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Tygodnik ukazuje się przy wsparciu
Zarządu Wyspy Bornholm 

„Wyrównujemy szanse”

Dnia 5-04-2015 r. Zarząd Wyspy 
Bornholm w ramach wyrównywania szans 
nowych obywateli skonfiskował obywatelom
posiadane dotychczas środki pieniężne 
oraz wszelkie inne dobra. Ma to na celu 
zapewnienie równego startu wszystkim 
obywatelom, którzy niedawno do nas 
przybyli.

Nowy nabytek

Pragnę przedstawić Państwu nowego 
dziennikarza – współpracującego z naszym
tygodnikiem. Stringer11 przygotował dla 
Was krótki artykuł o życiu taksówkarza –
czyli jego – czyli jego chleb powszedni.
Mam nadzieję, na szerszą współprace oraz
stałą obecność.

 „Z życia Taksówkarza” –
przez Stringer11

  Praca taksówkarza należy do nudnych ale
czasami mamy wezwanie taki jak te:      
Stałem na postoju kiedy dostałem 
wezwanie  na jakieś pustkowie pod polem 
heroiny. Myślałem, że to jakiś diler a 
tu się okazało że to ksiądz prob. Po 
Tato, HenrykXX i Jimi Armstrong. Jak 
dojechałem na miejsce robiło się ciemno.
Kazano mi jechać do Roenne. Pasażerowie 
byli gadatliwi  i rozbawiali mnie na 
każdym kroku. To był jeden z najlepszych
kursów. Z naszych usług korzysta wiele 
osób np. policja. Mój przyjaciel Cichy 
wiózł raz policjanta na akcję. 
Nasz taryfikator jest całkiem 
przystępny, ale za start płaci się 500 
Bp. 

WPARLI NAS:
Zarząd Wysypy Bornholm wraz ze 
służbami  dostarczając ubrań 
zapewniających bezpieczną prace.
Urage ofiarując 300 000$
Ks. prob. Po Tato ofiarując 7 000$
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Ksiądz, nadmiar bimbru
i mandat „z nieba”

Nic nie zapowiadało takiego obrotu 
rzeczy...
Po godzinach spędzonych na ciężkiej 
pracy udałem się do Roenne na mały 
wypoczynek. Pomyślałem, że zmiana 
miejsca, klimatu dobrze mi zrobi.
Do miasta przybyłem 31 marca po godzinie
21.
Chciałem się udać do pobliskiego marketu
aby kupić coś orzeźwiającego, bo w 
ustach ciągle miałem smak piachu, gdy 
nagle dobiegły mnie jakieś śpiewy i 
kazania.
Przed marketem krążył duchowny, 
nawoływał ludzi, oni zaczynali zbierać 
się wokół niego i razem z nim odprawiać 
modły. Całość wyglądała dosyć komicznie 
ale nie moja sprawa kto w jakie gusła 
wierzy...

Duchowny i zbierający się wyznawcy

Z boku przypatrywałem się zgromadzeniu. 
Po chwili tj. około godziny 21:40 
pojawił się patrol policji.
Rozpoczęła się ożywiona dyskusja między 
zebranymi a mundurowymi...
Jak się dowiedziałem interwencja ta była
powiązana z działalnością na polu 
heroiny. Nie jestem w stanie określić z 
ust którego policjanta padła ta oto 
kwestia jednak przykuła moją uwagę:

„... ktoś z was był na polu hery...” 

Chwila... Kim jest „ktoś”?! Czy 
policjant liczył, że spośród 
zgromadzonych wystąpi zbłąkana owieczka 
która będzie chciała ponieść kare za 
swój występek?
Tak od słowa do słowa zaczęły się 
przepychanki i utarczki słowne.
Nagle ku mojemu zdziwieniu księdza 
powalono na ziemie.

Powalony ksiądz przez policjanta

Akcji policji towarzyszył sanitariusz 
Trylek. Byłem przekonany, że stanowi on 
tylko zabezpieczenie medyczne w razie 
jakiegoś nieszczęśliwego wypadku – 
myliłem się. Po chwili zarzucono 
duchownemu choroby psychiczne i 
postanowiono go odwieźć na leczenie... 
„To chyba idzie za daleko” - 
powiedziałem sam do siebie.

Uznają duchownego za wariata
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Reszta ludzi została zebrana przez 
policjantów na pobliskim boisku gdzie 
rozpoczęli oni swoje dalsze czynności.
Dochodziły mnie tylko urywane informacje
o znalezieniu jakiś ilości bimbru.

Uznają duchownego za wariata

oni swoje dalsze czynności.
Dochodziły mnie tylko urywane informacje
o znalezieniu jakiś ilości bimbru.

Nagle ku mojemu zdziwieniu pojawia 
się obok mnie policjant. Mierząc do mnie
zakłada mi kajdanki i prowadzi do 
reszty.
Stawia mi zarzut posiadania bimbru oraz 
nakłada na mnie mandat w wysokości 
35000$. Ja go nie przyjmuje tłumacząc, 
że nie mam nic wspólnego ze zebranymi 
oraz, że nigdy nie posiadałem 
wspomnianego towaru. 
Policjant nie ugięcie wmawia mi, że go 
posiadam i wciąż próbuje zmusić mnie do 
zapłaty. Po trzeciej odmowie informuje 
mnie, że mam się jak najszybciej stawić 
na pobliskim komisariacie.

Tak też uczyniłem. Tam dzięki Bogu 
spotkałem kompetentnych mundurowych, 
którzy obiecali, że sprawa zostanie 
wkrótce wyjaśniona. Oczywiście nie obyło
się także bez zbędnych pogróżek ale... 
taka chyba już ich robota.

O wyniku śledztwa poinformujemy Was.
Na zakończenie pamiątkowe zdjęcie 
rządnego pieniędzy „milicjanta”.

Nie ważne czy winny, czy nie winny – płać!

…
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Pomożecie?
– Pomożemy!

Czyli teraz przykład wspaniałej, 
bezinteresownej postawy naszych służb. 
W skrócie:
Po wizycie na posterunku okazało się, że
moja wysłużona lada ma trudności z 
odpaleniem, pomyślałem no to klapa...
Jadnak nagle zjawili się obok mnie 
policjanci, których nawet nie prosiłem o
pomoc, którzy pomogli mi ją odpalić.
Oto zdjęć kilka.

Można na nich liczyć...

 

Pamiątkowe dmuchanie – bezpieczeństwo
najważniejsze :)
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„Proszę pana, 
bo ja jestem na etacie...”

Życie w dzisiejszych czasach nie 
należy do najłatwiejszych. Wszyscy z nas
są zabiegani od jednej roboty do 
drugiej, kombinują jak mogą żeby móc 
jakoś w miarę godnie żyć. Niektórzy są w
stanie nawet narażać się na konflikt z 
prawem by tylko przeżyć.
Nie brakuje jednak w naszym 
społeczeństwie osób którym się całkiem 
dobrze powodzi, a nie spocą się przy 
tym.
Do takich osób należy Pan przedstawiony 
na zdjęciu poniżej.

Odpoczynek w pracy?

Widzimy na nim sanitariusza, który 
postawiwszy wóz w centrum Roenne niczym 
się nie przejmuje. Dniówka i tak leci.
Rozumiemy iż praca medyka jest często 
wyjątkowo stresująca i każdemu należy 
się chwila przerwy...
Jednak ze względu na pełnioną funkcje 
takowy odpoczynek powinien się odbywać w
miejscu bardziej ustronnym...

Nie ważne czy winny, czy nie winny – płać!

… a w sytuacji gdy ktoś do nas podchodzi
wypadałoby przynajmniej wstać i 
chociażby skłamać, że to przerwa...
„Czy się siedzi – czy się leży, 1200 się
należy...”
ze względu na dobro służby sanitariusza 
jego danych nie ujawniamy, a prosimy o 
refleksje nad podejściem do pracy, a 
przede wszystkim do pełnienia funkcji 
publicznych.

…
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Młoty MacGyvera

Na zleceniem wykonujemy:

 - wydobycie

 - przetwarzanie

 - transport

Dla CIEBIE wydobędziemy WSZYSTKO
PRZEWIEZIEMY to czego inni nie mogą
ZMIENIMY wodę w wino
Tylko NAM zaufaj!

Dla wymagających
zapewniamy OCHRONĘ i DYSKRECJĘ

Posiadamy sprawdzone 
TECHNIKI i SPRZĘT
który zapewnia 
NIEPOWTARZALNĄ

JAKOŚĆ
usług
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RDA
TRANSPORT

Jedyna firma
z patentem taksówkarskim!

Dzięki NAM dotrzesz
tam gdzie inni nie mogą,
gdzie Ty nie potrafisz...

Nawalił Ci wóz?
Zgubiłeś się?

Szwagier nie chce Cię
podwieźć?

Za dużo wypiłeś?
Czy może chcesz ZAOSZCZĘDZIĆ?

Dzwoń do NAS!
Napstnik
Lesiu
Bombi
Cichy
Koledz

Stringer11
Smietana
Rav3n

Danio43210

To MY czekamy na CIEBIE!

Dojedziemy i zawieziemy
CIEBIE WSZĘDZIE

Najnowsze samochody 
i 

niepowtarzalny luksus
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Black hawk down

To był schyłek kolejnego, zwykłego 
dnia pracy na kopalni. Wracałem do 
Roenne, by tam zatankować i wrócić do 
domu. Zbliżałem się już do przedmieści 
gdy doszły mnie odgłosy wystrzałów z 
broni automatycznej. Zmysł reporterski  
wyostrzył się i zaczął szukać miejsca 
skąd dochodziły strzały.
Po chwili dostrzegłem czarne śmigło oraz
policjantów z Policji 
Antyterrorystycznej. Postanowiłem się 
ostrożnie zbliżyć, mając nadzieję na 
zebranie materiałów do kolejnego, 
sensacyjnego artykułu. Nie wiedziałem co
się jednak dzieje...
- Panie Arturo może pan podejść.
Wyszedłem z wozu.
- Zapraszamy na pokład, może pan 
uczestniczyć w naszych ćwiczeniach – 
powiedział oficer.
Imion policjantów nie podajemy ze 
względu na ich bezpieczeństwo i ich 
rodzin.

Oddziały policji antyterrorystycznej

Celem ćwiczeń było zestrzelenie rzekomo 
porwanego śmigłowca przez grupę 
uzbrojonych mężczyzn.
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Oddziały policji antyterrorystycznej

Ćwiczenie zakończone pełnym sukcesem.

Pamiątkowe zdjęcie na tle „celu” ćwiczeń

Nagle w trakcie powrotu na posterunek 
doszło do niepokojącego zdarzenia. Jeden
z śmigłowców policji uległ awarii. 
Okazało się, że stery, przepustnica i 
wirnik są tak poważnie uszkodzone, że 
nie można go sprowadzić bezpiecznie na 
ziemie ani zmienić jego położenia. 
Policjanci którym towarzyszyłem, byli 
zmuszeni do zestrzelenia go – aby rozbił
się teraz gdy nie zagraża to życiu 
obywateli niż później, w czasie ich 
powrotu z pracy.

Precyzja, wyszkolenie, odpowiedzialność,
opanowanie i szybkość działania idąca w 
parze z podejmowaniem słusznych decyzji.
Oto oddziały Antyterrorystyczne naszej 
Policji – nie każdy się tu nadaje...

Pracowici jak mrówki,
zorganizowani jak wojsko

Postanowiłem sprawdzić jak wygląda 
praca w jednej z firm działających na 
terenie Bornholmu. Nie było to łatwe, bo
za cel obrałem sobie Młoty MacGyvera.

Słyszałem o nich wiele dobrego, 
zaprzyjaźniony funkcjonariusz wychwalał 
ich zorganizowanie oraz wspólne 
działanie.
Wszystko się zaczęło od krótkiej wymiany
sms z jednych z ich pracowników. 
Dowiedziałem się pokrótce o ich 
organizacji. Chciałem się dowiedzieć czy
mógłbym im towarzyszyć w jednaj z akcji.
Powiedział, że nie może mi dać 
odpowiedzi, musi to przedstawić dowódcy,
a oni się ze mną skontaktują. Hierarchia
– to było pierwsze słowo jakie mi się z 
nimi skojarzyło.
Wieczorem tego samego dnia udałem się na
spotkanie zorganizowane w pobliżu 
szpitala w Roenne.
Tam oczekiwał mnie sam dowódca MM Trevor
, jego zastępca Krax, z którym wcześniej
rozmawiałem oraz spora część ich 
pracowników – kolegów. 
Przyjaźń – kolejne skojarzenie, gdyż 
mimo ustalonych funkcji i podzielonych 
zadań wszyscy pracują w miłej, 
koleżeńskiej atmosferze. W sytuacji gdy 
robi się chaos, dowódcy proszą o chwile 
uwagi i normują sytuacje.

Sesja zdjęciowa zakończyła się sukcesem,
a najbardziej ucieszył mnie fakt, że 
następnego dnia będę mógł z nimi 
wyruszyć – szczegóły jednak poznam w 
chwili startu. Tajemnica – kolejne 
słowo, które ich określa.

Ostatnie ustalenia i zakup prowiantu

Po zbiórce w Roenne, Trevor ustalił 
miejsce spotkania pojazdów, gdzie 
zostaną ustalone szczegóły akcji oraz 
sformowany konwój.
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Konwój w drodze. Zdjęcia dzięki uprzejmości MM

Każdy miał ustalone miejsce w nim, a 
przejazd był ciągle zabezpieczony przez 
odpowiednich ludzi, gdyż „Młoty” 
posiadają patent ochroniarski. O 
szczegółach nie mogę mówić ale odradzam 
wszystkim planowanie napadu na nich – 
ciężkie wozy, szybki zwiad, 
zabezpieczenie z powietrza i inne 
zapewniają im bezpieczeństwo i spokojną 
głowę.

Po dojeździe na miejsce samochody 
zostały zatrzymane, ustawione w sposób 
zapewniający szybką, sprawną ewakuację 
oraz bezpieczeństwo pracujących ludzi.
Musiałem wysiąść z wozu, chwycić kilof i
pracować razem z nimi – to był jeden z 
warunków – nikt się u nich nie obija.

Ciężka praca...

Wydobycie szło sprawnie. Jedni kopali – 
drudzy byli odpowiedzialni za zbieranie 
wydobytych surowców.
Po zapełnieniu pojazdów, konwój ruszył w
drogę do przetwórni. Tam można było 
pozwolić sobie na małe rozluźnienie – 
dzięki obecności funkcjonariuszy policji
czuliśmy się bezpiecznie.

Przetworzenie zabrało nam sporo czasu. 
Konwój wyruszył by sprzedać to na co 
ciężko pracowali i zarobić. Musimy 
podziękować tutaj ponownie 
funkcjonariuszom gdyż towarzyszyli nam w
czasie przejazdu przez Roenne, by 
wszystko poszło sprawnie oraz by nie 
doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Wspólne zdjęcie Młotów MacGyvera w czasie
przetwarzania surowców

Sprzedaż i dzielenie zdobytych pieniędzy
– wszyscy dostają po równo, nie ma 
lepszych czy gorszych, bo każdy 
wykonywał powierzone mu zadania.

Jeżeli szukasz firmy z zasadami i przede
wszystkim uczciwej, firmy gdzie będziesz
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mógł się rozwijać i uzyskasz pomoc oraz 
wsparcie, koleżeńskiej atmosfery – 
spróbuj nawiązać kontakt z Młotami 
MacGyvera. Przeżycia gwarantowane.

Każda praca jednak wiąże się z ryzykiem 
oraz ponoszeniem kosztów. W czasie 
przejazdu doszło do dwóch 
nieszczęśliwych wypadków. W obu 
prawdopodobnie dotyczyło to awarii 
hamulców i dwa pojazdy uległy 
zniszczeniu. Szybka reakcja naszych 
medyków uratowała życie jednemu z 
konwojentów.

Ryzyko jest wpisane w ich prace 

KONKURS

Prosimy o wskazanie miejsca gdzie
wykonano poniższe miejsce. Dla

pierwszych trzech osób które prawidłowo
odpowiedzą przygotowano nagrody

finansowe.

Gdzie to jest? 

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres:
tygodnikbornholmski@gmail.com
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