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Czytelniczko i Czytelniku,
patrząc za okno w chwili składania tego numeru MIR-a, chciałoby się zakrzyknąć gromko: „Lato! Lato wszędzie!”, bowiem żar leje się z nieba, na którym nie uświadczysz ani
jednej chmurki, a parki i plaże pełne są ludzi w każdym wieku wystawiających do
słońca każdą możliwą część ciała.
Cykl wydawniczy Waszego ulubionego magazynu oraz kapryśna irlandzka pogoda
sprawią, że w chwili, kiedy ten ciepły jeszcze numer będziecie brać do rąk, prawdopodobnie aura za oknem nie będzie już tak łaskawa. Co więcej, zmienność lokalnego klimatu może sprawić, że zanim ten tekst zostanie wydrukowany, nasza Zielona Wyspa
na skraju Europy może spłynąć strugami deszczu, który będzie jedynie nieco cieplejszy
niż w zimę czy na jesieni.
Zatem cieszmy się tą niecodzienną w Irlandii pogodą, chwytajmy słońce, plażujmy,
wylegujmy się w parkach i ogrodach, spacerujmy, pijmy drinki z palemkami lub zimne
napoje (niekoniecznie wyskokowe), bo
nie wiemy, ile czasu nam jest dane
i jak długo nasze
szczęście potrwa. Bo
przecież nie można
wierzyć w prognozy
irlandzkich synoptyków zapewniających, że tegoroczne
lato będzie długie,
gorące i słoneczne. Nie zwiodą nas
swoimi niepewnymi
prognozami, bo nauczeni długoletnim
d o ś w i a d c ze n i e m
wiemy, że jedyna
sprawdzająca
się
tutaj prognoza pogody brzmi: „Będzie
padać, albo będzie
padać później”.
A takie małe słoneczne interludia
to tylko zwykłe anomalie świadczące
o tym, że nawet
w tak stałym deszczowym
klimacie
może coś się nagle
zepsuć
i
kurek
z deszczem zostanie
niespodzianie
zakręcony. Oby nie na
długo, bo może się
okazać, że Irlandia
pozbawiona stałego
dopływu deszczówki
zacznie się zmagać
z suszą, co może
skłonić rząd do odwieszenia (oby nie
podniesienia) opłat za wodę, która w kraju otoczonym przez wodę z dosłownie każdej
strony może okazać się towarem deficytowym.
Cieszmy się zatem póki możemy każdym przejawem dobrej pogody i wszystkim, co
nas dobrego w życiu spotyka. Bo przecież mądry śpiewak kiedyś śpiewał, że w życiu
piękne są tylko chwile. Oby trwały jak najdłużej i były jak najpiękniejsze. I mamy taką
cichą nadzieję, że jedną z takich dobrych chwil będzie przeczytanie naszego najnowszego MIR-a od deski do deski. Naprawdę warto.

Z gorącym czerwcowym pozdrowieniem,
Redakcja
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Hot like Dublin, czyli sunshine zapierdziela jak na Hawajach

TT

W Irlandii lato, Moi Państwo. Kiedy
piszę te słowa, a ma to miejsce pod
koniec maja, Dublin jest gorętszy
niż Barcelona. By było goręcej, jacyś
nieznani sprawcy podpalili tu szkołę,
a by było chłodniej, cały naród
chodzi prawie na golasa i w przemysłowych ilościach pochłania lody.
Straszna sprawa z tym latem, straszna
sprawa. Zaczęło się niewinnie, w połowie maja słońce świeciło przez trzy
dni, a potem powróciła tradycyjna
irlandzka pogoda, przez masochistów
określana często jako „przyjemny chłodek”, który polega na tym, że wiatr
wyrywa drzewa, przewraca tablice
reklamowe oraz buja samochodami,
z których nie da się wyjść, chyba że
ktoś zamierza wziąć prysznic.
Jednak przyjemny chłodek wkrótce
ustał i tak oto Irlandia zamieniła się
w wyspę tropikalną. Ma to wiele dobrych stron. Na ten przykład dziewczyny chadzają po ulicach w stanie
półnagim, torturując przechodniów
swymi wdziękami. Zrobiło się tak
gorąco, że nawet ja przestałem
w ubiegły weekend nosić marynarkę.
Aż głupio, tak bez marynarki, ale pot

TT

TT

lałby mi się po nogach, więc czego
nie robi się dla zdrowia. Ciekawe
jak długo to potrwa. Dwa lata temu
takie upały, dochodzące do caluśkich
dwudziestu stopni, miotały Irlandią
przez całe osiemnaście dni, podczas
których nie padało. W mediach mówiono nawet o klęsce żywiołowej,
bo Zielona Wyspa stała się wyspą
żółtą, albowiem wyschła na wiór
tutejsza roślinność. Irlandia musiała
wyglądać z kosmosu jak jajecznica.
Coś mi mówi, że należy być dobrej
myśli i że idzie w tę stronę. Ostatnio
takie letnie klimaty są tu coraz
częstsze i trwają coraz dłużej. Myślę,
że to efekt uboczny globalnego ocieplenia. Kto wie, może by wypadało
już dzisiaj zainteresować się jakimś
domkiem na plaży, bo jak Irlandia
stanie się drugą Teneryfą, a na
samej Teneryfie zrobi się za gorąco,
ceny jak nic pójdą do góry. A Hiszpanie i Włosi będą do nas przyjeżdżali,
by się opalić na szoko braun.
Ludzie z tego upału zaczęli robić
straszne rzeczy. Na ten przykład
w Dublinie spalili szkołę, ukradłszy
z niej wcześniej trzydzieści laptopów.
Tak swoją drogą, po co tyle laptopów
w jednej szkole? Chociaż może ja się
nie znam. Podobno żaden nie był
miejscowym uczniem. Znaczy się podpalacz, nie laptop. Śledztwo trwa.
Prócz tego niezwykle popularnym
tematem stał się nieustający strajk
motorniczych Luasa, czyli dublińskiego tramwaju. Wygląda na to,
że dyrekcja jest nieugięta i batalia
o kasę póki co nie kończy się specjalnie. Z tego wszystkiego w kolejne
piątki trudno się dostać do miasta,
a co poniektóre przystanki zaczęły
spełniać niecodzienne role. W mojej
okolicy na ten przykład przystanek
Luasa w takie strajkowe piątki zamienia się w knajpę pod gołym niebem;
zjeżdżają się tu obwoźni sprzedawcy
falafela, burrito i hot dogów, i dają do
pieca. Krawężnik przy torach idealnie
nadaje się do tego, by klapnąć sobie
na tyłku i pałaszować te frykasy.
Przypomina mi się wątek z zamierzchłej historii: w 1989 w Londynie
też było gorące lato, i też był strajk,

TT
TT
TT

TT
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tyle że metra. Nie pamiętam już
w jaki dzień tygodnia, ale bodaj raz
w tygodniu metro wysiadało i miasto
ogarniał chaos, bo Londyn bez metra
to jak metro bez pociągów. Był to
również dzień powszechnie znany
z tego, że cała masa Polaków traciła
wtedy swoje nielegalne prace na
zmywakach, ponieważ nie byli w stanie dostać się do roboty.
Wracając zaś na ziemię, zagrał tu
u nas niedawno Bruce Springsteen.
Trafiła mu się niezła pogoda. Mam
duży sentyment do Bruce’a Springsteena, chociaż nie przepadam za
jego muzyką. Był jednakowoż wielkim idolem mojego poprzedniego
landlorda, który zignorował donosy
sąsiadów o rzekomym hałasie, kiedy
dowiedział się, że wywołała je moja
gitara marki Fender, model Telecaster, czyli taka sama, na jakiej gra
jego idol. Prosił nawet, by dać mu
na niej pobrzdąkać, co oczywiście
wywołało kolejne hałasy, a także
zrobić mu z nią zdjęcie. To kolejny
dowód, że gitarą można zwojować
naprawdę wiele i nie tylko w dziedzinie wyrywania lasek.
Tymczasem Irlandczycy szykują się
na podbój kolejnego kraju za pomocą
dziesiątek tysięcy zabytkowych

TT

TT

camper vanów, i to znowu z powodu
piłki. Wkrótce wyruszą na podbój
Francji – ciekawe, czy spodobają się
żabojedzącym tak samo, jak spodobali się przed czterema laty w Polsce.
Baza ich drużyny, przez co należy
się domyślać, że również kibiców,
ma być urządzona w Versailles, nie
mylić z pałacem wersalskim, bo tam
by było dla nich ździebko przydrogo,
choć to w okolicy. Jestem przekonany, że jest tam jakiś pub irlandzki, jak
wszędzie. Chociaż coś mi się zdaje,
że będą się snobowali na brasserie
de la bla bla, gdzie oczywiście będzie
najdroższa kawa na świecie, a także
najdroższy na świecie browar. Swoją
drogą, te paryskie dziewięć euro za
kufel to naprawdę lekka przesada.
Chyląc z głów czapki, a raczej berety,
przed nieustraszonymi kibicami
z Irlandii, którzy wygrywają wszystkie
mistrzostwa we wszystkim, w przeciwieństwie do ich drużyny, pozwolę
sobie skończyć te dywagacje i udać
się na spoczynek. Powinienem był
zostać dentystą, tak jak chcieli moi
starzy. Od tego ciągłego klikania coraz
szybciej zaczynają mnie boleć ręce.

TT

Cordialmente,
Piotrczerwinski.com

KRÓTKO

Starsza Pani wyłudziła €45.000
Jak donoszą irlandzkie media, 71-letnia
kobieta pochodzenia wschodnioeuropejskiego o imieniu Liliana, została
uznana winną wyłudzenia 45,000€ tytułem zasiłków socjalnych.
Wyrok 18 miesięcy więzienia
w zawieszeniu został wydany przez
sąd w Cork, na podstawie 21 zarzutów kierowanych pod adresem Pani
Liliany. Co ciekawe sąd zgodził się
na zawieszenie wyroku, pod warunkiem, że oskarżona opuści Zieloną
Wyspę, i nie powróci aż do 2021
roku.

Podczas rozprawy, ujawniono, że
świadczenia były zarejestrowane na
adres w okolicach Rochestown Road,
Cork, lecz jak się okazało, pobierającej
je emerytowanej ekonomistki pod nim
nie można było zastać.
Wyłudzenia miały miejsce w latach
2011-2015, a ich sprawczyni została ujęta w marcu 2016, na lotnisku w Cork.
Sędzia O’Donnabháin, przyznał,
że oskarżona okazała wielką skruchę,
a także, że stan jej zdrowia nie jest najlepszy, co na pewno miało wpływ na
załagodzenie wyroku w jej sprawie.

Superszybki internet
Rada Unii Europejskiej ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii (TTE) podjęła
decyzję w sprawie wprowadzenia w całej Unii internetu szerokopasmowego
nowej generacji. Miałby on być dostępny już od 2020 roku w niektórych
krajach Wspólnoty. Chodzi o wykorzystanie w UE pasma ultrawysokich częstotliwości radiowych (UHF) 470–790
MHz. Obecnie pasmo to jest wykorzy-

stywane głównie na potrzeby telewizyjnych usług nadawczych. Tymczasem
Unia chce udostępnienia do 2020 roku
większej liczby częstotliwości w paśmie
700 MHz na potrzeby usług mobilnych.
Jak przekonują unijni urzędnicy, pasmo
to nadaje się idealnie do dostarczania
wysokiej jakości usług dostępu do internetu, niezależnie od miejsca pobytu
użytkowników.

Facebook przegrywa wielkie starcie
z internautami
Gorzkie łzy w siedzibie głównej Facebooka – amerykański gigant przegrał
pierwszą rozprawę sądową. Użytkownicy portalu społecznościowego wytoczyli mu proces o bezprawne gromadzenie
danych biometrycznych. Sąd w Kalifornii odrzucił wniosek przedstawicieli
firmy Facebook, w którym domagali się
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oddalenia pozwu. Grupa oskarżycieli
uważa, że „znaczniki” umożliwiające
naszym znajomym rozpoznawanie twarzy na zdjęciach są niezgodne z prawem
– dzięki nim amerykańska firma gromadziła oraz przechowywała dane, co stanowi naruszenie przepisów BIPA. Data
drugiej rozprawy nie jest jeszcze znana.
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Ukraina zwycięża w Eurowizji
Jamala reprezentująca Ukrainę zwyciężyła
w finale 61. Konkursu Piosenki Eurowizji
w Sztokholmie. Polak Michał Szpak zajął
jedną z najwyższych pozycji w ciągu ostatnich lat – 8. miejsce. Na drugim miejscu
uplasowała się australijska artystka Dami

10-latek z Finlandii zhakował Instagrama

In, zaś na trzecim wykonawca z Rosji Siergiej Łazariew. Szpak z balladą „Color of
Your Life” zdobył 229 punktów – 222 od
widzów, zaś 7 od jury. Jamala wywalczyła
dla Ukrainy możliwość organizacji kolejnego finału Eurowizji.

10-letni mieszkaniec Finlandii o imieniu
Jani znalazł lukę w zabezpieczeniach
jednej z najpopularniejszych aplikacji
XXI wieku – Instagramie (Facebook).
Chłopak bez większych problemów mógł
usuwać komentarze na profilach użytkowników, w tym na profilu samego Justina Biebera. Młodzieniec niezwłocznie

mir | czerwiec 2016
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poinformował o błędzie przedstawicieli
Facebooka. Amerykański gigant docenił
szczerość, a także umiejętności Finlandczyka i postanowił nagrodzić go dziesięcioma tysiącami dolarów. Młody haker
przeznaczy swoją nagrodę na zakup
komputerów dla swoich braci, nowego
roweru, a także… sprzętu do gry w piłkę.

PRZEWROTKĄ

Euroszansa 2016
MACIEJ WEBER

10

czerwca na francuskich boiskach rozpoczynają się piłkarskie
mistrzostwa Europy.
Po raz pierwszy zagrają nie tylko Polacy, ale i obie Irlandie.

Słynny ongiś angielski napastnik,
a obecnie komentator Gary Lineker
ukuł powiedzenie, że piłka nożna to
taka gra, w której po każdej stronie boiska występuje po jedenastu piłkarzy,
a w której na koniec i tak zawsze wygrywają Niemcy. Jeżeli ktoś pamięta,
jak przebiegały ostatnie mistrzostwa

świata w Brazylii, jest w stanie zgodzić
się z tym powiedzeniem. Niemcy tam
faktycznie wygrali. Nie będą jednak
wygrywać do końca świata, a moment
na przerwanie ich dominacji jest tym
bardziej stosowny, że tym razem mają
w grupie Polaków. Co prawda bywało
już podobnie na dużych turniejach kilka razy i oprócz trzech porażek do zera
tylko raz żeśmy bezbramkowo zremisowali (czyli w sumie nie wbiliśmy im
ani jednego gola), pamiętamy jednak,
że w eliminacjach do francuskiego turnieju odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo
w historii. I skład mamy bombowy jak
nigdy. Kamil Glik to kapitan włoskiego
Torino, Grzegorz Krychowiak wiedzie
prym w hiszpańskiej Sevilli, z którą niedawno po raz drugi wygrał Ligę Europy,
Arkadiusz Milik to trzeci strzelec ligi holenderskiej i najlepszy słynnego Ajaxu.
Poza tym mamy jednych z najlepszych na świecie bramkarzy, o sukcesach
Roberta Lewandowskiego nawet nie wypada wspominać: 30 goli tylko w Bundeslidze i po raz drugi miano króla strzelców tamtejszych rozgrywek. Kapitan
polskiej reprezentacji na koniec ubiegłego roku w rankingach zajmował na ogół
czwarte miejsce na świecie – ustępował
tylko Messiemu, Ronaldo i Neymarowi.
Gdyby Real Madryt zdołał wykupić go

z Bayernu – a są takie próby – to transfer „Lewego” kosztowałby przynajmniej
90 mln euro. Za Krychowiaka jego pracodawcy chcieliby przynajmniej 15 mln
euro, zaś Ajax wzgardził ofertą Lazio oferującego 18 mln euro za wciąż perspektywicznego Milika.
Wartość ekwiwalentu reklamowego
publikacji medialnych zamieszczonych
w marcu tego roku na temat Lewandowskiego wyceniono na 51 mln zł,
podczas gdy w przypadku np. Agnieszki Radwańskiej jest to 23,6 mln zł. Za
udział w reklamie kapitan polskiej
reprezentacji może żądać 1 mln zł, tj.
prawie dwa razy więcej niż znany aktor
Marek Kondrat. A Lewandowski reklamował już prawie wszystko. Od telefonów, żyletek, przez buty, koszule, aż
do szamponów. Z żoną, bez żony czy
w towarzystwie kolegów. Kiedy dolatywał na zgrupowanie kadry przed Euro
w Arłamowie, to przed hotelem, by tylko nań popatrzeć z daleka, oczekiwały
tysiące kibiców. Kiedy niczym papież
pozdrawiał tłumy z balkonu, wzbudzał
uczucia wręcz euforyczne. Czy w takich
warunkach Polacy mają prawo nie odnieść na Euro sukcesu? Czyli nie awansować choć do ćwierćfinału?
Kolegów „Lewego”, choć w mniejszym stopniu, to jednak także oblegają reklamodawcy. Do tego celebrycki
sznyt i udział w reklamach selekcjonera
Nawałki. Jak w takich warunkach mogą
zagrozić nam Irlandczycy?
Jeżeli nie wszyscy jeszcze wiedzą, to
w grupie na Euro nasi rozpoczną od meczu z Irlandią Północną. W eliminacjach
graliśmy z Irlandczykami z południa i po
ciężkich bojach ich w końcu żeśmy ograli. Ani ta „nasza” Irlandia ani ta „wraża”
nie są we Francji przesadnie oczekiwanymi gośćmi. To znaczy – wiele po nich
fachowcy się nie spodziewają, a konkretnie walki, zaangażowania i osiągnięcia
jednego czy drugiego przyzwoitego wyniku. Na zdecydowanie więcej liczymy ze
strony biało-czerwonych.
Dla tych, którzy mimo życia na emigracji, przywiązani są do ojczystej mowy
– informacja o transmisjach telewizyjnych. Telewizja Polska niedawno wykupiła sublicencję do pokazania 11 spotkań turnieju, w tym najważniejszych
i z obowiązkowym uwzględnieniem
Polaków. Z tego powodu TVP odtrąbiła
zresztą niesamowity sukces, podając
to jako news dnia we wszystkich wiadomościach. Chociaż wiadomo, że kibicowi w sumie wszystko jedno, gdzie
obejrzy biało-czerwonych, byleby tylko
mógł ich oglądać (ale wiemy, z czego
cieszą się panowie redaktorzy – miesięczna atrakcyjna wycieczka do Francji
za darmo, plus spory osobisty zarobek).
A przecież to samo (tylko zdecydowanie
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lepiej) pokaże Polsat. W sumie 24 mecze, w tym te same, co na TVP można
będzie obejrzeć w otwartych kanałach,
a za resztę niestety trzeba zapłacić (w
przeliczeniu jakieś 25 euro, a 20 euro
dla abonentów Cyfrowego Polsatu).
Siłą polskiej drużyny jest to, że z dużym prawdopodobieństwem można podać już jej skład na wyjściowe spotkanie
(choć może to być słabość, bo przez to
łatwiej będzie nas rywalom „rozpracować”): Fabiański – Piszczek, Glik, Pazdan,
Jędrzejczyk – Błaszczykowski, Krychowiak
(ostatnio kontuzjowany, ale ma być gotowy na Euro), Zieliński, Grosicki – Milik,
Lewandowski. Zobaczymy, czy taką jedenastką Polacy rozpoczną na Euro pierwsze spotkanie 12 czerwca z Irlandią Północną. Jest właściwie jedna wątpliwość.
Na lewej obronie zagrałby Maciej Rybus,
ale z powodu kontuzji barku nie jedzie na
Euro i zastąpi go Artur Jędrzejczyk, a być
może Jakub Wawrzyniak.
Gdzie można obejrzeć bramki reprezentacji Polski? Na TVP Historia – ten żart
powinien przestać być aktualny, bo szansa na sukces jest największa od dawna.!
REPREZENTACJA POLSKI NA EURO 2016
Bramkarze: Artur Boruc (Bournemouth),
Łukasz Fabiański (Swansea City), Wojciech
Szczęsny (AS Roma)
Obrońcy: Thiago Cionek (Palermo), Kamil
Glik (Torino), Artur Jędrzejczyk, Michał
Pazdan (obaj Legia Warszawa), Łukasz
Piszczek (Borussia Dortmund), Bartosz
Salamon (Cagliari), Jakub Wawrzyniak
(Lechia Gdańsk)
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Fiorentina), Kamil Grosicki (Stade Rennais), Tomasz Jodłowiec (Legia), Bartosz Kapustka
(Cracovia), Grzegorz Krychowiak (Sevilla),
Karol Linetty (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Sławomir Peszko
(Lechia), Filip Starzyński (Zagłębie Lubin),
Piotr Zieliński (Empoli)
Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern
Monachium), Arkadiusz Milik (Ajax
Amsterdam), Mariusz Stępiński (Ruch
Chorzów)
MECZE POLAKÓW
(według czasu irlandzkiego)
Irlandia Północna – Nicea: 12 czerwca,
godz. 17.00
Niemcy – Paryż: 16 czerwca, godz. 20.00
Ukraina – Marsylia: 21 czerwca, godz.
17.00
MECZE IRLANDCZYKÓW
Szwecja – Paryż: 13 czerwca, godz. 17.00
Belgia – Bordeaux: 18 czerwca, godz.
14.00
Włochy – Lille: 22 czerwca, godz. 20.00
1/8 finału – 25, 26 i 27 czerwca
Ćwierćfinały – 30 czerwca, 1, 2 i 3 lipca
Półfinały – 6 i 7 lipca
Finał – 10 lipca
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Przygotuj się na… strajki!
Firma Luas oficjalnie zapowiedziała
kolejne strajki. Już w czerwcu ponownie na kilka godzin stanie komunikacja
w Dublinie. Pracownicy firmy domagają się podwyżek. Przypominamy, że
podobne strajki odbyły się na początku
tego roku i trwały przez parę dni. Trans-

port w stolicy Irlandii został zawieszony kolejno na 4, 8, 24 oraz 48 godzin.
Czerwcowe manifestacje mają potrwać
nieco krócej – 4 bądź 8 godzin. Związki
zawodowe SIPTU próbują załagodzić sytuację, aczkolwiek obecnie nie są znane
jeszcze szczegóły.

Enda Kenny ponownie objął stanowisko
premiera Irlandii

6 maja oficjalnie poznaliśmy nowego premiera Irlandii. Po raz kolejny
stanowisko to obejmie Enda Kenny.
Nareszcie, po dziesięciu tygodniach
skończy się polityczny chaos. Opozycja
zgodziła się w końcu na utworzenie
rządu mniejszościowego. Na co musi
się przygotować szef irlandzkiego rzą-

Polscy naukowcy
opracowali sztuczną
krew
Wynalazek wchodzi w fazę testów i jeśli
wszystko się uda, to będzie to wielki postęp medycyny. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad sztuczną
krwią. Będzie przenosić tlen do tkanek
i odżywiać organy przeznaczone do
przeszczepów. W ciągu 48 godzin od
pobrania taki organ będzie można dostarczyć w dowolne miejsce na świecie.
Dzięki sztucznej krwi po raz pierwszy to
organy będą czekać na pacjentów, a nie
odwrotnie.
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du? Na uwagę zasługuje fatalna sytuacja mieszkaniowa oraz w zakresie
infrastruktury, a także niezadowolenie
ludności wynikające z poziomu płac.
Analitycy uważają, że chociaż nowy
rząd bez problemu przetrwa do 2018
roku, jego polityka może okazać się co
najmniej nieskuteczna.

KRÓTKO

Polski chór podbija Limerick
Mieszkańcy Limerick gromadzą się raz
w miesiącu w kościele St Michael’s
Church, gdzie słuchają utworów wykonywanych przez polski chór Cantata
Deo. Pojawienie się muzyków przyciąga
coraz więcej ludzi, nie tylko tych wie-

rzących. Śpiewamy większość piosenek
w języku polskim, ale mamy także repertuar po angielsku oraz irlandzku,
dlatego rdzenni mieszkańcy także są
mile widziani – podkreśliła Anna Bankoszumacher, dyrektor chóru.

Masowe zwolnienia w INTEL Ireland?
Plotki o rzekomych zwolnieniach w irlandzkim oddziale Intel było słychać już
kilka tygodni temu. Firma chce zwolnić około 12 tysięcy pracowników na
całym świecie. Obecnie trwa wdrażanie „programu separacyjnego”: kadra
zarządzająca szuka osób, które zechcą
odejść dobrowolnie. Każdy z pracow-
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ników wzywany jest na indywidualną
rozmowę z przełożonym i dostaje pięć
tygodni na podjęcie decyzji. Szacuje
się, że w samej Irlandii zatrudnienia nie
straci więcej aniżeli 500 osób. Firma zamierza zorganizować dla zwolnionych
pracowników usługę pośrednictwa zawodowego.
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Akademia Razem
ogłasza zapisy na nowy rok szkolny
Popołudniowe zajęcia oferowane przez
szkołę działającą przy organizacji Together-Razem w Cork stanowią alternatywę do cosobotnich oraz coniedzielnych spotkań w polskiej szkole.
W cenie czesnego m.in. indywidualne
konsultacje logopedyczne. Propozycją

Akademii jest również całoroczny kurs
maturalny trwający od września 2016
roku. Szczegóły pod adresem email:
razemacademy@together-razem.org
oraz numerem telefonu: 0857879558.
W przypadku nieodebranego połączenia można zostawić wiadomość.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Koncert Mariki w Dublinie

M

 rika Marta Kosaa
kowska to wokalistka, autorka tekstów
i kompozytorka z pięcioma płytami na
koncie.

Artystka rozpoczęła swoją
karierę od brzmień reggae/
soul. Wraz z ostatnią płytą
zmieniła kierunek muzyczny,
zwracając się w stronę muzyki poetyckiej w warstwie
tekstowej oraz avantpopowej
i elektronicznej w warstwie
muzycznej.
Nominowana
do kilku nagród muzycznych
m.in. SuperJedynki. Supportowała takie artystki jak Macy
Gray czy Erykah Badu.
17 czerwca 2016 – Dublin,
The Grand Social, Dublin 1
Drzwi: 20.00.
Wiek: +18.
Bilety: przedsprzedaż – € 19,
na drzwiach – € 25, VIP – €
44.
Bilety dostępne online
oraz w lokalnych polskich
sklepach.
Więcej informacji na:
www.go2gig.eu.

Koncert Maryli Rodowicz

TPS

T

 S wraca do Dublina! Koncert w
P
Dublinie będzie pierwszym, na
którym zostanie zaprezentowany
premierowy materiał z nadchodzącej płyty „Tylko i wyłącznie”!

TPS – właściwie Wojciech Walkiewicz
(ur. 17 października 1986 r.), znany
również jako Trawą Palę Stresy, Trzeba Pomagać Swoim i Tuptuś – polski
raper. Członek zespołów ZDRPK, ZDR,
Banda Unikat oraz kolektywu Ciemna
Strefa[2]. TPS współpracował ponad-

to z takimi wykonawcami jak: Boro,
Tytuz, DDK RPK, Kali, Kizo, Rewiz,
Kubi, Nietoperz, Nizioł, Syndykat oraz
Wola.
Na scenie u boku TPS’a wystąpi Wieszak ZDR oraz lokalny top team Zibbster
i Bulbens.
11 czerwca 2016 – Dublin, Voodoo
Lounge
Start: 20.00
Bilety dostępne na:
www.bilety.gazeta.ie.

J

e sień już, już palą chwasty w sadach
i pachnie zielony dym...” – już w
październiku zapraszamy na niesamowity koncert wspaniałej artystki.
2 października na scenie Helixa w
Dublinie wystąpi Maryla Rodowicz.

Piosenkarka ma w swoim dorobku ponad dwa tysiące piosenek i od lat niezmiennie tworzy wielkie przeboje, dzięki którym ma rzesze wiernych fanów
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Królowa jest tylko jedna! Zapraszamy na koncert!!!
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2 października 2016 – Dublin, Helix
Start: 19.00.
Bilety zakupione online należy
wydrukować i okazać przy wejściu.
Osoby bez wydrukowanych biletów
mogą nie zostać wpuszczone na
koncert. Wszystkie miejsca są
siedzące, nienumerowane.
Bilety dostępne na: www.koncerty.ie
oraz www.bilety.gazeta.ie.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Rihanna – Anti World Tour

A

nti World Tour jest siódmą trasą
koncertową pochodzącej z Barbadosu piosenkarki, Rihanny.

Promuje ona jej ósmy studyjny album
„Anti”. Trasa została ogłoszona w listopadzie 2015 i zaczęła się 12 marca
2016 roku w Jacksonville. Na ten czas

Cork Midsummer Festival

zaplanowane są występy w Ameryce
Północnej oraz Europie – łącznie 71
koncertów.
21 czerwca 2016 – Dublin, Aviva
Stadium
Bilety dostępne na: www.
ticketmaster.ie.

Z

praszamy na coroczny festiwal
a
sztuki do Cork, który odbędzie się
w dniach od 17 do 26 czerwca. Organizatorzy proponują wiele ciekawych wydarzeń artystycznych
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dla odbiorców
w każdym wieku.

W tym roku w programie m.in.: piknik
w Fitzgerald Park, który umilą występy
artystów cyrkowych oraz streetartowych. Perkusista Alex Petcu i kompozytor Tom Lane przekształcą Shandon

Bells, UCC Quadrangle oraz most
Mardyke w przestrzeń muzyczną. Cork
Opera House zaprasza na koncertowe
wykonanie jednego z arcydzieł Verdiego „La Traviata”. W City Limits wystąpi
nagradzany komik Will Franken, który
zaprezentuje swoje niepowtarzalne
spojrzenie na życie. W programie również food market, wystawy, instalacje
oraz wiele innych atrakcji.
17–26 czerwca 2016 – Cork
Więcej informacji na stronie
festiwalu: www.corkmidsummer.com.
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Uważaj! Możesz stracić prawo do Child Benefit!

Donald Trump chce postawić mur w Irlandii

Rząd planuje poważne zmiany w kwestii zasiłków. Nowe wytyczne zakładają, iż przynajmniej część Irlandczyków
utraci prawo do regularnego pobierania Child Benefit. Chociaż szczegóły
projektu nie są jeszcze znane, wiele
rodzin już drży w obawie przed utratą
skromnego dodatku. Obecnie wiadomo, że prawdopodobnie zasiłek stracą

Plan budowy muru pojawił się
w związku obawą Trumpa o podnoszenie się poziomu morza w pobliżu jego
pola golfowego, w okolicy miasteczka
Doonbeg, na południe od Galway. Budowa muru miałaby się zbiec w czasie
z jego wizytą na Wyspach, którą zaplanował na 25 czerwca. Koszt prac
wyceniono na 7,6 miliona funtów,
a sam obiekt miałby 2,8 km długości,

ci, których dziecko opuszcza godziny
lekcyjne. O nowym programie mówi się
już przeszło od trzech lat, jednakże dopiero teraz rząd zabrał się za tą sprawę
„na poważnie”. Cięcia Child Benefit pozwolą zaoszczędzić budżetowi państwa
prawie sto milionów euro rocznie. Na
oficjalną publikację tej wiadomości musimy jeszcze trochę poczekać.

Referendum w sprawie Brexitu blisko
23 czerwca odbędzie się referendum
w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej. Spora grupa obywateli mieszkających w innych państwach
Wspólnoty nie będzie mogła wziąć
w nim udziału. Ordynacja referendalna
mówi, że w głosowaniu mogą wziąć
udział tylko ci, którzy spędzili poza krajem nie więcej niż 15 lat – mogą oni
głosować w konsulatach bądź pocztowo. Sondaże wskazują, że zwolenników
Brexitu jest mniej więcej tyle samo, co
przeciwników, przy czym kilkanaście
procent Brytyjczyków nie ma jeszcze
zdania w tej kwestii. Premier David
Cameron, który wynegocjował z przy-
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wódcami pozostałych państw UE porozumienie w sprawie nowych relacji
Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą, prowadzi kampanię przeciwko Brexitowi.
Przekonuje, że Brexit może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności kraju i całego kontynentu.

3 m wysokości i 20 m szerokości. Do
realizacji przedsięwzięcia potrzebne
będzie ponad 200 tysięcy ton specjalnych głazów wapiennych. Ostateczną
decyzję podejmie lokalna gmina, która
otrzymała również ultimatum ze strony Trumpa: w przypadku braku zgody,
kandydat na prezydenta USA zapowiedział wycofanie inwestycji o wartości
34 milionów funtów.

Cork:
Dublin:
1 floor office
Unit 31, Coolmine Industrial Estate
14 Princes Street
Blanchardstown
Cork City
(nad sklepem MRÓZ)
tel.: 021 427 83 49, 021 424 87 60
tel.: 018 066 555
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Urlop macierzyński

Informacje
Kobieta, która zachodzi w ciążę podczas
okresu zatrudnienia ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Wszystkie kobiety
zatrudnione (również dorywczo), niezależnie od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie ani tygodniowego wymiaru czasu pracy, mają prawo do urlopu
macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. Ponadto mogą wykorzystać dodatkowy, bezpłatny urlop macierzyński.
Wymiar urlopu macierzyńskiego
wynosi 26 tygodni, a dodatkowego bezpłatnego urlopu macierzyńskiego – 16
tygodni.
Poprawka do Ustawy z 2004 roku
o ochronie macierzyństwa zawiera
wymóg wykorzystania co najmniej 2
tygodni urlopu macierzyńskiego przed
końcem tygodnia, w którym wypada
planowany termin porodu, oraz co
najmniej 4 tygodni po tym terminie.
O sposobie wykorzystania pozostałej
części urlopu macierzyńskiego decyduje kobieta. Z reguły pracownice wykorzystują 2 tygodnie urlopu przed porodem, a pozostałe po urodzeniu dziecka.
Kobiety uprawnione do otrzymywania
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zasiłku macierzyńskiego są zobowiązane do wykorzystania co najmniej 2
tygodni, ale nie więcej niż 16 tygodni
urlopu macierzyńskiego przed końcem
tygodnia, w którym wypada planowany
termin porodu.
Świadczenia w okresie urlopu
macierzyńskiego
Uprawnienia do otrzymywania świadczeń pieniężnych podczas urlopu macierzyńskiego zależą od postanowień
zawartych w umowie o pracę. Pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania
świadczeń kobietom przebywającym
na urlopie macierzyńskim. Kobieta ma
prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez Department of Social
Protection, o ile opłacała składki na
ubezpieczenie społeczne (PRSI) w wymaganej wysokości. Jednak umowa
o pracę może uprawniać ją do dodatkowych świadczeń wypłacanych podczas
urlopu macierzyńskiego – przykładowo
pracownica może otrzymywać pensję w pełnej wysokości, pomniejszoną
o kwotę otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego.
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Dodatkowy urlop macierzyński
Od 1 marca 2007 roku pracownica ma
również prawo do dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w wymiarze 16 tygodni, ale za ten okres nie przysługuje jej
zasiłek macierzyński ani świadczenia
wypłacane przez pracodawcę, chyba że
umowa stanowi inaczej.
Dni świąteczne i urlop
wypoczynkowy
Prawo do urlopu macierzyńskiego
(włącznie z urlopem dodatkowym)
obejmuje dni świąteczne wypadające
podczas jego trwania.
Okres
urlopu
macierzyńskiego
(włącznie z dodatkowym urlopem
macierzyńskim) traktuje się jako równorzędny z okresem zatrudnienia
i uwzględnia przy ustalaniu przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego i uprawnień dotyczących dni świątecznych.
Urodzenie martwego dziecka
i poronienie
W przypadku urodzenia martwego
dziecka lub poronienia, które miało

miejsce po upływie 24 tygodnia ciąży,
pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Od 1
marca 2007 roku oznacza to, że ma prawo do urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze 26 tygodni oraz
do urlopu dodatkowego w wymiarze 16
tygodni. Pracownicy, która spełnia wymogi wiążące się z wysokością składek
PRSI, wypłaca się zasiłek macierzyński
przez 26 tygodni urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym.
Do wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu martwego
dziecka należy dołączyć zaświadczenie
lekarskie i formularz wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, z potwierdzeniem planowanego i faktycznego
terminu narodzin dziecka oraz stopnia
zaawansowania ciąży (w tygodniach).
Powrót do pracy
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 26 Poprawki do Ustawy
z 2004 roku o ochronie macierzyństwa
pracownica ma prawo powrotu na poprzednie stanowisko pracy, z zachowaniem warunków dotychczasowej
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umowy o pracę. W rozdziale 27 ustawy stwierdza się, że w przypadku gdy
z uzasadnionych przyczyn praktycznych
pracodawca nie jest w stanie zapewnić
powrotu pracownicy na poprzednie stanowisko pracy, ma obowiązek zatrudnienia jej na odpowiednim stanowisku
równorzędnym. Warunki pracy na nowym stanowisku nie powinny w znaczącym stopniu odbiegać od warunków
na poprzednim stanowisku pracy.
W przeciwnym wypadku pracownica ma prawo do uznania okresu urlopu macierzyńskiego za równorzędny
z okresem zatrudnienia. Jej warunki zatrudnienia nie mogą ulec pogorszeniu
w wyniku wykorzystania urlopu macierzyńskiego; jeżeli w okresie wykorzystywania przez nią urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie lub inne warunki
pracy uległy poprawie, po powrocie do
pracy pracownica również jest do nich
uprawniona.
Składki na ubezpieczenie społeczne
(PRSI): podczas otrzymywania zasiłku
macierzyńskiego za pracownicę automatycznie odprowadzane są składki
PRSI. Po powrocie do pracy pracownica, która wykorzystała dodatkowy bezpłatny urlop macierzyński, powinna
wystąpić do pracodawcy z wnioskiem
o wypełnienie formularza: Wniosek

o opłacanie składek w okresie urlopu
macierzyńskiego (application for maternity leave ‚credits’).
W terminie do 26 tygodni po porodzie pracownica karmiąca piersią ma
prawo do skróconego wymiaru czasu
pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.
Po podjęciu decyzji o zaniechaniu
powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma
obowiązek złożenia pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę w normalnym trybie.

badań lekarskich z wyprzedzeniem 2
tygodni. Na wniosek pracodawcy po
pierwszym badaniu powinna przedstawić mu zestawienie wyznaczonych
terminów badań lekarskich. Po porodzie pracownicy przysługuje prawo
do zwolnienia z pracy na badania
lekarskie do 14 tygodni od daty porodu, z wliczeniem wykorzystanego
po porodzie okresu urlopu macierzyńskiego. Pracownica ma prawo do
wynagrodzenia za czas niezbędny do
wykonania badań lekarskich zarówno
przed, jak i po porodzie.

Badania lekarskie
Po stwierdzeniu ciąży pracownica ma
prawo do zwolnienia z pracy w uzasadnionym wymiarze w celu przeprowadzenia badań lekarskich w związku z ciążą.
Nie jest określony maksymalny ani minimalny wymiar czasu przeznaczonego
na takie badania. Pracownicy przysługuje zwolnienie na czas niezbędny do
przeprowadzenia każdego badania. Wlicza się do niego zarówno czas podróży
do i z miejsca przeprowadzenia badań,
jak i czas samej wizyty u lekarza.
Pracownica ma obowiązek przedstawienia pracodawcy świadectwa
lekarskiego stwierdzającego ciążę
oraz poinformowania go o terminie

Uwagi
Pracownica ma obowiązek powiadomienia pracodawcy o zamiarze wykorzystania urlopu macierzyńskiego
z wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni
oraz przedstawienia mu świadectwa lekarskiego stwierdzającego ciążę. Również z wyprzedzeniem co najmniej 4
tygodni ma obowiązek powiadomienia
pracodawcy o zamiarze wykorzystania
dodatkowego urlopu macierzyńskiego
w wymiarze16 tygodni. Obydwa powiadomienia mogą być doręczone jednocześnie.
Przedwczesny poród: W przypadku
urodzenia dziecka w terminie wcześniejszym niż 4 tygodnie przed plano-
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waną datą, warunek dotyczący dostarczenia powiadomienia uważa się za
spełniony w przypadku powiadomienia
pracodawcy na piśmie w ciągu 14 dni
od daty porodu.
Powrót do pracy: Pracownica jest
zobowiązana do powiadomienia pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy
z wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni.
Zastosowanie się do wymogu powiadomienia jest istotne, gdyż niedopełnienie go może skutkować utratą
uprawnień.
O zamiarze przesunięcia terminu
wykorzystania urlopu macierzyńskiego
pracownica powinna powiadomić pracodawcę w możliwie najkrótszym terminie (pamiętając przy tym, że w tym
przypadku pracodawca ma prawo odmowy). Wniosek do pracodawcy o wykorzystanie urlopu macierzyńskiego
należy złożyć na piśmie.
Pracownica
powinna
wystąpić
z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do Wydziału Zasiłków
Macierzyńskich (Maternity Benefit
Section) Departamentu Ochrony Społecznej (Department of Social Protection) z wyprzedzeniem co najmniej 6
tygodni przed planowaną datą porodu.
Źródło: citizeninformation.ie
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NAZWA DZIAŁU
CZYTELNIA

CZYTELNIA
Nienachalna z urody.
Autor: Maria Czubaszek
Najodważniejsza z dotychczasowych książek znanej satyryczki.
Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po
raz pierwszy mówi
o sobie tak szczerze.
I tak dużo. Opowiada
o ludziach, z którymi
się przyjaźniła, pracowała, których mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po „dobrej
zmianie”). Pewne historie, które czytelnicy już mieli okazję poznać, wreszcie
znajdują zakończenie – jak choćby ta,
dlaczego nigdy nie pojechała na Galapagos, i jaka jest w tym wina Marcina
Wolskiego. A wszystko to, jak zwykle
zresztą, jest niezwykle zabawne.
Jednak tylko z pozoru jest to opowieść o niej samej. Satyryczka trzyma
w rękach lustro, w którym możemy
zobaczyć także siebie i wszystkie nasze
wady. Niestety. Maria Czubaszek mówi
wprost to, o czym każdy z nas po cichu
myśli, ale boi się powiedzieć głośno.
Przeznaczeni
Autor: Katarzyna Grochola
Los? Przypadek? Co kieruje naszym życiem?
Życiowo prawdziwa,
przeniknięta nadzieją
i dojrzałym optymizmem – ta książka to
Twoje przeznaczenie.
Można o niej opowiadać na wiele sposobów.
Na przykład tak: „Przeznaczeni” to historia
pięciu osób. Pozornie nie mają ze sobą nic
wspólnego, ale już wkrótce zbiegi okoliczności i przypadkowe na pierwszy rzut oka
zdarzenia sprawią, że ich drogi nierozerwalnie się połączą. Historie wszystkich
bohaterów zbiegają się w kulminacyjnym
punkcie. Jedni otrzymają szansę od losu,
inni tę szansę bezpowrotnie stracą…
„Przeznaczeni” to absolutny majstersztyk, na który warto było czekać
cztery długie lata. Katarzyna Grochola,
najpopularniejsza polska pisarka, postawiła wszystko na jedną kartę i napisała
powieść, jakiej jeszcze nie było. Przemyślana i misternie skonstruowana. Mądra, czasem zabawna, a momentami
bardzo poważna. O poplątanym życiu,
wzlotach i upadkach. O zderzeniach
z rzeczywistością, ale nasączoną optymizmem. To powieść, w której gra toczy się o naprawdę dużą stawkę.
Leczenie dietą
Autor: Wygraj z candida! Marek Zaremba
Walcz z kandydozą! Kolejna książka autora bestsellerowego „Jaglanego detoksu”.
Jeżeli od dłuższego czasu trapią Cię niepo-
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kojące objawy, w tym
częste znużenie, spadki
energii, wychłodzenie
organizmu, zapalenia
układu moczowego,
przewlekłe
infekcje,
bóle mięśniowe i stawowe, wypryski i egzemy skórne, stany
lękowe i depresyjne,
alergie pokarmowe, problemy trawienne
oraz brak koncentracji, a leczenie farmakologiczne nie przynosi żadnych efektów,
to nie zwlekaj, tylko zacznij od zmiany stylu życia i zastosuj program Anty Candida.
Oprócz inspiracji kulinarnych, znajdziecie tu informacje dotyczące rozpoznania i leczenia kandydozy w oparciu
nie tylko o praktykę, ale również o medyczne publikacje znanych ekspertów.
W książce znajdziecie przepisy na ła-

twe do przygotowania śniadania, obiady i kolacje oraz dodatkowo tabelę produktów dopuszczonych w programie,
z których w opisanych fazach można
przygotować sobie dowolne potrawy.
Modlitwa o deszcz.
Autor: Wojciech Jagielski
Fascynujący
obraz
Afganistanu – kraju,
który wychował mudżahedinów i talibów.
Nieustannie
aktualny, legendarny tom
reportaży Wojciecha
Jagielskiego. Jak to sie
stało, że mudżahedini
i talibowie dalej obchodzą cały świat? Mulla Omar czy Osama
ibn Ladin stali się uosobieniem lęków
Zachodu przed islamskim terroryzmem.

„Modlitwa o deszcz” przybliża nas do zrozumienia fenomenu tego kraju. W Afganistanie ścierają się interesy wielu potęg
świata. To w Afganistanie zaczął rozpadać się ZSRR. To Afganistan wystawił na
szwank reputację USA jako najpotężniejszego światowego mocarstwa. Jagielski
pisze: Afgańczycy przestawili kierunek
biegu rzeczy. Odgradzając się od obcych,
kryjąc się przed nimi w przepastnych dolinach, stracili kontakt ze światem. Obcy
zrobili z ich kraju laboratorium i akademię terroryzmu – oni sami nie przyłożyli
do tego ręki.
Książka jest nie tylko bestsellerem,
otrzymała także wiele prestiżowych wyróżnień: nominację do Nagrody Literackiej Nike, „Bursztynowego Motyla” w VIII
edycji Konkursu im. Arkadego Fiedlera na
najlepszą książkę podróżniczą roku oraz
Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera.

ROZRYWKA
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Baran (21.03–20.04)



Zapragniesz znaleźć się w centrum zainteresowania , spróbujesz zabłysnąć i zrobić coś
inaczej niż do tej pory. Barany w stałych związkach poprawią swoje relacje z partnerem. Samotne barany nawiążą w tym miesiącu gorący romans. W sprawach
zawodowych i finansowych zachowaj spokój. W drugiej
połowie miesiąca niespodziewany przypływ gotówki.

Byk (20.04–22.05)



W tym miesiącu zaczniesz urzeczywistniać swoje marzenia i plany. Inni chętnie Ci pomogą,
a nawet pójdą na rękę. Podejmij ważne decyzje.
Samotne byki, poczują wpływ Wenus. Pod jej wpływem
staniesz się bardziej otwarty, szczery i bezpośredni, co
zaowocuje szansą na związek. Jeśli jesteś w związku i myślisz o ślubie lub o oświadczynach, zrób to teraz. W pracy, pewien duży problem zostanie rozwiązany.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Da o sobie znać silna potrzeba bycia zauważonym i aprobowanym przez otoczenie. Twój
entuzjazm pozwoli Ci snuć odważne plany.
Osoby w stałych związkch będą musiały podjąć decyzję,
której już nie sposób odkładać na później . Samotne Bliźnięta, które obawiają się poważnych zmian, staną przed
szansą przełamania tego wewnętrznego oporu. W sprawach zawodowych warto rozważyć podniesienie swoich
kwalifikacji lub zdobycie wyższego wykształcenia.

Rak (22.06–22.07)

Waga (23.09–22.10)

Koziorożec (22.12–19.01)







Lew (23.07–23.08)

Skorpion (23.10–21.11)

Wodnik (20.01–18.02)







Panna (24.08–22.09)

Strzelec (22.11–21.12)

Ryby (19.02–20.03)

W czerwcu dopisze Ci zdrowie i świetne samopoczucie. Samotne Raki nawiążą nowe
znajomości, które wzbogacą Wasze życie.
Wstrzymaj się z poważnymi deklaracjami i decyzjami.
Raki w stałych związkach czeka poważna rozmowa
z partnerem. W kwestiach kariery, entuzjazm oraz wyobraźnia pomogą zapewnić Ci sukcesy. Zaufaj intuicji,
która pomoże Ci wykorzystać sprzyjające okoliczności.

To dobry okres na przełomowe decyzje. Masz
mnóstwo energii, przemożną chęć działania oraz
poczucie własnej wartości. Gorzej będzie w sferze
uczuciowej. Mogą się pojawić przejściowe problemy,które powinny wyjaśnić się pod koniec miesiąca. Jeśli jesteś
samotny z przelotnych flirtów może narodzić się prawdziwa miłość, która przetrwa wszystkie życiowe burze.
Czeka Cię awans lub niespodziewana premia.



Czeka Cię miesiąc pełen pracy i pilnych zadań.
Grozi Ci przemęczenie spowodowane przepracowaniem. To dobry moment na wykorzystanie
zaległego urlopu . Dzięki Wenus możesz zawrzeć wiele
ciekawych znajomości oraz przeżyć chwile namiętnych
uniesień. Jeśli jesteś w stałym związku w relacjach
z partnerem zapanuje harmonia. W drugiej połowie
miesiąca zachowaj ostrożność w sprawach finansowych.

Pragniesz wolności, masz nowatorskie pomysły
i promieniujesz pewnością siebie. Potrafisz się
zmobilizować do wielkiego wysiłku. Nie zaniedbuj swojego partnera. Inicjatywa w tym względzie
powinna należeć do Ciebie. Samotne Wagi mają szansę
na wakacyjny romans. W pracy weź na siebie rolę lidera
i nie bój się przewodzić grupie. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości, możesz trafić na ciekawą ofertę.

W tym miesiącu otworzysz się na nowe propozycje. Ważne sprawy osobiste potoczą się po
Twojej myśli. Wenus dobrze wróży sprawom
miłosnym. Nie przeocz żadnej sposobności, by dać upust
namiętnościom. Jeżeli szukasz partnera, zadbaj o wygląd i pozwól sobie na odrobinę rozrzutności, a marzenia
znajdą się w zasięgu ręki. Możliwe problemy w pracy.
Sprawy w urzędach pozałatwiasz szybko i bez problemów

Praktyczne zamierzenia i plany ułożą się w tym
miesiącu po Twojej myśli. Fortuna Ci sprzyja.
W życiu prywatnym zapragniesz swobody, wolności i nowości. Na stałego partnera zaczniesz patrzyć
krytycznie. Samotne Skorpiony powinny skorzystać
z oferty randki w ciemno. Skup się także na swojej karierze i planach zawodowych. Twoje pomysły mogą zaowocować nagrodą, a nawet awansem.

Twoja zaciętość i upór zostaną docenione,
a Ty zyskasz uznanie otoczenia. Zabłyśniesz
sprytem, inteligencją i zdecydowaniem. Decyzje będziesz podejmować błyskawicznie i niezwykle trafnie. W sferze uczuciowej nie wszystko ułoży się po Twojej
myśli, trzeba będzie pójść na ustępstwa. Ewentualny romans okaże się bardzo ryzykowny. Wodniki poszukujące
pracy dostaną ciekawą propozycję.





W czerwcu masz szansę osiągnąć więcej niż
zwykle, jeśli dokonasz właściwego wyboru
i nie będziesz trwonić energii na błahe sprawy. W sprawach sercowych u samotnych Strzelców bez
zmian. Te w stałych związkach powinny zadbać o własne
potrzeby. W interesach możesz dużo zyskać, ale jeszcze
więcej stracić, jeśli popełnisz błąd. Zachowaj ostrożność
podczas wydawania pieniędzy.

Twoje myśli będą krążyć wokół wakacyjnych wyjazdów. Dobrze zaplanuj swój urlop, bo może czekać
Cię niemiła niespodzianka. Samotne Ryby zawrą
nową, fascynującą znajomość. Ryby w stałym związku powinny dodać nieco pikanterii do swej relacji z partnerem.
Wystarczy pójść potańczyć, zjeść romantyczną kolację
przy świecach albo wyjechać gdzieś na weekend. W pierwszej połowie miesiąca spory przypływ gotówki.

Uśmiechnij się :)

Książę William podobno odkręca kran,
gdy synek ma problem z zaśnięciem.
Szum marnowanej wody przypomina
małemu, że jest ustawiony do końca
życia i od razu zasypia.

Hipsterska ruletka – sześć ciastek,
w tym jedno jest z glutenem.

– jest mięso mielone?
– mielim...
– to ja poczekam
– mielim wczoraj

– Spędzisz ze mną noc za milion?
– Tak....
– A za 100 zł?
– Za kogo Ty mnie masz!
– To już ustaliliśmy... teraz się targujemy...

W szpitalu lekarz pyta pacjenta:
– Czy nie odczuwa pan nudności?
– Nie, mam tu takie małe radyjko.

LEPIEJ SPAĆ NIŻ ŹLE ROBIĆ
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Pilne ogłoszenie:
Mój znajomy ma dwa bilety na mecz Polska – Niemcy na Euro 2016. Zupełnie zapomniał, że w ten sam dzień bierze ślub.
W związku z powyższym, czy ktoś nie
chce kupić garnituru w rozmiarze 54?

– Panie doktorze, wątroba mnie boli…
– Pije pan wódkę?
– Tak, ale nie pomaga…

mir | czerwiec 2016

KRÓTKO

Nowy burmistrz Londynu budzi niemałe
zainteresowanie światowych mediów
Czwartkowe wybory burmistrza Londynu nie przeszły bez echa. Największe
światowe dzienniki komentują „walkę”
pomiędzy dwoma kandydatami. Ostatecznie „na stołku” zasiadł Sadiq Khan
z Partii Pracy. Khan jest pierwszym
muzułmaninem, który stanie na czele
władz brytyjskiej stolicy. O wyborach

piszą „Washington Post”, „New York
Times” i „Wall Street Journal”. Sadiq
Khan jest synem kierowcy autobusu
oraz krawcowej. Biorąc pod uwagę
antyislamskie zamieszki oraz sytuację
w Europie, niewątpliwie będzie miał
wiele do powiedzenia i to nie tylko
wśród społeczności pakistańskiej.

Mężczyzna próbował wtargnąć
do Pałacu Buckingham
18 maja wieczorem doszło do niecodziennego incydentu. Mieszkaniec Wembley, północno-zachodniej dzielnicy
Londynu przeskoczył przez ogrodzenie
i wdarł się na teren królewskiej rezydencji. Po siedmiu minutach od momentu uruchomienia alarmu pojawili
się funkcjonariusze. Policja zatrzymała

41-letniego Dennisa Hannessy. Jak się
okazało, mężczyzna ten był skazany
w 1992 roku za zamordowanie bezdomnego. Prokurator oskarżył włamywacza
o uszkodzenie systemu alarmowego
oraz wtargnięcie na teren obiektu chronionego. Hannessy został skazany na
cztery miesiąca pozbawienia wolności.

W Irlandii Północnej został ogłoszony trzeci
stopień zagrożenia terrorystycznego

20 €

OPONY UŻYWANE I NOWE, OD
SZTUKA, MONTAŻ GRATIS!
PONAD TYSIĄC OPON W SPRZEDAŻY,
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, VAN, I JEEP.
ATKINS YARD,BAILICK RD MIDLETON,CO.CORK
0834244112-PRZEMEK
PRZEMYSLAW.PERSINSKI@WP.PL
DLA WARSZTATÓW CENY HURTOWE

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Theresa May ogłosiła w Irlandii
Północnej trzeci stopień zagrożenia
terrorystycznego. Władze spodziewają się, że to właśnie w tamtych rejonach może dojść do ataków. Tylko od
lutego w samym Belfaście zastrzelo-

✆ 0834244112
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no cztery osoby. W ciągu ostatnich
dwóch tygodni odnotowano również
liczne przypadki użycia broni palnej.
May twierdzi, iż zdarzenia te mogą
mieć związek z aktywnością członków grup republikańskich – RIRA oraz
CIRA.

NAZWA
POLITYKA
DZIAŁU

Same problemy
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

R

dujmy się! Od początku
a
maja Irlandia ma nowy rząd!
Wprawdzie
sformowanie
go zajęło nieco ponad dwa
miesiące wypełnione niekończącymi się negocjacjami,
rozmowami,
podchodami
i spotkaniami ostatniej szansy, ale w końcu Enda Kenny
otrzymał dość głosów, by
znów stanąć na czele rządu.

Jednocześnie przeszedł on do historii
irlandzkiej polityki jako pierwszy lider
Fine Gael, który utrzymał się u steru
rządów przez więcej niż jedną kadencję.
Czy zatem nowy/stary premier może
spocząć na laurach i czekać jedynie hołdów poddanych (dla niepoznaki nazywanych obywatelami) zachwyconych
tym historycznym osiągnięciem? Szczerze wątpię. Zarówno w owe hołdy, jak
i w ów zachwyt. Nowy rząd, tym razem
nie obciążony lewicowym balastem
w postaci partii Labour, będzie zmuszony przy każdym głosowaniu do szukania poparcia wśród posłów opozycji
lub tych niezależnych, głosami których
zwyciężył Enda Kenny. A ważnych głosowań może być wiele, bowiem i problemów przed rządem wcale niemało.
Oto kilka z tych najważniejszych:
Opłaty za wodę
Temat ciągnący się niemal jak słynne spaghetti westerny lub nie mniej
słynne seriale brazylijskie. Nie dość,
że na dłuższą metę robi się to nudne,
to jeszcze coraz mniej osób łapie się,
o co w tym wszystkim chodzi. Opłaty
za wodę, a raczej nieustające protesty
przeciwko nim, to bodaj największy
problem, z jakim zmierzy się w najbliższych miesiącach nowy rząd. Ministrem
odpowiedzialnym za tę sprawę został
Simon Coveney, którego premier Kenny
dość swoiście wynagrodził za jego decydującą rolę w negocjacjach prowadzących do sformowania rządu.

Jedną z pierwszych decyzji nowego
ministra było zawieszenie opłat i jednoczesne ogłoszenie, że ci, którzy już zapłacili, nie mają co liczyć na odzyskanie
płatności. Kolejną decyzją ma być powołanie niezależnej komisji, która zbada
„irlandzką infrastrukturę wodociągową”
i w ciągu najbliższych kilku miesięcy
przedłoży rządowi raport, na podstawie
którego podjęte zostaną dalsze kroki.
Jeszcze zanim komisja została powołana,
kroki podjęła Komisja Europejska, która
wcześniej zmusiła Irlandię do wprowadzenia opłat, a która teraz „wyraziła głębokie zaniepokojenie ich zawieszeniem”.
Problem wprawdzie został na chwilę
zamieciony pod dywan (przynajmniej do
chwili publikacji raportu Komisji), ale do
rozwiązania zdecydowanie jeszcze daleko. Szczególnie takiego rozwiązania,
które zadowoli i licznie protestujących,
i opozycję, i Komisję Europejską, i w końcu znajdujący się między młotem a kowadłem rząd Fine Gael.
Kryzys mieszkaniowy
Drugim „kukułczym jajem” podrzuconym nowemu ministrowi Coveney’owi
jest kryzys mieszkaniowy oraz problem
bezdomności. Na tym temacie zapewne skupi się opozycja pragnąca szybko
wytknąć nowemu rządowi błędy i zaniedbania.
Koniec kryzysu gospodarczego oznacza nie tylko więcej miejsc pracy i szybszy rozwój kraju, ale także rosnące czynsze, które już teraz osiągnęły poziom
z roku 2007 i wcale nie zamierzają się
na tym poziomie ustabilizować. Pomoc
socjalna wyraźnie nie nadąża za wzrostem cen na rynku mieszkaniowym, co
skutkuje rosnącą liczbą bezdomnych,
także bezdomnych rodzin, których nie
stać na wynajem dotychczasowych lokali. Tymczasem program budowy tanich domów socjalnych dosłownie leży.
Nie dość, że od początku roku wybudowano takich domów zaledwie około
200, to większość z nich stanowią domy
kontenerowe, które kwalifikowane są
jedynie jako zakwaterowanie tymczasowe. Jak z tym problemem poradzi sobie
rząd? Trudno powiedzieć, jednak z pewnością potrzeba mu świeżych pomysłów, bo te eksploatowane dotychczas
zwyczajnie się nie sprawdziły.

zasiadło wyjątkowo dużo wyjątkowo
barwnych postaci.
Wielu niezależnych, szczególnie tych
zrzeszonych w Independent Alliance,
oficjalnie wsparło nowy rząd, otrzymując w zamian znaczące funkcje parlamentarne czy nawet mniej eksponowane miejsca w samym rządzie. Niestety,
dla rządu, posłowie niezależni mają to
do siebie, że są niezależni właśnie i licząc na ich stałe wsparcie, Enda Kenny
może niejednokrotnie się przeliczyć. To
nie są karni członkowie partii, którym
można zagrozić naganą, zawieszeniem
czy wyrzuceniem. To są posłowie, nad
którymi premier nie ma kontroli, a od
których może tak naprawdę zależeć
„być labo nie być” tego rządu.
Strajki
Na razie rząd jeszcze nie angażuje się
w konflikt między związkiem zawodowym kierowców dublińskich tramwajów a ich pracodawcą, ale przedłużające się (i co chwila zrywane) negocjacje
mogą skłonić nowego Ministra Transportu, Shane’a Rossa (zresztą jednego
z posłów niezależnych) do interwencji.
Jak sobie poradzi ze strajkującymi pracownikami popularnego Luasu? Czy
uda mu się złagodzić konflikt? A może
będzie dążył do jego eskalacji? Jak bardzo rząd się zaangażuje i po czyjej stronie stanie?
Odpowiedzi na te pytania ciekawią
nie tylko strajkujących motorniczych
i ich pracodawców, ale także inne grupy
zawodowe szykujące się do walki o wyższe płace. W kolejce po podwyżki stają
już i stróże prawa, i nauczyciele, a głosy
o zbyt niskich płacach słychać także ze
strony służby zdrowia. Związki zawodowe, pracownicy oraz duże firmy bacznie
obserwują poczynania rządu wobec
strajku kierowców dublińskich tramwa-

jów. Od sposobu rozwiązania tego konfliktu mogą zależeć decyzje o strajkach
kolejnych grup zawodowych, którym
rząd będzie musiał stawić czoła.
Służba zdrowia
Potencjalne protesty lekarzy i pielęgniarek mogą okazać się jednym
z mniejszych problemów, z którymi będzie musiał sobie poradzić nowy Minister Zdrowia, Simon Harris. Brak miejsc
w szpitalach, niedofinansowanie ośrodków zdrowia, długi czas oczekiwania
na karetki, kolejki do specjalistów – to
tylko początek problemów.
Do tego wszystkiego dochodzą niepotwierdzone plotki o planach rozwiązania
HSE i utworzenia zupełnie nowej instytucji zarządzającej służbą zdrowia. Plan
ten, chociaż jeszcze oficjalnie nie został
zwerbalizowany, już ma swoich głośnych
oponentów wśród posłów opozycji.
Sam Enda Kenny
Wszystkie te kwestie z pewnością spędzają sen z powiek premierowi, jednak
jest jeszcze jedna sprawa, która z pewnością dręczy go równie mocno, a być
może jeszcze bardziej. To kwestia przywództwa w Fine Gael. Mimo zwycięskich wyborów, opozycja wewnątrzpartyjna pozostaje silna i coraz śmielej prze
do zmiany przywódcy partii na zbliżającej się konwencji. Wprawdzie nie mówi
się tego głośno, ale Enda Kenny ma już
dwóch mocnych konkurentów, którzy
mogą mu odebrać przywództwo zarówno w samej partii, jak i w kraju. Bowiem
tradycja polityczna w Irlandii nakazuje,
by to lider partii był premierem.
Ewentualna zmiana w Fine Gael
oznaczałaby, że w samym środku kadencji obecnego rządu zmieniłoby się także
przywództwo w Irlandii. Ostatnio kiedy
tak się stało, w maju 2008 roku Brian
Cowen przejął stery rządów od Bertiego
Aherna, by kilka miesięcy później zmierzyć się z najpoważniejszym kryzysem
gospodarczym w ostatnim ćwierćwieczu, a po kolejnych kilku miesiącach
oddać władzę w ręce opozycji. Czy teraz
ta opozycja zechce powtórzyć scenariusz
z roku 2008? Jak to mówi stare przysłowie pszczół: „Pożyjemy, zobaczymy”. !

Posłowie niezależni
W obecnym Parlamencie liczba posłów
niezależnych należy chyba do najwyższych w historii. Rozczarowanie partiami politycznymi zaowocowało masowym głosowaniem na kandydatów
nie związanych z żadnymi partiami,
skutkiem czego w ławach poselskich
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Egipt: wykryto sygnał z wraku samolotu
Szef egipskiego zespołu śledczego badającego katastrofę samolotu EgyptAir
poinformował o wykryciu sygnału z maszyny. Ajman al-Mokadem podkreślił,
że w związku z tym zawężono obszar
poszukiwań – podała w piątek agencja
Associated Press. Airbus A320 linii EgyptAir, lecący z Paryża do Kairu, runął
do Morza Śródziemnego w ubiegłym
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tygodniu. Na pokładzie samolotu znajdowało się 66 osób, w tym 30 Egipcjan
i 15 Francuzów. Wszyscy zginęli. Dzień
po katastrofie egipskie ekipy poszukiwawcze natrafiły na szczątki maszyny
w odległości około 290 km na północ
od Aleksandrii, m.in. na fotele lotnicze
i bagaż. Odnaleziono też fragmenty
ciał.
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Fryzjer więził, gwałcił i torturował polskiego
kucharza
37-letni fryzjer Joseph O'Reilly został
skazany przed sąd w Stirling (centralna Szkocja) na osiem lat więzienia.
Oskarżony znęcał się nad 36-letnim
mężczyzną pochodzącym z Polski.
Fryzjer przywiązał ofiarę do łóżka,
a następnie zgwałcił ją i oddał na nią
mocz.
Ponadto ogolił mężczyźnie głowę i siłą
włożył mu do ust ścięte włosy.

Fryzjer zabrał mężczyźnie telefon i kartę do bankomatu.Kiedy Polak odmówił
podania PINu, O'Reilly przyłożył mu nóż
do twarzy. Następnie zaczął ciąć jego
pośladki. Przed wyjściem z mieszkania
napastnik zagroził ofierze, że ją zabije,
jeśli PIN okaże się fałszywy. Po opuszczeniu mieszkania O'Reilly wypłacił
z bankomatu 280 funtów brytyjskich,
za które kupił parę butów sportowych.

Kontakt w Języku polskim
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www.lycamobile.ie 01 437 2322
Top-up your SIM online or where you see the following signs:
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April to 31st May 2016. All unused FREE minutes will expire on 31st May 2016. Customers must top-up or buy a specific bundle for no roaming costs on calls and texts. Customers must buy a specific data bundle for no roaming costs on data. Free Lycamobile to Lycamobile calls,
when roaming, are restricted to a total of 100 minutes (applicable to both inbound and outbound calls). Once the free minutes are expired calls from Lycamobile to Lycamobile will be changed at 5cts/min. Customer can use to a maximum of 1000 minutes and 1000 texts from an
unlimited bundle in roaming countries. Anything over those amounts will be charged at standard rates. No roaming costs are only available for a continuous period of 59 days. This offer removes excessive roaming charges while you are travelling in the following countries: Austria,
Australia, Belgium, Norway, Germany, Italy, France, Netherlands, Sweden, Poland, Romania, Spain, Denmark, Switzerland, Portugal, Hong Kong, the UK and the USA. Lycamobile reserves the right to replace or amend the offers or these Terms & Conditions or to withdraw the offers
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