojechał
po całości i zapowiedział utworzenie aż 25 tysięcy nowych miejsc
pracy na zachodzie kraju, gdzie
podobno bezrobocie jest największe. Co prawda może to skutecznie
obniżyć obroty kolei państwowych,
ponieważ 25 tysięcy ludzi nie będzie
odtąd musiało jeździć za robotą do
Dublina i wracać stamtąd do domu
na weekendy.
Skoro już o miejscach mowa,
liczonych tysiącami oczywiście,
to powstały plany, by utworzyć
300 nowych miejsc w irlandzkich
szpitalach, gdzie od jakiegoś czasu
brakuje ich notorycznie, a ludzie jak
chorowali, tak chorują dalej. Nie
pomogły nawet zabiegi taktyczne
w rodzaju przepisywania jednodniowych zwolnień lekarskich na ciężkie
zapalenie płuc.
Irlandia wygrała w rugby z Włochami, i to aż 16 do 9, co spowodowało
poprawę nastrojów społecznych
i zwiększone obroty sklepów typu
off-licence.
Obrazu sielanki nie dopełnia niestety strajk poczty, który w chwili
gdy piszę te słowa, trwa już od
czterech dni. Poczta zbuntowała
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się przeciwko systemowi w piątek 2 października i od tej pory
odmawia przyjmowania i wysyłania listów oraz paczek, choć
przybytki jej pozostają otwarte,
by prowadzić sprzedaż detaliczną,
w tym jak rozumiem, pocztowych
znaczków. Na potrzeby filatelistów, jak rozumiem, bo przecież
listu i tak wysłać się nie da. Tak
czy owak, stwarza to niejaki
dyskomfort wszystkim instytucjom publicznym, które z reguły
dostarczają korespondencję do
narodu za pośrednictwem poczty,
w tym choćby revenue, Motor Tax
Office, no i Irish Water oczywiście.
Jak tu domagać się od ludu opłat
za wodę, Moi Państwo, skoro
nie można temu ludowi wysłać
rachunku? No niestety, nic nie da
się zrobić. Można tylko wysyłać
ludziom po 100 euro i czekać
na cud. Magiczne siły kosmosu
zjednoczą się i przywrócą Irlandię
do stanu dawnej świetlanej glorii.
Nie inaczej.
Czego sobie i wszystkim życzę.
Cordialmente,

TT

Piotr Czerwiński
piotrczerwinski.com
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Noworodek porzucony
na drodze w Steelestown Lane
Funkcjonariusze z Clondalkin Garda Station w Irlandii poszukują biologicznej
matki noworodka porzuconego na drodze w Steelestown Lane przy Rathcoole
w hrabstwie Dublin. Chociaż do zdarzenia doszło ponad cztery miesiące temu,

do tej pory nie udało się ustalić żadnych istotnych informacji. Dziewczynka
została znaleziona przez kierowców,
a następnie przewieziona przez służby
medyczne do szpitala. Jej zdrowiu nie
zagraża już niebezpieczeństwo.

Nie stać Cię na taksówkę? Zadzwoń po karetkę!
Jeżeli nie masz pieniędzy na taksówkę,
a pilnie potrzebujesz dostać się w inne
miejsce, zamów ambulans! Chociaż
brzmi śmiesznie, coraz więcej ludzi
traktuje karetki jak darmowy środek
transportu. Jakiś czas temu pewien
dwudziestoczterolatek zadzwonił po
pomoc, gdyż potrzebował szybkiej pod-

wózki dla siebie i swoich przyjaciół.
Mężczyzna tłumaczył, iż jeden z jego
kolegów mocno uderzył się w głowę.
Oczywiście ratownicy medyczni nie
odkryli żadnych śladów na głowie pijanego. Bezpodstawne wezwanie karetki
może kosztować ich niemałą sumę pieniędzy.

Finał głośnej sprawy dotyczącej
dyskryminacji w pracy dwóch Polaków

Sprytny Irlandczyk naraził Hollywood
na poważne straty

Trybunał do spraw Równouprawnienia rozpatrzył parę dni temu wniosek
dwóch Polaków mieszkających w Irlandii, którzy rzekomo mieli być dyskryminowani przez swojego pracodawcę.
Mowa tutaj o znanej firmie Kellsydan
Ltd, która zarządza między innymi częścią restauracji McDonald’s. Instytucja
nie dopatrzyła się dyskryminacji i oddaliła pozew.

Okazuje się, że szajki piratów to nie tylko grupy zorganizowane. Udowodnił
to trzydziestoletni Paul M. z Irlandii
Północnej, który naraził Hollywood na
straty w wysokości ponad stu sześćdziesięciu pięciu milionów euro. Mężczyzna
zajmował się „piraceniem” różnego
rodzaju filmów. Jego nielegalna działalność trwała od przeszło sześciu lat. Na
samych reklamach zarobił ponad czterysta tysięcy euro. W tym samym czasie
Paul M. pobierał zasiłek o łącznej wysokości szesnastu tysięcy euro. Policja
namierzyła „pirata”. Funkcjonariusze
spodziewali się zastać człowieka opływającego w luksusy, a zamiast tego
znaleźli odludka mieszkającego z rodzicami. W jego domu znaleziono ponad
osiemdziesiąt tysięcy euro w gotówce.

Przemyt „prawie” doskonały
Trzy osoby zostały aresztowane w związku z przemytem ponad czterystu tysięcy papierosów w Irlandii. Służby celne
skonfiskowały towar, który ukryty był

w manekinach. Wśród zatrzymanych
jest dwóch Polaków oraz Litwin. Mężczyźni czekają obecnie na postawienie
zarzutów.

Brudna strzykawka
z irlandzkiej komunikacji miejskiej

Wychodzą na jaw oszustwa
angielskiej sieci sklepów Argos

Trzyletnia dziewczynka ukłuła się brudną strzykawką w autobusie miejskim
w Dublinie. Dziecko natychmiast zostało zabrane do szpitala w Crumlin, gdzie
przeszło kompleksowe badania, między innymi krwi. Matka nie kryje przerażenia. W tej sprawie wypowiedział
się również rzecznik Dublin Bus, który
twierdzi, iż po każdej zakończonej trasie

Popularna sieć angielskich sklepów Argos dopuściła się do licznych oszustw
wobec swoich irlandzkich konsumentów. Do Advertising Standards Authority of Ireland wpłynęło wiele skarg
rozjuszonych klientów, którzy nie otrzymali oferowanych przez sieć towarów
w promocyjnych cenach. Wielu z nich
twierdzi, iż próbowało nabyć upatrzo-

Parasolka „na wagę
złota”?
Garda poszukuje dwóch nastolatek,
które dopuściły się brutalnego pobicia
starszej kobiety i kradzieży parasolki
wartej około dwóch euro. Do zdarzenia
doszło w biały dzień – o godzinie 17.30,
w samym centrum Dublina, 31 sierpnia
bieżącego roku. Sprawczynie podeszły
do poszkodowanej na ulicy Rosie Hackett Bridge i zażądały oddania parasolki, a gdy ta się nie zgodziła, złapały ją
za włosy i rzuciły na ziemię. Następnie
kopały ją i groziły nożem. Gdy pobita
zgodziła się oddać przedmiot sporny,
rozbawione nastolatki oddaliły się pospiesznie.
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autobus jest gruntownie sprawdzany
i sprzątany.

ne produkty, lecz były one nieustannie
niedostępne. Część z nich nie pojawiła
się w ogóle na terenie Irlandii. ASAI
oskarżył sieć sklepów Argos o celowe
wprowadzenie konsumentów w błąd.
Przedstawiciele firmy tłumaczą, iż towar ten został wykupiony na początku
roku, a sklep nie zdążył uaktualnić oferty na stronie internetowej.
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UWAGA! Zmiana przepisów!

Szykują się obniżki cen gazu i prądu?

Już niedługo możemy spodziewać się
poważnych zmian w przepisach ruchu
drogowego w Irlandii. Przedstawiciele
Gardy debatują nad wprowadzeniem
obowiązkowego wyposażenia każdego
auta: trójkąta ostrzegawczego, kamizelki odblaskowej, gaśnicy oraz apteczki. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie
mandatem w wysokości pięćdziesięciu
euro. Pakiet bezpieczeństwa ma na celu
poprawić widoczność kierowcy oraz samochodu na miejscu wypadku.

Irlandzki dostawca gazu Bord Gáis Energy po raz drugi w tym roku obniży ceny.
Dzięki planowanym zmianom, każdy
z klientów zaoszczędzi ponad czterdzieści euro. Poprzednia obniżka sprawiła,

Czy to już koniec podwyżek czynszów?
Rząd Irlandii pracuje nad ograniczeniem wysokości podwyżek czynszów.
Kolosalne kwoty za wynajem spowodowane są stale malejącą liczbą mieszkań
na rynku nieruchomości. W ciągu najbliższych czterech lat sytuacja może
ulec zmianie – czynsz zamiast rosnąć,
ukształtuje się na stałym poziomie. Politycy planują wprowadzić ograniczenie
polegające na tym, iż kwota do zapłaty
mogłaby wzrosnąć wyłącznie o wysokość wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych.

Kolejny wolny dzień?
Parlament w Irlandii debatuje nad
kolejnym dniem Bank Holiday. Dodatkowy wolny dzień od pracy miałby
przypadać na 23 maja. Z jakiej okazji
władze Dublina chcą przedłużyć nam
„leniuchowanie”? Data ta miałaby być
upamiętnieniem pozytywnego wyniku referendum w sprawie zawierania
małżeństw homoseksualnych. Jeżeli
parlament uzna słuszność propozycji,
„Dzień Równości” będzie dziesiątym
Bank Holiday w Irlandii.

iż w naszych kieszeniach zostało ponad
pięćdziesiąt euro oszczędności. Działania irlandzkiego dostawcy spowodowane są wejściem na rynek nowej firmy
energetycznej Panda Power.

Przygotuj czworonoga na wielkie „czipowanie”
Już niedługo właściciele czworonogów
będą mieli obowiązek zaczipowania swoich pupilów. Obecnie nowonarodzonym
szczeniakom wszczepia się pod skórę
specjalne mikroprocesory. We wrześniu
akcja ta jest całkowicie darmowa. Już od
1 października za usługę zaczipowania
czworonoga zapłacimy około pięćdziesięciu euro. Ministerstwo Rolnictwa
ostrzega, że cały proces musi odbywać
się pod okiem doświadczonych i wyszkolonych specjalistów, ale nie muszą być
to weterynarze. Już od 2006 roku obowiązek oznaczenia psów w Irlandii jest

obowiązkowy. Działania te mają na celu
pomoc ludziom zaginionych czworonogów bądź bezpańskim psom.

Ludzka podłość
nie zna granic

Tragiczny finał
głupiej kłótni

Wdowa z północnoirlandzkiego
Milford,
która
wróciła z pogrzebu męża, zastała pobojowisko
w swoim domu.
Nieznany sprawca włamał się do jej rezydencji i skradł
wszystkie wartościowe rzeczy, w tym
również pierścionek zaręczynowy.
Mieszkańcy wsi, w której mieszka, są
wściekli i chętnie dokonaliby samosądu
na bezdusznym włamywaczu. Osiemdziesięciotrzylatka pogodziła się z faktem, że nie odzyska już wartościowej
pamiątki.

Czterdziestopięcioletni bokser Karl H.
został skopany i dźgnięty samurajskim
nożem przez grupę nastolatków. Mężczyzna zmarł w dublińskim szpitalu, ale
nie z powodu wykrwawienia, a w wyniku ataku serca. Afera wybuchła z powodu… roweru. Funkcjonariusze nie wiedzą
jeszcze, kto był prowodyrem kłótni, aczkolwiek dowody wskazują na to, iż mógł
to być czterdziestopięciolatek. Jakiś czas
temu został on skazany za defraudację pieniędzy oraz pobicie ze skutkiem
śmiertelnym. Policja bada sprawę.

Guinness Storehouse –
zabytek na 6!
Zagraniczni
turyści docenili kolejny irlandzki
zabytek.
Guinness
Storehouse został uznany za najlepszą
atrakcję turystyczną w Europie. Ten
stary, dubliński magazyn piwa otrzymał prestiżową nagrodę World Travel
Awards. Na uwagę zasługuje fakt, iż
zwycięzca pokonał wiele sławnych,
europejskich miejsc, budynków bądź
obiektów, w tym Wieżę Eiffla oraz Koloseum. Przez ponad piętnaście lat
funkcjonowania Guinness Storehouse
ugościł przeszło trzynaście milionów
zwiedzających. Dumni właściciele zapowiadają, iż w najbliższym czasie zwiększą liczbę atrakcji.
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EMIGRACJA

Irlandczycy stawiają na emigrację?
Chociaż kryzys gospodarczy w Irlandii już minął, wciąż wielu rodowitych
mieszkańców Zielonej Wyspy decyduje
się na życie poza jej granicami. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju szacuje, że 17,5% osób powyżej
piętnastego roku życia, które urodziły
się w Irlandii, obecnie przebywa poza
jej granicami. W ciągu ostatniego roku

Wyspę opuściło ponad trzydzieści pięć
tysięcy mieszkańców. Mimo iż Irlandczycy emigrują coraz rzadziej, wskaźniki
te na tle innych państw europejskich są
bardzo duże. Przed kryzysem gospodarczym emigracja młodzieży była zjawiskiem znikomym. Obecnie ludzie skarżą
się na wysokie bezrobocie, brak perspektyw rozwoju, a także niskie pensje.

Pożar meczetu
w Londynie

Mieszkańcy niezadowoleni z liczby uchodźców
Irlandczycy nie są zadowoleni z narzuconej im liczby uchodźców. Wyspa ma
przyjąć ponad cztery tysiące emigrantów. Chociaż rząd w Dublinie zgodził
się na kilka procent więcej, miejscowa
ludność nie jest zadowolona z takiej
ilości. Obecnie trwają również przesiedlenia ludności osobom przesiedlonym
z Włoch oraz Grecji.

Bójka w ośrodku dla uchodźców
W niedzielę 27 września, w ośrodku
dla uchodźców w środkowych Niemczech doszło do bijatyki. Kilkunastu
funkcjonariuszy i imigrantów odniosło obrażenia. Konflikt rozpoczął się
podczas wydawania jedzenia – jeden
z przyjezdnych próbował zdobyć posiłek
bez kolejki. Został on natychmiastowo
przywołany do porządku przez innego
z czekających. Do eskalacji sporu doszło po południu. Ośmiu uchodźców
odniosło obrażenia. Wieczorem prawie

czterystu azylantów uczestniczyło w bijatyce. Opanowanie sytuacji potrwało
kilka godzin.

Farage nawołuje
do wyjścia
Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej

Coraz więcej
imigrantów spoza UE
na Wyspach

Lider
Partii
Niepodległości
Zjednoczonego
Królestwa – Nigel Farage, nieustannie nawołuje brytyjskie
społeczeństwo
do głosowania
na „nie” w nadchodzącym referendum. Wyprowadzenie
kraju ze Wspólnoty stało się swojego rodzaju punktem
honoru dla polityka. Nieoficjalnie mówi
się, że UKIP połączy siły z milionerem
Aaronem Banksem (kampania „Leave.
eu”) oraz z milionerem Lyntonem Crosbym.
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W tym roku migracja netto na Wyspach
osiągnęła rekordowy poziom. Kraj przyjął ponad trzysta trzydzieści tysięcy
emigrantów. Ośrodek Analityczny Open
Europe podaje, że przyjezdnych spoza Unii Europejskiej jest więcej aniżeli
tych z wewnątrz Wspólnoty. Biorąc pod
uwagę fakt, że premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, iż w ciągu kilku najbliższych lat kraj przyjmie dodatkowe
dwadzieścia tysięcy uchodźców syryjskich, liczba imigrantów może jeszcze
znacząco ulec zmianie.

strona 8

26 września bieżącego roku około południa wybuchł pożar w meczecie Baitul
Futuh w Morden (południowo-zachodni
Londyn). Największy meczet na Wyspach płonął przez ponad pięć godzin.
W akcji przeciwpożarowej brało udział
około siedemdziesięciu strażaków. Zarówno władze, jak i przewodniczący
dzielnicy Stephen Alambritis wykluczyli
podpalenie. Mimo tego, brytyjska policja aresztowała dwóch nastolatków,
którzy mogli mieć coś wspólnego z podłożeniem ognia w największej świątyni
muzułmańskiej w Europie Zachodniej.

Imigracja w Irlandii
W Irlandii możemy wyraźnie wyróżnić
dzielnice imigranckie oraz dzielnice rodzimych mieszkańców. Nie da się ukryć,
że Irlandczycy nie są zbyt zintegrowani
z przyjezdnymi, aczkolwiek z miesiąca
na miesiąc ulega to zmianie. Statystyki
pokazują, że imigranci nie tylko nie integrują się z Brytyjczykami, ale również
z innymi imigrantami. Powstawanie tego
typu enklaw nie sprzyja rozwojowi zdrowego społeczeństwa. Irlandia Północna
uznawana jest za „polskie miejsce” w UK.
Polonia wybiera ten rejon przede wszystkim ze względu na największą tolerancję.

Syryjczycy
nie chcą do Polski
W ciągu ostatniego roku wiosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło
dwustu czterdziestu pięciu obywateli
z Syrii, z czego sto sześćdziesiąt osób to
ci, sprowadzeni przez Fundację Estera.
Około osiemdziesięciu sześciu z nich zaraz po otrzymaniu dokumentów wyjechało z Polski na Zachód. Nieoficjalnie
mówi się, iż podobnie będzie z tymi,
którzy już niedługo mają do nas trafić
za sprawą nacisku ze strony Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, że Polska stała się krajem tranzytowym.

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Włoski kanibal-morderca
może wyjść na wolność!
Severio Bellante, który brutalnie zamordował swojego landlorda i zjadł
jego serce, już niedługo może wyjść
na wolność. Sąd uznał jego niewinność z uwagi na niepoczytalność. Szaleniec ma duże szanse na odzyskanie
wolności, wszystko zależy od wyniku
jego terapii. Chociaż sprawa miała
miejsce przeszło rok temu, opinia publiczna do tej pory jest wstrząśnięta.
Dwudziestosześcioletni Włoch zamor-

100 najbogatszych Polek
dował Toma O., właściciela mieszkania, w którym mieszkał, a następnie
własnoręcznie wyrwał mu z piersi
serce i zjadł. Mężczyzna przyznał się
do winy. Lekarze sądowi stwierdzili
jednak, iż cierpi on schizofrenię. Severio Bellante może wyjść na wolność,
musi jednak zostać poddany ocenie
ryzyka, czyli badaniom, które wykluczą, iż osobnik jest niebezpieczny dla
siebie i otoczenia.

Brytyjczycy marnują jedzenie

Magazyn „Wprost” opublikował kolejny
ranking najbogatszych Polek. Na pierwszym miejscu znalazła się Dominika
Kulczyk z majątkiem o wartości ośmiu
miliardów złotych. Fortunę odziedziczyła po zmarłym w tym roku ojcu Janie
Kulczyku. Zaraz za nią uplasowała się
wdowa po zmarłym miliarderze. Ostatnie miejsce na podium zajęła Barbara
Komorowska – współwłaścicielka firmy
Bakoma.

Szokująca
`biografia Camerona

Dwudziestotrzyletni student z Wielkiej Brytanii zdecydował się przeprowadzić do Polski. Co tydzień lata on
do rodzimego kraju, bowiem tam
studiuje. Mimo znacznych wydatków
na samolot, mężczyzna uważa, że życie w Gdańsku jest o wiele tańsze niż
w Londynie. W Trójmieście mieszka
w hostelu, za który płaci ponad sześć
razy mniej aniżeli płacił za stancję
w stolicy UK. Jako że jego wykłady
trwają trzy dni, dwie noce spędza najczęściej u przyjaciół.

Organizacja Love Food Hate Waste donosi, iż przeciętna brytyjska rodzina
marnuje rocznie jedzenie warte około
siedemset funtów. Co piąty Brytyjczyk
wyrzuca cały chleb do kosza, nawet go
nie rozpakowując. Zamiast wyrzucać
pieczywo, możemy na przykład zetrzeć
je do bułki tartej, a także do stworzenie
grzanek, pieczywa czosnkowego bądź
puddingu maślanego. Organizacja chce
przekonać konsumentów, by nie marnowali chleba i spożywali go nawet po
dacie ważności. Chociaż nie jest on tak
świeży, idealnie sprawdzi się jako tosty
francuskie.

Zaskakujący finał
„Pick Your Ride”

Aldi opanowuje
Wyspy

„Pick Your Ride” to znany w Irlandii program, podobny do „Randki w ciemno”.
Akcja rozpoczyna się na torze wyścigowym, gdzie uczestniczka ma do wyboru
jednego z trzech kandydatów ubranych
w kombinezony i kaski. Corey Hannah
wybrała młodego, przystojnego singla
Liama Antaine. Mężczyzna ten dostał
dwie propozycje: dwieście pięćdziesiąt
euro na romantyczne spędzenie czasu
we dwoje, bądź kupon o tej samej wartości na usługi mechanika. Po chwili zastanowienia, kawaler wybrał pieniądze
na naprawę samochodu.

Jedni odchodzą, drudzy przychodzą.
Jakiś czas temu było głośno o tym, że
znana sieć hipermarketów Tesco zamyka kolejne sklepy. Dziś na „prowadzenie” wysuwa się Aldi. Sieć ta planuje
uruchomić sklep internetowy. Już na
początku przyszłego roku będziemy
mogli zrobić zakupy, nie wychodząc
z domu.

Wypadek polskiego
autokaru w Czechach
W nocy z 27 na 28 września doszło do wypadku polskiego autokaru w Czechach,
w okolicach Brna. Trzynaście osób jest
rannych. Pojazd kierował się z Włoch do
Polski. W środku znajdowało się około
pięćdziesiąt osób. Autobus zjechał z drogi. Prawdopodobnie przyczyną jest fakt,
iż kierowca zasnął podczas jazdy. Mężczyzna był trzeźwy. Poszkodowanymi zajął
się Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
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Londyn za drogi dla
Brytyjczyków?

Jakiś czas temu opublikowane został
szokujące fragmenty nieautoryzowanej
biografii Davida Camerona. Czytamy
w nich, że premier Wielkiej Brytanii
regularnie zażywał marihuanę, a także masowo organizował imprezy oraz
sięgał po twarde narkotyki za czasów
studenckich. Autor opisał również
udział polityka w imprezie seksualnej,
podczas której miał on „włożyć swoje
genitalia w pyszczek martwej świni”.
Dawid Cameron kategorycznie zaprzecza opisanym incydentom.

Sondaż dla
„Wiadomości” TVP1
Z najnowszego sondażu Ipsos, przeprowadzonego specjalnie dla „Wiadomości” TVP1, można wyczytać, iż na
prowadzenie wysuwa się partia Jarosława Kaczyńskiego z 38% poparciem.
Zaraz za nią uplasowała się Platforma
Obywatelska (26%). Z badań wynika,
że w Sejmie znalazłoby się również
miejsce dla Pawła Kukiza i jego ugrupowania, Nowoczesnej Ryszarda Petru
oraz PSL.

NAZWASIĘ
BĘDZIE
DZIAŁU
DZIAŁO

Anna Lewandowska w Irlandii Grubson, Jarecki & BRK

W

listopadzie, każda miłośniczka i każdy amator zdrowego
stylu życia będzie mieć
szansę, by osobiście spotkać się
z mistrzynią.
Anna Lewandowska, polska
sportsmenka, mistrzyni karate, reprezentantka Polski
w karate tradycyjnym, medalistka mistrzostw świata i Europy. Każdego dnia motywuje
tysiące Polek do tego, by
zdrowo się odżywiać i czerpać przyjemność z aktywności fizycznej. Teraz i Ty masz
szansę, by się z nią spotkać.
Ania Lewandowska po raz
pierwszy odwiedzi Irlandię.
Jej program treningowy
jest wyjątkowy. Ania wykorzystuje kilkanaście lat
doświadczenia i swoje
wykształcenie kierunkowe, by przekazać
wszelkie
istotne
wskazówki i pokazać,
jak w prosty sposób
ćwiczyć i prowadzić
zdrowy styl życia. Wykłady na
temat zdrowej
diety prowadzi

sama. Jako zawodowa sportsmenka,
ale również jako wykształcona specjalistka ds. żywienia, wie dokładnie, czego
potrzebuje nasze ciało,
by było długo zdrowe
i sprawne.
Ania bardzo szybko zaskarbia sobie sympatię
wszystkich
uczestników
spotkań. Jest bardzo bezpośrednia w kontaktach
i z przyjemnością odpowiada na pytania. Każdy ma
szansę zamienić z nią słowo, poprosić o autograf
lub zdjęcie. A uśmiech nie
schodzi jej z twarzy.
W listopadzie Ania
poprowadzi zajęcia w Dublinie. Wraz ze swoim
zespołem zaprezentuje
nowy program. Jak zawsze
będzie to okazja do tego,
by móc osobiście z nią porozmawiać, zdobyć autograf, zdjęcie i co najważniejsze – poczuć moc motywacji
i pozytywnej energii.
Bilety są już do nabycia na
www.anialewandowska.com
oraz www.bilety.gazeta.ie.

Polska Noc Kabaretowa 2015

Z

godnie z dewizą, że śmiech to zdrowie, zapraszamy na największe wydarzenie kabaretowe roku. Będzie
wesoło, absurdalnie i na najwyższym
artystycznym poziomie.

W niemal czterogodzinnym show na scenie pojawią się Paranienormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących oraz Ireneusz Krosny.
Kabaret Paranienormalni Powstał
w 2004 roku. Od tego czasu Paranienormalni osiągnęli olbrzymią popularność,
obecnie współtworzą czołówkę polskich kabaretów. Uznanie publiczności
zdobyli przede wszystkim kultową postacią Mariolki, będącej parodią współczesnych nastolatek, ale także sporą
inspiracją, gdyż powiedzenia tej znanej
Blondynki weszły do powszechnego
użytku. W skład kabaretu wchodzą:
Igor Kwiatkowski, Robert Motyka, Rafał
Kadłucki. W kabarecie na dobre zadomowił się także Michał Paszczyk – aktor
potrafiący tworzyć zaskakujące postaci,
który dołączył do zespołu w 2008 roku.
Kabaret Moralnego Niepokoju „Wychodzimy z założenia, że skoro robimy
kabaret to powinno być śmiesznie,
ale nie za wszelką cenę. Nie bawimy
widowni obrażając ją, choć ze zdziwieniem stwierdzamy, że istnieje specyficzny rodzaj odbiorców, którzy nie mają
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nic przeciwko temu.” Obecnie w skład
kabaretu wchodzą: Robert Górski, Mikołaj Cieślak,Przemysław Borkowski,
Rafał Zbieć oraz od czerwca 2012 Magdalena Stużyńska-Brauer.
Ireneusz Krosny tworzy autorskie,
pantomimiczne, spektakle komediowe.
Siła jego sztuki pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze jest to kreatywność,
własne oryginalne poczucie humoru.
Drugim źródłem jest oryginalny własny
styl. Krosny wypracował oryginalną
technikę poruszania się mima w grze
komediowej. Jego technika jest przeźroczysta jak dykcja u aktora – czyni każdy
ruch zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwości pracy mima na scenie.
Kabaret Skeczów Męczących Pod tą
nazwą kryje się jeden z najpopularniejszych kabaretów, znany również
jako KSM. Podbił serca Polaków charakterystycznymi postaciami, skeczami
zaangażowanymi społecznie i politycznie, luzem scenicznym i umiejętnością
rozbawienia każdej publiczności. KSM
to: Karol Golonka alias Golon, Jarosław
Sadza alias Jarek, Marcin Szczurkiewicz
alias Łajza oraz Michał Tercz alias Michu.
04.12 – Dublin, RDS Koncert Hall
Bilety dostępne na www.koncerty.ie
oraz www.bilety.gazeta.ie
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G

rubson z nowa płytą „ Holizm „
przybędzie jesienią do Dublina
wraz z Jareckim i BRK.

Tym razem zmieniamy lokalizacje, impreza odbędzie się w klubie The Grand
Social.
Koncerty Grubsona, Jareckiego
i dj’a BRK petarda energetyczna i niezapominane emocje; to energia, show,
radość i pozytywna wibracja, połączenie hip-hop’u.
Ruffneck, raggamuffin podane
w „pozytywnym muzycznym sosie”.
Kilometry na scenie, litry potu i radość płynącą z symbiozy z widzami.
Jeśli potrzebujesz pozytywnego kopniaka na nadchodzące jesienne nastroje, musisz tam być!!!
Już teraz wszystkich gorąco zapraszamy !
07.11.2015 Dublin, The Grand Social,
35 Lower Liffey Street, Dublin 1
Drzwi 7.30 PM
Limit Wieku: 18+
Support: DJ LAURA P, Blondyn & Żaba
& Ania Wajda
Bilety: 20e + booking fee / 25e
w dniu koncertu
Przedsprzedaż: www.bilety.gazeta.ie
oraz od 25.09 w Polska Księgarnia, 5866 Parnell Street, Dublin 1, Moore St.

Mall Shopping Centre, Pasaż handlowy
pod Lidlem centrum Dublina
Więcej informacji na stronach
organizatora: www.facebook.com/
megayoga, www.megayoga.co.uk
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Sprawa „Gęsiarki”
trafiła
do prokuratury

Kłamstwo „poszkodowanej” przez Primark
Latem bieżącego roku niemal wszystkie
media rozpisywały się o Caroline Starmer z Leicester, matce, która oskarżyła
pracownika sieci sklepów Primark o to,
iż siłą odebrał jej dziecko od piersi podczas karmienia. Dwudziestoośmioletnia

Z Pałacu Prezydenckiego zniknął sławny obraz „Gęsiarka” Romana Kochanowskiego. „Gazeta Polska Codziennie”
donosi, iż został on sprzedany na aukcji
za dziesięć tysięcy złotych. Kancelaria
Prezydenta złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Obraz zniknął
jeszcze za czasów rządów Bronisława
Komorowskiego, jednakże były szef
Kancelarii Prezydenta nie zgłaszał sprawy do prokuratury, gdyż liczył, że dzieło
jeszcze się odnajdzie.

kobieta przyznała się do kłamstwa.
Obecnie trwa proces oszustki za wprowadzenie w błąd wymiaru sprawiedliwości. Firma Primark podziękowała
wszystkim swoim pracownikom za cierpliwość w trakcie wyjaśniania sprawy.

Czy Rosja weźmie udział w syryjskiej wojnie?

Las marihuany
w Londynie

Play Poland
Film Festival

Policja szuka właściciela „lasu” marihuany. Ogromna plantacja wielkości boiska
piłkarskiego została znaleziona w Londynie, w jednej z bogatszych dzielnic –
Kingston. Niedaleko budynków Kingston
University przechodnie znaleźli prawie
sto pięćdziesiąt roślin marihuany o wielkości niemal półtora metra. Plantacja
zostanie zniszczona przez odpowiednie
służby. Ciągle nie wiadomo, kto jest właścicielem tego „małego biznesu”.

Już niedługo, 15 października będzie
miało miejsce jedno z największych
polskich wydarzeń filmowych poza granicami kraju – Play Poland Film Festival. Do końca listopada bieżącego roku
mieszkańców Wysp czekają atrakcyjne
pokazy, liczne wystawy i towarzyszące im wydarzenia. Pokazy odbędą się
między innymi w Londynie, Glasgow
i Aberdeen. Program obejmuje również
pokazy filmów krótkometrażowych.

Krążą plotki, że Putin planuje udział
w wojnie w Syrii. Wszystko za sprawą zwiększenia obecności rosyjskich sił wojskowych w pogrążonym
w chaosie kraju. Wielka Brytania
ostro skrytykowała zamiary polityka,
uważając, iż wzmacnianie sił prezydenta Baszara el-Asada obarcza Moskwę moralną odpowiedzialnością za
zbrodnie reżimu w Syrii. Hammond
uważa, iż Asad musi odejść, by przyszłość Syrii stała się klarowna.

Kto jest najszczęśliwszy na Wyspach?
Według danych Krajowego Biura Statystycznego najszczęśliwszymi mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa są Szkoci
oraz Irlandczycy. Najbardziej stresują się
rezydenci samej Anglii. Ściślej mówiąc,
najbardziej pozytywnie swoją satysfakcję

życiową ocenili mieszkańcy Eilean Siar
w szkockich Hebrydach, a także mieszkańcy hrabstwa Fermanagh i Omagh w Irlandii Północnej. Najwięcej powodów do
niezadowolenia z życia mają za to mieszkańcy hrabstwa Yorkshire oraz Londynu.

NAZWA
PRZYBORNIK
DZIAŁU

Roczny urlop
W
Irlandii przyslugujacy
pracownikowi roczny
wymiar urlopu lub dni
wolnych od pracy jest
uregulowany ustawowo oraz dookreslony w umowie o prace.
Ustawa o organizacji czasu pracy
z 1997 r. przewiduje zasadniczo prawo
do 4 tygodni platnego urlopu w skali
rocznej. Umowa o prace moze jednak
przyznawac pracownikowi wieksze
prawa. Nalezy równiez zauwazyc, ze
wymiar ustawa reguluje wylacznie minimalny wymiar urlopu. Pracodawca
i pracownik moga uzgodnic wiekszy wymiar dni wolnych od pracy.
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego jest wyplacane z góry,
wedlug normalnych stawek tygodniowych. Jezeli pracownikowi przysluguje
wynagrodzenie w zmiennej wysokosci,
np. w systemie prowizyjnym lub premiowym, to jego wysokosc oblicza sie
na podstawie przecietnego wynagrodzenia z okresu 13 tygodni poprzedzajacych urlop.
Jak skorzystac z urlopu?
O tym, czy pracownik moze udac sie na
urlop w wybranym terminie, decyduje
pracodawca. Jednakze decyzja ta jest
obwarowana pewnymi warunkami.
Pracodawca musi wziac pod uwage zobowiazania rodzinne pracownika, jego
mozliwosci skorzystania z wypoczynku
i rekreacji oraz skonsultowac kwestie
urlopu z samym pracownikiem (lub
zwiazkiem zawodowym, do którego nalezy pracownik) przynajmniej miesiac
przed planowanym terminem urlopu.
Ponadto roczny urlop powinien zostac
wykorzystany w ciagu wlasciwego

roku bedacego podstawa do obliczenia
wymiaru urlopu (tzw. leave year) lub,
za zgoda pracownika, w pierwszych
szesciu miesiacach nastepnego roku.
Wykorzystanie urlopu w pózniejszym
terminie (okreslane czasem jako carrying-over) na zyczenie pracownika podlega ustaleniom miedzy pracownikiem
a pracodawca.

Zasady
Przyslugujacy pracownikowi roczny
urlop moze byc obliczany na trzy rózne
sposoby:
W oparciu o godziny przepracowane
w trakcie danego roku bedacego podstawa do obliczenia wymiaru urlopu
(leave year) liczonego od kwietnia do
marca. Pracownik, który przepracowal
przynajmniej 1 365 godzin we danym
roku obliczeniowym (tj. przy zalozeniu sredniego czasu pracy w wymiarze
26,25 godziny tygodniowo), jest uprawniony do maksymalnie 4-tygodniowego
urlopu za dany rok. Niektórzy pracodawcy przy obliczaniu wymiaru urlopu
stosuja, zamiast oficjalnie stosowanego
roku obliczeniowego, rok kalendarzowy
(trwajacy od stycznia do grudnia).
Przez przyznanie urlopu w wymiarze
1/3 tygodniowego wymiaru pracy za
miesiac kalendarzowy, w którym pracownik przepracowal przynajmniej 117
godzin.
8% godzin przepracowanych w danym roku obliczeniowym, nie wiecej niz
cztery tygodnie.
Pracownik moze skorzystac z tej
z powyzszych metod, która wykarze
najkorzystniejszy wynik.
Pracownik, który przepracowal co
najmniej 8 miesiecy nabywa prawo do
skorzystania z nieprzerwanych dwóch
tygodni urlopu.

Zasadniczo roczny urlop dla pracowników w niepelnym wymiarze godzin
wylicza sie z wykorzystaniem trzeciej
metody tj. 8% przepracowanych godzin. W przypadku swiadczenia pracy
w pelnym wymiarze godzin (etatowej)
za niektóre miesiace oraz pozostala
czesc roku, w której swiadczona jest
praca w niepelnym wymiarze godzin,
nalezy wyliczac odrebnie urlop za okres
przepracowany w pelnym wymiarze godzin i w niepelnym wymiarze godzin.
Urlop wypoczynkowy i zwolnienie
chorobowe
Jesli zachorujesz w trakcie urlopu wypoczynkowego, mozesz uzyskac zaswiaczenie od swojego lekarza rodzinnego
(GP) tak szybko, jak to tylko mozliwe
celem objecia zwolnieniem chorobowym tych dni, w trakcie któych byles
chory. Zaswiadczenie takie nalezy niezwlocznie przekazac pracodawcy tuz po
powrocie do pracy. W ten sposób dni,
kiedy byles chory nie beda liczone jako
dni urlopu, które mozesz wykorzystac
pózniej.
Twój pracodawca nie moze wymagac
od Ciebie wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania choroby potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim. Niemniej jednak, wystapienie
choroby w trakcie roku pracowniczego
uszczupli ilosc godzin, które przepracowales i dlatego moze to wplynac na
Twój urlop wypoczynkowy. Jesli aktualnie przebywasz na zwolnieniu chorobowym, nie powoduje to, ze akumuluja
sie dni urlopu wypoczynkowego.
Urlop roczny a pozostale rodzaje
urlopu
Inne przewidziane prawem dni wolne
od pracy nie maja wplywu na roczny

wymiar urlopu. Okres przypadajacy na
urlop macierzynski, urlop adopcyjny
oraz urlop wychowawczy (lecz nie dodatkowy) jest traktowany jako okres zatrudnienia, w zwiazku z czym uwzglednia sie go przy okreslaniu prawa do
otrzymania zwyklego urlopu.
Urlop roczny a ustanie zatrudnienia
Na mocy ustawy o organizacji czasu
pracy z 1997 r. pracodawca nie moze
wyplacic ekwiwalentu pienieznego
w miejsce przewidzianego ustawa minimalnego wymiaru urlopu rocznego,
chyba ze stosunek pracy ulega rozwiazaniu. Roczny wymiar urlopu jest zasadniczo wyliczany w oparciu o przepracowane godziny.
Pracownik odchodzacy z pracy ma
prawo do otrzymania ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop roczny oraz dni
ustawowo wolne od pracy (tzw. public
holidays).
!

NAZWA DZIAŁU
CZYTELNIA

CZYTELNIA
Czego nie powie Masa
o polskiej mafii
Autor: Wojciech Sumliński

Dziennikarz
śledczy
Wojciech
Sumliński
odważa się
odsłonić tę
część prawdy o polskiej mafii,
której poruszania
śmiertelnie
obawia się
najsłynniejszy polski
świadek
koronny Ja-

rosław Sokołowski „Masa”.
Sumliński bezkompromisowo powraca
z kolejną solidną dawką dyskomfortu,
ujawniając skrzętnie ukrywane fakty o prawdziwej polskiej mafii, nie tej
„trzepakowej”, której emanacją jest
niezaprzeczalny celebryta „Masa”. Lektura dla ludzi myślących odważnie,
trzeźwo i niezależnie...
Portret wisielca
Autor: Marcin Wroński

W
drugiej
połowie lat
trzydziestych
lubelską jesziwą wstrząsa
bunt
m ł o d z i e ż y.
Wysłany
na miejsce
komisarz
Maciejewski znajduje
w
mykwie
ciało studenta.
Mimo
d ra m a t y c znych okoliczności, wszystko wskazuje
na samobójstwo, zwłaszcza że młody
człowiek miał osobiste powody do desperacji. Gdy jednak na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wiesza
się polski student, sprawa staje się
coraz bardziej niejasna. Obaj zmarli figurowali w aktach policyjnych – młody
Żyd jako ofiara antysemickiej napaści,
młody Polak jako jeden z chuliganów,
którzy go pobili. To, że władze obu
uczelni starają się wyciszyć sprawę, ani
trochę nie dziwi Maciejewskiego, lecz
co mają do ukrycia profesorowie, u których obaj studenci byli nieoficjalnymi
asystentami?
Ósma powieść z cyklu o komisarzu Maciejewskim to kryminał retro z wątkiem
uniwersyteckim. Śledztwo dociera do
granicy wyznaczonej kodeksem, ale
pod nią jest drugie dno prawdy i ludzkich ambicji.
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Dusza świata
Autor: Frédéric Lenoir

Pewnego dnia
w
różnych
stronach świata siedmioro
ludzi – stary
rabin, szamanka ze stepów
Mongolii, katolicki misjonarz z Ameryki,
hinduska mistyczka, chiński
mędrzec
taoista,
muzułmański sufi
z Nigerii i pani profesor greckiej filozofii
z Amsterdamu – wszyscy słyszą głos,
który każe im iść do Tulanki w górach
Tybetu. Tam, w odciętym od świata

klasztorze, mają czekać na prorocze sny
i tajemnicze znaki, które pokażą im, że
w czasach kryzysu religii muszą odrzucić wszystko, co ich dzieli, by wspólnie
znaleźć uniwersalne prawdy życia. I by
przekazać je następnie dwojgu młodym, zakochanym ludziom.
Mędrcy snują opowieści, nie używając
ani symboli swoich religii ani imion
swoich bogów. I tak powstaje pełen ciepła i nadziei przewodnik po życiu, dobrym i pięknym, pełnym miłości, zgody
z samym sobą i ze światem.
Zdrowie zaczyna się w brzuchu
Autor: Erica Sonnenburg, Justin Sonnenburg
„Zdrowie zaczyna się w brzuchu” Justina i Eriki Sonnenburgów to książka,
która uczula nas na zależność między
dobrymi bakteriami a odpornością. Mi-

kroflora jelit jest
niepowtarzalna
i wpływa na
nasze samopoczucie i odporność. Zwyczaje
żywieniowe
w
połączeniu
ze
zmianami
cywilizacyjnymi
powodują, że
wystawiamy mikroflorę jelit na
niełatwą próbę.
Jak powinniśmy
się odżywiać, by pomóc bakteriom
pracującym dla naszego organizmu?
Lektura tej pozycji to pierwszy krok do
bardziej świadomych decyzji żywieniowych, które z pewnością przysłużą się
naszemu zdrowiu.

ROZRYWKA

HOROSKOP PAŹDZIERNIK 2015


W tym miesiącu planety znajdują się w opozycji do
Twojego znaku, co sprzyja zmianie niewygodnych
układów i przyzwyczajeń. Kusić Cię będą ryzykowne pomysły i intrygować sytuacje, w jakich nigdy się nie znalazłeś. Popatrzysz z zazdrością na ludzi, którzy bez względu
na okoliczności realizują swoje życiowe cele. Samotne Barany nie będą narzekać na brak powodzenia. Opozycja Słońca
skłaniać Cię będzie do podejmowania bardzo pospiesznych
decyzji. Poszukujący lepszej pracy mogą znaleźć atrakcyjną
propozycję dzięki pomocy znajomych lub przyjaciół.

Byk (20.04–22.05)



Czeka Cię pracowity miesiąc. Jeśli będziesz miał
dobry plan i będziesz wytrwały, to spokojnie osiągniesz swoje cele. Nowe propozycje mogą okazać
się ciekawsze, niż początkowo będziesz myślał. Pamiętaj, że
połączenie pracy z miłością może teraz nie wyjść Ci na dobre.
Skoncentruj się na najważniejszych sprawach, ale nowym
propozycjom także przyjrzyj się w wolnej chwili. W sprawach
zawodowych staniesz się czujny i bardzo dokładny. Nie obiecuj tylko niczego dla świętego spokoju, a ważne dokumenty
i umowy przed podpisaniem czytaj kilka razy.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Zapowiada się niezwykle ciekawy miesiąc. Sprawy,
na których Ci zależy wreszcie ruszą do przodu, a Ty
sam będziesz w o wiele lepszym nastroju. Będziesz

wszędzie mile widziany, a ludzie chętnie opowiedzą Ci o swoich troskach. Samotne Bliźnięta będą wesołe i optymistyczne. Być może poznasz kogoś w podróży lub podczas zakupów.
Październik sprzyja zawodowym sukcesom. To, nad czym
pracowałeś w ostatnich miesiącach, wreszcie zacznie przynosić satysfakcjonujące efekty. W drugiej połowie października
sytuacja w Twojej pracy może się zmienić, a Ty zyskasz dzięki
umiejętności odnalezienia się w nowych warunkach.

Rak (22.06–22.07)



We wszystkich ważnych sprawach zaczniesz
potrzebować więcej spokoju i czasu do namysłu. Dobry nastrój nie powinien Cię opuścić,
ale pierwsze jesienne wieczory wprawią Cię w nostalgiczny
nastrój. W sprawach dotyczących miłości będziesz teraz unikać ryzykownych decyzji. Wobec nowych znajomych także
staniesz się nieśmiały i ostrożny. Mimo wszystko szczęście
będzie Ci sprzyjać. Raki w stałych związkach zajmą się domowymi sprawami i rodzinnymi kłopotami. Wśród porządków,
zakupów i innych spraw znajdź chwilę na rozmowę z bliską
osobą.

Lew (23.07–23.08)



W tym miesiącu zdobędziesz każdą potrzebną Ci informację i wykorzystasz ją bez skrupułów. Uważaj
jednak, aby intrygi i zawodowe spiski nie obróciły
się przeciwko Tobie. Przez cały miesiąc będzie sprzyjaćCi
szczęście w sprawach towarzyskich. Uda Ci się wybrnąć
z trudnej sytuacji lub zakończyć niepotrzebny konflikt. Sa-

Skorpion (23.10–21.11)

motne Lwy będą myśleć o miłosnych przygodach podczas
towarzyskich spotkań. Lwy w stałych związkach będą zajęte
swoimi sprawami i dopiero w listopadziepoświęcą bliskiej
osobie więcej czasu.



Zmienisz niektóre postanowienia i przygotujesz się
do realizacji ambitnych planów. Sprawy, jakimi się
teraz zajmiesz, przyniosą Ci zadowolenie, choć na
efekty pracy i większe pieniądze będziesz musiał poczekać do
listopada. Wydarzenia związane z miłością i partnerstwem
znajdą się w centrum Twojego zainteresowania. To dobry
miesiąc, aby wreszcie uporządkować stare miłosne sprawy.
Odezwie się ktoś, z kim dawniej współpracowałeś i zacznie
namawiać cię do zmiany planów. Uwierz w swoje siły, a okazja chętnie zastuka do twoich drzwi!

Panna (24.08–22.09)



Czeka Cię pracowity, ale spokojny miesiąc. Bądź uparty i nie zmieniaj swoich planów. Sprzyja Ci większe
niż zwykle powodzenie w sprawach finansowych. Nie
przebywaj w towarzystwie osób, których nie lubisz i nie powierzaj nikomu swoich miłosnych tajemnic. Panny w stałych
związkach zapragną jeszcze raz usłyszeć miłosne wyznania.
Choć dobrych pomysłów Ci nie zabraknie, to pokusa przełożenia ważnych spraw na później okaże się niezwykle silna. Nie
ulegaj jej, bo Twoje dokonania w tym miesiącu mogą okazać
się niezwykle ważne dla dalszej kariery.

Strzelec (22.11–21.12)



Czeka Cię miesiąc pełen ciekawych propozycji i sympatycznych niespodzianek. Problemy, z którymi się
borykasz okażą się mniejsze, a ludzie o wiele bardziej życzliwi i przyjaźni. Związek, w jaki się teraz zaangażujesz okaże się bardzo udany. Nie przejmuj się tylko ludzkimi
opiniami, a słuchaj własnego serca i intuicji. Strzelce w stałych związkach mają przed sobą ciekawy, ale niespokojny miesiąc. Nie trać czasu na pogaduszki, tylko energicznie zabierz
się do pracy. Teraz nadchodzi czas na dobre pomysły i pracę,
ale większe pieniądze pojawią się dopiero w grudniu.

Waga (23.09–22.10)



Przez ten zodiakalny miesiąc poszukiwać będziesz
nowych wrażeń i silnych emocji. Zwyczajne zajęcia
i powtarzające się obowiązki nagle zaczną Cię nudzić, a nawet trochę irytować. Nie odkładaj ważnych spraw
na później i szczerze rozmawiaj o swoich planach. Ciekawe
propozycje wyjazdów lub spotkań sypać się będą jak z rękawa, nie przegap ich i spędź czas naprawdę miło. Szczęście
w miłości wyjątkowo Ci sprzyja. Poznane teraz osoby zagoszczą w Twoim sercu na dłużej. Wagi w stałych związkach zapragną spędzić więcej czasu tylko we dwoje. Zadbaj o dobre
relacje ze współpracownikami.

Koziorożec (22.12–19.01)



Na własne sprawy i rozrywkę nie będziesz teraz
miał zbyt wiele czasu. W tym miesiącu powinieneś być czujny. Sprawy związane są z Twoją
pracą okażą się ważniejsze od przyjemności i rodzinnych
obowiązków. Samotne Koziorożce będą tak zajęte pracą
i obowiązkami, że mogą nie zauważyć starań i uśmiechów.
W pracy możesz liczyć na większe sukcesy, a nawet na nagrodę finansową.

Wodnik (20.01–18.02)



Jesień będzie dla Ciebie wesoła i udana. Będziesz
uciekać od pospolitych spraw i nudnych ludzi.
Nadchodzi czas sprawdzenia swoich sił jako niezależna i pomysłowa osoba. Masz wiele ukrytych talentów,
którymi możesz się pochwalić przed znajomymi. W pracy
staniesz się pomysłowy i pewny siebie. Wyciągnij wnioski
z cudzych doświadczeń i popatrz w przyszłość z większym
optymizmem. Będziesz zmierzać prostą drogą do celu, jaki
sobie wyznaczyłeś.

Ryby (19.02–20.03)



Dojdziesz do wniosku, że najbardziej ze wszystkiego
potrzebujesz teraz chwili spokoju, a nawet samotności. Nie rób niczego na siłę i po prostu daj sobie
wolne od codziennych trosk i zmartwień. Teraz jest ważne,
żebyś zrozumiał, czego Ty sam pragniesz i potrzebujesz.
W razie miłosnych wątpliwości, nie wpadaj w panikę, tylko
zaczekaj i wyjaśnij sytuację. Samotne Ryby mogą zaangażować się w dziwną lub tajemniczą znajomość. Październik
sprzyja porządkom, rachunkom oraz odkrywaniu cudzych
sekretów.

Uśmiechnij się :)

Kapral wchodzi wieczorem do sypialni
rekrutów i pyta:
– Który z was był w cywilu elektrykiem?
– Ja! – zgłasza się jeden z żołnierzy.
– W porządku. Jesteś odpowiedzialny za
to, żeby co wieczór o dziesiątej światło
w sali było zgaszone.

– Poproszę kilo schabu bez kości.
– Słucham?
– Nieważkości!
Czas to najlepszy lekarz

Baran (21.03–20.04)
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Dziewięciolatek przychodzi do ojca
z pracą domową z przyrody:
– Tatusiu, a od czego robi się burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:
–Synku, czasami od jednej skarpetki...
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pierwszy na
Zachodnim Wybrzeżu
Irlandii Escape
the Room już otwarty!
J
esteśmy grupą pasjonatów gier
komputerowych, horrorów oraz
przygód Sherlocka Holmesa. Dlatego też realizując swoje pasje
postanowiliśmy otworzyć pierwszy na Zachodnim Wybrzeżu Irlandii –
Escape the Room – Galway.

Miejscem akcji jest klimatyczna ponad
200-letnia kamienica usytuowana w samym centrum Old Galway (West Side)
niespełna 2 minuty spacerem od pełnej
pubów i restauracji Shop Street.
Celem zabawy jest wydostanie się
z tematycznie urządzonego pokoju
w ciągu 60 minut.
Mogłoby się wydawać że nie ma nic
prostszego jak znaleźć w niewielkim pokoju klucz który pozwoli Wam otworzyć
drzwi. Nic bardziej mylnego. Szereg
schowków, zagadek, urządzeń z których
każde może Wam pomóc lub przeszkodzić w drodze do znalezienia wyjścia
oraz niepowtarzalna atmosfera każdego z pokoi powoduje że nawet 6 osób
zamkniętych w pokoju będzie musiało
wysilić umysł oraz umiejętności manualne żeby zdążyc przed czasem.
Myślicie że 60 minut to dużo? Jak
dotąd tylko 2 zespołom udało się wyjść
bez podpowiedzi.
Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli wszystkich chętnych do uruchomienia pokładów kreatywnego myślenia i świetnej zabawy.
Aktualnie posiadamy dwa pokoje
Sherlocked oraz Psychiatric Asylum.
W przygotowaniu kolejne wraz ze specjalną edycją na Halloween.
Gwarantujemy, że nikt nie wyjdzie
(jeśli w ogóle wyjdzie :) zawiedziony!!!
Więcej informacji na:
www.asylroom.com
oraz na naszym profilu
www.facebook/asylroom
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NAZWA DZIAŁU
SPORT

Polska albo Irlandia
MACIEJ WEBER

W

końcu stanie się to,
co stać się musiało.
Reprezentacja
Polski w bezpośrednim,
ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy walczy o awans
z Irlandią. 11 października, Stadion Narodowy w Warszawie.

W ubiegłym roku w Dublinie było
1:1, ale do ostatnich sekund prowadzili Biało-Czerwoni, po bramce Sławomira Peszki w pierwszej połowie.
Mecz rozegrany 19 listopada okazał
się dla Polaków zbyt długi. W ostatniej akcji wyrównał Shane – nomen
omen – Long. I dlatego w niedzielę
11 października ten mecz będzie decydować, kto zajmie drugą lokatę
w grupie. Mimo pewnych zawirowań,
pierwsza lokata jest zarezerwowana
dla prowadzących, mistrzów świata
Niemców.
Dwie ostatnie kolejki mogą przynieść różne rozstrzygnięcia. Jednego
tylko raczej nie ma co brać pod uwagę
– że Irlandczycy ograją 8 października
Niemców, co prawie udało im się na
wyjeździe, ale przecież nic dwa razy
się nie zdarza. Niemcy byli wówczas
w dołku, nie tylko zremisowali tamto
spotkanie, ale przegrali w Warszawie.
Teraz już jednak się otrząsnęli, ograli
Szkotów, w rewanżu Polaków i wrócili
na należne im miejsce. Niewiedzącym
wskazujemy, że oprócz zwycięzców
grup, bezpośredni awans wywalczy
także druga drużyna. Trzecia wystąpi
w barażach (o ile zdobędzie wystarczająco dużo punktów, bo z tych, którzy
zajmą te trzecie lokaty w grupach najsłabszy się nie zakwalifikuje). Szans
na premię nie mają już Gruzja oraz
Gibraltar. Do drugiego miejsca aspirują Polacy oraz Irlandczycy, i w nieco
mniejszym stopniu Szkoci.
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Nie przegrać
Zakładając, że w meczu Irlandii z Niemcami bardzo prawdopodobny jest remis, to zwycięstwo Polaków w Glasgow
załatwiłoby sprawę drugiego miejsca. Gdyby jednak w meczu Szkotów
z Biało-Czerwonymi także padł remis,
to przed ostatnią kolejką układ byłby
następujący: 1. Niemcy 20 pkt, 2. Polska 18, 3. Irlandia 16, 4. Szkocja 12.
I wtedy, w ostatnim spotkaniu z Irlandią naszym wystarczałby remis. Jeżeli
jednak Polacy ze Szkotami przegrają, to
może być różnie. Szkoci na koniec grają z Gibraltarem, a więc trzy punkty już
mogą sobie doliczyć. Przy dwóch zwycięstwach mają finalnie 17 punktów.
Polska przed meczem w Warszawie też
17 i jeżeli przegra z Irlandią, może spaść
na czwartą pozycję i nie dostanie się nawet do baraży. Najbardziej prawdopodobny jest jednak taki układ na koniec:
1. Niemcy, 2. Polska, 3. Irlandia.
Lewandowski i spółka
Irlandczycy grają zawsze tak samo.
Długie wrzutki w pole karne i walka,
walka, walka. Polacy są bardziej finezyjni, mają indywidualności, nasi współmieszkańcy natomiast wszyscy wydają
się tacy sami. Dziś, gdy powiecie „Robert Lewandowski”, wiadomo od razu,
o co chodzi. Wyczyn kapitana polskiej
reprezentacji, który w ligowym meczu
Bayernu Monachium z Wolfsburgiem,
gdy w ciągu dziewięciu minut strzelił
pięć goli, jeszcze do dzisiaj bywa komentowany. W tamtym okresie „Lewy”
w ciągu tygodnia w trzech zaledwie
występach aż dziesięć razy trafiał do
siatki. Takie wyczyny zdarzają się tylko
największym. A przypomnijmy, że prowadząc wśród strzelców Bundesligi,
nasz Lewandowski z dziesięcioma trafieniami jest na razie także liderem strzelców całych eliminacji ME (dziewięć goli
strzelił co prawda najsłabszym – sześć
Gibraltarowi i trzy Gruzinom, a tylko
jednego „poważnej” drużynie, tzn.
Niemcom, ale innym też nikt nie bronił
nastrzelać najsłabszym).
Łukasz Piszczek, o ile jest zdrowy (co
do tego tradycyjnie nie będzie pewności) grając w Borussii Dortmund, prezentuje się jako jeden z najlepszych
prawych obrońców Europy. Jakub Błaszczykowski miał trochę problemów, ale
we włoskiej Fiorentinie radzi sobie lepiej z każdym tygodniem. Grzegorz Krychowiak jest pewniakiem w drużynie
zdobywcy Ligi Europy, hiszpańskiej Sevilli. Do tego Łukasz Fabiański w bramce Swansea należy ostatnio do najlepszych bramkarzy ligi angielskiej (a jeżeli
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nie on, to mamy Wojciecha Szczęsnego
z Romy, Artura Boruca czy Przemysława
Tytonia, więc bramkę mamy obsadzoną
na poziomie co najmniej europejskim).
Czyli Polska ma przedstawicieli we
wszystkich najlepszych europejskich ligach (do tego Kamil Glik – kolejny Polak
w lidze włoskiej, Kamil Grosicki w lidze
francuskiej i Arkadiusz Milik tylko w holenderskiej, za to w słynnym Ajaksie).
A więc, z całą sympatią dla naszych
irlandzkich braci – na mistrzostwa do
Francji pojedzie Polska.
Jak dojechać
Być może część z Państwa zechce wybrać się na to jakże ważne dla obydwu
nacji spotkanie, drukujemy więc skróconą wersję ściągawki. Czyli jak dotrzeć
na miejsce wydarzeń, kiedy już będziemy w Warszawie.
Stadion Narodowy mieści się przy Al.
Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Dojazd
jest możliwy samochodem, ale z powodu dużej liczby kibiców, warto przyjechać komunikacją miejską. Z Dworca
Centralnego wygodnie można dojechać
tramwajami linii 7, 8, 9, 22, 24 oraz 25,
a także autobusami linii 117, 158, 507,
517 i 521. Jeśli jednak zdecydujecie się
przyjechać samochodem, przy Stadionie Narodowym jest dostępny parking
– obok stacji PKP Warszawa Stadion
(wjazd od ul. Siwca, Sokolej albo Zamoyskiego), a także płatny parking
podziemny – wjazd bramą nr 6 od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie (parking
jest czynny w godzinach 9.00–22.00,
a więc w dniu meczu raczej bez sensu,
bo ten skończy się około 22.30).
Możemy spodziewać się kompletu
publiczności i biletów raczej już nie dostaniemy. Dla orientacji publikujemy
jednak cennik, bo może gdzieś jakimś
cudem wejściówki się znajdą i będzie
można mieć porównanie. Bilety kategorii I kosztują aż 200 zł (jakieś 346
funtów i kilka pensów). Kategoria II
– 160 zł, III – 100 zł. Osoba na wózku
plus opiekun 60 zł, bilet rodzinny 110
zł (osoba dorosła 80 zł, dziecko do lat
12 – 30 zł).
REPREZENTACJA POLSKI NA MECZE
ZE SZKOCJĄ I IRLANDIĄ
Bramkarze: Artur Boruc (Bournemouth, Anglia), Łukasz Fabiański (Swansea, Anglia), Wojciech Szczęsny (AS
Roma, Włochy), Przemysław Tytoń (VfB
Stuttgart, Niemcy)
Obrońcy: Thiago Cionek (Modena,
Włochy – II liga), Kamil Glik (AC Torino, Włochy), Artur Jędrzejczyk (FK
Krasnodar, Rosja), Paweł Olkowski (FC

Koeln, Niemcy), Michał Pazdan (Legia
Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia
Dortmund, Niemcy), Łukasz Szukała
(Osmanlispor, Turcja), Jakub Wawrzyniak (Lechia Gdańsk)
Pomocnicy: Ariel Borysiuk (Lechia
Gdańsk), Jakub Błaszczykowski (Fiorentina, Włochy), Kamil Grosicki (Stade
Rennais, Francja), Tomasz Jodłowiec
(Legia Warszawa), Bartosz Kapustka
(Cracovia Kraków), Grzegorz Krychowiak (Sevilla, Hiszpania), Karol Linetty
(Lech Poznań), Krzysztof Mączyński
(Wisła Kraków), Sebastian Mila (Lechia Gdańsk), Sławomir Peszko (Lechia
Gdańsk), Maciej Rybus (Terek Groznyj,
Rosja), Piotr Zieliński (Empoli, Włochy)
Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Niemcy), Arkadiusz
Milik (Ajax Amsterdam, Holandia), Artur Sobiech (Hannover 96, Niemcy),
Kamil Wilczek (Carpi FC, Włochy)
TABELA GRUPY D (po ośmiu
kolejkach)
1. Niemcy
19
22–7
2. Polska 17
29–7
3. Irlandia
15
17–5
4. Szkocja
11
14–10
5. Gruzja 6
5–14
6. Gibraltar
0
2–46
Czołowi strzelcy eliminacji w grupie
D
10 – Robert Lewandowski (Polska)
8 – Thomas Müller (Niemcy)
6 – Arkadiusz Milik (Polska)
5 – Robbie Keane (Irlandia)
4 – Kamil Grosicki (Polska), Shaun Maloney (Irlandia)
Do rozegrania
8 października: Gruzja – Gibraltar, Irlandia – Niemcy, Szkocja – Polska
11 października: Polska – Irlandia,
Niemcy – Gruzja, Gibraltar – Szkocja

POLSKA – IRLANDIA
11 października (niedziela),
godz. 20.45
Stadion Narodowy w Warszawie
Polska: Fabiański – Piszczek, Glik,
Pazdan, Rybus – Błaszczykowski,
Krychowiak, Mączyński, Grosicki –
Milik, Lewandowski
Irlandia: Given – Coleman, O’Shea,
Clark, Brady – Hendrick, Whelan,
McCarthy, Gibson, Hoolahan – Keane

Zadzwoń: Monika Kealy
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