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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie po powrocie 

ze statku – stan na dzień 18-01-2021 r. 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Od-28-grudnia-nowe-obostrzenia-na-polskiej-granicy.html 
 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Koronawirus - sytuacja na świecie. 

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed 
wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod 
adresem: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 
 

Źródło: omk.org.pl 

 

Znajdź mobilny punkt pobrań testów na obecność koronawirusa. 

Możesz znaleźć mobilny punkt pobrań korzystając z poniższego linku: 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

 
 

Źródło omk.org.pl 

 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

testy na obecność Covid-19. 

Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania wraz z nr konta bankowego, na który ma być zwrócony zwrot 20 % wartości testu. 
 

Źródło omk.org.pl 
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Kontakt z OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

 

Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach NIS. 

Informujemy, że Porozumienie dot. ubezpieczeń społecznych pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS 
dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim 
Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na kolejny okres tj. od 01.01.2021 do 30.06.2021. 
Porozumienie zostało zawarte - po uzyskaniu zgody MRPiPS - na szczeblu Prezesów obu instytucji w dniu 14 
grudnia 2020 roku. 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Ropa w USA nie ma warunków do zwyżki cen. 

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA nie ma warunków do zwyżki notowań - kurs dolara jest za wysoki, aby 
zachęcał inwestorów do zakupu surowców wycenianych w USD. Do tego na świecie sytuacja związana z 
pandemią koronawirusa nie napawa optymizmem - informują maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 52,20 USD, niżej o 0,31 proc. 
Ropa Brent w dostawach na III na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 54,87 USD za baryłkę, 
niżej o 0,44 proc. 
Mocniejsze notowania amerykańskiego dolara są dla inwestorów czynnikiem, który odstrasza ich od kupowania 
ropy i innych surowców wycenianych w tej walucie. 
Na świecie odradzająca się pandemia koronawirusa może mieć z kolei negatywny wpływ na popyt na ropę i jej 
produkty. 
W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 16.642 osób, w szpitalach na Covid-
19 zmarło 141 chorych. Epidemiolog prof. Arnaud Fontanet zalecił w niedzielę szczepienie przeciw Covid-19 
dzieci. 
Z kolei w Niemczech w ciągu ubiegłej doby potwierdzono 7.141 zakażeń koronawirusem i 214 zgonów - 
poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Łączna liczba zakażonych od 
początku pandemii zwiększyła się do 1.040.659, a zmarłych do 46.633. 
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W USA liczba zgonów z powodu Covid-19 może już dojść do 400.000 jeszcze przed środową inauguracją 
prezydenta elekta Joe Bidena, a Wielka Brytania zamyka granice dla każdego, kto nie ma negatywnego testu na 
Covid-19. 
"Inauguracja Joe Bidena będzie w centrum uwagi rynków w tym tygodniu - szczególnie zaś chodzi o to, jak 
szybko będzie mógł on wdrożyć swój plan stymulacji fiskalnej" - mówi Howie Lee, ekonomista Oversea-Chinese 
Banking Corp. 
W czwartek prezydent elekt przedstawił plan wsparcia dla amerykańskiej gospodarki - o wartości 1,9 biliona USD. 
Zakłada on m.in. wypłatę po 1.400 USD dla większości Amerykanów. To dodatek do zatwierdzonych w grudniu 
2020 r. 600 USD. 
"Spadek cen ropy w piątek był dla rynku +odpoczynkiem+ po mocnych wzrostach cen ropy wcześniej" - dodaje 
Howie Lee. 
WTI na NYMEX staniała na zakończenie poprzedniej sesji o 2,3 proc. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Francja chce moratorium, która przerwie wojnę celną UE i USA. 

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian powiedział w wywiadzie dla dziennika "Journal du Dimanche" 
opublikowanym w niedzielę, że wojnę celną UE i USA należałoby przerwać dzięki moratorium na kolejne taryfy, 
zanim wypracowane zostanie trwałe rozwiązanie. 
Konflikt między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi przekładający się na wprowadzanie karnych ceł ma 
między innymi związek z trwającym od dawna sporem handlowym między USA i UE w sprawie subsydiów dla 
Airbusa i Boeinga oraz nałożeniem przez Francję podatku na amerykańskie firmy technologiczne, jak Facebook, 
Google, czy Amazon. 
"Ta sprawa zatruwa cały świat (...), to licytowanie się na cła na stal, sektor cyfrowy, Airbusa, a w szczególności 
na nasz sektor produkcji win" - powiedział Le Drian. 
"Gdyby można było znaleźć szybko sposób rozwiązania tego nieporozumienia między (USA) a Europą i Francją, 
byłby to istotny krok naprzód (...) Może to zająć sporo czasu, ale w oczekiwaniu (na porozumienie) można 
zawsze ogłaszać moratoria" - oznajmił 
We wtorek USA ogłosiły, że nakładają dodatkowe cła na części samolotowe oraz inne produkty z Niemiec i 
Francji. 
15-procentowym cłem zostały objęte sprowadzane z Francji i Niemiec części samolotowe, zaś 25-procentowym 
cłem - alkohole z tych krajów, głównie wina i brandy. Taryfy te nakładają się na cła nałożone na wybrane 
europejskie dobra eksportowe w 2019 roku. 
Ponadto, ze względu na podatek, jakie będą musieli zapłacić we Francji giganci internetu z USA, odchodzący 
prezydent Donald Trump zagroził stronie francuskiej nałożeniem 100-procentowych ceł na takie produkty jak 
kosmetyki, sery, czy damskie torebki - w sumie towary wartości 1,3 mld dol. 
Najnowsza decyzja USA w sprawie karnych ceł ma związek z brakiem postępów w negocjacjach w sprawie 
trwającego od ponad 16 lat sporu handlowego z UE. Obie strony oskarżają się o nielegalne subsydia dla swoich 
gigantów branży lotniczej, Airbusa i Boeinga, obie wygrały też swoje sprawy w ramach Światowej Organizacji 
Handlu, która zezwoliła na wprowadzenie dodatkowych ceł. 
 

Źródło:PAP.pl 

U brzegów Turcji zatonął ukraiński statek , dwie osoby zginęły,  cztery 

poszukiwane. 

Na Morzu Czarnym, u brzegów Turcji, zatonął dzisiaj statek z 12 osobami na pokładzie - podał ukraiński resort 
spraw zagranicznych. Dwie osoby zginęły, sześć udało się uratować, a poszukiwania czterech trwają. Tureckie 
władze mówią o trzech ofiarach śmiertelnych. 
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Jak sprecyzował rzecznik ministerstwa Ołeh Nikołenko, na pokładzie było 10 obywateli Ukrainy i dwóch 
obcokrajowców. Rzecznik resortu dodał na Twitterze, że do portu Bartin udali się ukraińscy konsulowie. 
Tureckie ministerstwo transportu przekazało z kolei, że na pokładzie było 10 obywateli Ukrainy i dwóch obywateli 
Rosji - podała agencja Associated Press. Tureckie władze, na które powołuje się AP, mówią o trzech ofiarach 
śmiertelnych. 
Statek handlowy Arvin zatonął na Morzu Czarnym, u wybrzeży tureckiej prowincji Bartin, ok. godz. 13. Według 
tureckiego resortu transportu statek pływający pod banderą Palau zakotwiczył w pobliżu portu Bartnin w związku 
z trudnymi warunkami pogodowymi, a następnie rozpadł się na dwie części i zatonął. Statek płynął z Gruzji do 
Bułgarii. 
Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, którą utrudniają trudne warunki pogodowe - podała agencja Anatolia. W 
regionie odnotowywane są silne wiatry, obfite opady śniegu i deszczu. 
 

Źródło: PAP.pl 

Czy najgorsze jest już za nami? Statki do przewozu LNG biją ponownie rekordy. 

Fundamenty segmentu masowców wydają się gotowe do odbudowy i wzrostu już w 2021 roku. Ostatnie tygodnie, 
to kontynuacja ciężkiej sytuacji dla tankowców i branży związanej z wydobyciem ropy naftowej. Rozpędu 
nabierają za to projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i ogólnoświatową transformacją energetyczną. 
W tle takich warunków frachtowych i kontraktowych armatorzy i operatorzy statków musieli borykać się ze 
wzrastającymi cenami paliw okrętowych, czyli tzw. bunkru. W budownictwie okrętowym nadal występowało słabe 
tempo nowych zamówień dla wszystkich rodzajów jednostek. Na stabilnym średnim poziomie utrzymywała się 
ilość transakcji kupna – sprzedaży statków z drugiej ręki. Pojawiały się też sygnały zwiększania aktywności w 
recyklingu okrętowym. 
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
• Rynek frachtowy 
Baltic Dry Index (BDI), czyli londyński indykator gospodarczy, wskazujący na stan rynku przewozów masowych, 
bazujących na osiąganych średnich stawkach czarterowych statków z klasy: capesize, panamax i supramax 
rozpoczął ostatni tydzień roku 2020 (numer 53) poziomem wahającym się w okolicach 1,387 punktów.  Natomiast 
pierwszy tydzień roku zakończył się pozytywnym akcentem, bo po raz kolejny z rzędu osiągnięty wynik był lepszy 
niż poprzednio. Poziom indeksu sięgnął bowiem 1,606 punktów. Kolejny, drugi tydzień nowego roku zakończył 
się kolejnym wzrostem i wynikiem 1,792 punktów. 
Obserwowane w Chinach opóźnienia w portowej obsłudze statków, przedłużające się rejsy ze względu na 
panujące warunki pogodowe na Atlantyku wywoływały presje załadowców na jak najszybsze dostarczenia 
statków pod załadunek  w wielu rejonach świata. Między innymi te elementy przyczyniały się do pozytywnych 
wyników w zakresie frachtów osiąganych przez jednostki klasy capesize i panamax. Dla klasy Supramax 
najlepsze stawki frachtowe osiągane były przede wszystkim z rynku atlantyckiego i szlaków na Pacyfiku. W tym 
samym czasie następowało zmiękczanie rynku na kierunkach do i z Zatoki Meksykańskiej. 
• Rynek tonażowy 
Ostatnie tygodnie to duża aktywność w sprzedaży statków z sektora capesize. Bardzo aktywni są na tym rynku 
armatorzy niemieccy, greccy, ale również i chińscy, kupujący wyprzedawane przez europejskie podmioty starsze 
statki o wieku powyżej 15 lat. 
Stąd też, pomimo okresu świątecznego od 21 grudnia 2020 roku do 10 stycznia 2021 roku odnotowano całkiem 
sporo, bo aż  21 transakcji kupna – sprzedaży statków masowych o wartości  około 255,5 mln USD. 
Według analityków żeglugowych nasilić się ma w tym roku aktywność armatorów masowców w złomowaniu 
najstarszych i najmniej efektywnych jednostek (nadal prawie 6% floty masowców jest w wieku powyżej 20 lat). 
Notowany na nowojorskiej giełdzie (NYSE) armator statków masowych – firma Scorpio Bulkers poinformowała, 
że zamierza zmienić nazwę na Eneti Inc. i stopniowo, ale całkowicie przebranżowić się na obsługę sektora wind 
offshore.  W związku z tym firma planuje inwestycję rzędu 290 mln USD w budowę w południowokoreańskiej 
stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering statku do instalacji wiatraków, tzw. Wind Turbine 
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Installation Vessel (WTIV) z opcją na 3 dodatkowe tego typu jednostki. Pierwszy statek z tej serii ma być 
dostarczony do armatora do 2023 roku. 
RYNEK OFFSHORE ENERGY 
• Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej 
W pierwszym tygodniu nowego roku ceny ropy kontynuowały trend wzrostowy. Średnie ceny w dniu 8 stycznia 
wynosiły: WTI (Nowy Jork) USD 50,83 za baryłkę, Brent (Londyn) USD 54,38 za baryłkę, Ural (Moskwa) USD 
51,04 USD za baryłkę. W drugim tygodniu, w połowie stycznia ceny były podobne, np. Brent (Londyn) USD 
54,87. Trend od wielu tygodni jest jednak wzrastający. Jest to akurat pozytywna informacja, mogąca być oznaką 
procesu aktywizacji gospodarki. 
Według informacji rynkowych z początku stycznia Arabia Saudyjska postanowiła zmniejszyć wydobycie ropy 
naftowej w okresie lutego i marca. Pozostałe kraje OPEC + zamierzają utrzymać produkcję na tym samym 
poziomie. 
Na koniec roku odnotowano 1 transakcję sprzedaży używanej jednostki wiertniczej (MODU – Mobile Offshore 
Drilling Unit). Nowy nabywca zapłacił za tę platformę kwotę 77,7 mln USD. 
Tymczasem jak podają dane rynkowe w 2020 roku blisko 50 platform wiertniczych zostało zezłomowanych. 
Według wielu analityków to jednak jeszcze nie koniec problemów branży wydobycia ropy, ponieważ bardzo 
trudna sytuacja będzie panowała jeszcze najprawdopodobniej przez cały bieżący rok. 
Jak poinformowano na stronie PGNiG, 5 stycznia spółka PGNiG Upstream Norway otrzymała formalne zgody na 
objęcie udziałów w koncesjach obejmujących złoża Kvitebjørn i Valeomon na Morzu Północnym. Dzięki 
pozyskaniu kolejnych koncesji, których liczba sięga już 32 zwiększy się możliwość pozyskiwania ropy naftowej i 
gazu ziemnego przez polski koncern. Ten wzrost w wydobyciu węglowodorów szacowany jest na około 30% 
dotychczasowego wolumenu pozyskiwanego z norweskich koncesji przez PGNiG. 
• Rynek  wydobycia, transportu i konsumpcji gazu ziemnego 
Według danych rynkowych na początku stycznia europejskie zasoby gazu LNG osiągnęły poziom 73%, a w 
kolejnym tygodniu spadły do poziomu 65% średniej z ostatnich 5 lat, co oznacza, iż wykorzystanie tego surowca 
wzrosło. Dodatkowo w drugim tygodniu stycznia odnotowano spadek eksportu LNG z USA. 
Na światowym rynku 2020 rok ogłoszony został przez agencję informacyjną Bloomberg jako rekordowy pod 
względem konsumpcji gazu LNG w takich krajach jak: Chiny, Indie, Turcja, Tajwan. 
Mimo dużego zapotrzebowania rynek odnotował na początku stycznia lekkie spadki w oferowanych cenach gazu 
LNG, ale już kolejne dni wykazywały wzrosty wartości tego surowca. 
W ostatnim tygodniu starego roku odnotowano wysyłkę na złom jednego starszego metanowca (statku do 
przewozu LNG) o nazwie „Senshu Maru”. Była to zaledwie 7 tego typu jednostka złomowana w 2020 roku, co 
ukazuje jak bardzo ten typ tonażu jest aktualnie pożądany do celów przewozów. 
Na rynku odnotowuje się olbrzymie wzrosty stawek oferowanych za czartery metanowców używanych do 
przewozu LNG. 11 stycznia poinformowano, że BP wyczarterował statek „LNG Abalamabie” do przewozu LNG 
po astronomicznej dziennej stawce czarterowej, wynoszącej 350 tysięcy USD za każdy dzień!  Jest to najdrożej 
wyczarterowany statek w historii żeglugi. Poprzedni rekord należał do megatankowca do przewozu ropy naftowej 
(VLCC – Very Large Crude Carrier), który został wyczarterowany po dziennej stawce 300 tysięcy USD. 
Nie inaczej jest dla jednostek do przewozu LPG, jednakże tutaj przyrosty stawek czarterowych dotyczą głównie 
większego pojemnościowo tonażu, tj. powyżej 20,000 cbm. 
Konsorcjum budujące gazociąg Nord Stream 2 poinformowało, że projekt pomimo różnić w poglądach i polityce 
różnych opcji będzie nadal prowadzony. W połowie stycznia miały ruszyć końcowe prace tego już bardzo 
zaawansowanego projektu. Specjalna rosyjska jednostka do układania rurociągu o nazwie „Fortuna” wraz z 
innymi asystującymi statkami w dniu 16 stycznia stała jeszcze zakotwiczona w pobliżu niemieckiego portu 
Rostock. 
Początek roku to z kolei kolejna pozytywna informacja z polskiego terminala LNG w Świnoujściu, gdzie 
metanowiec „Maran Gas Apollonia” w dniu 8 stycznia dostarczył pierwszą w tym roku partię gazu. 
• Morska energia wiatrowa 
Na całym światowym rynku zauważa się u wielu z armatorów coraz większy trend przebranżawiania się lub 
tworzenia specjalnych wydziałów, które mają koncentrować się na obsłudze żeglugowej coraz bardziej 
rozwijającej się branży offshore energy. 
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Przykładów rozwijanych projektów jest zresztą coraz więcej. 
Equinor i BP poinformowały, iż wygrały właśnie kontrakt na największy amerykański projekt farm wiatrowych na 
wschodnim wybrzeżu, który ma dostarczyć 2,5 GW mocy (projekty: Empire Wind 2 – 1,260 MW oraz Beacon 
Wind 1 – 1,230 MW). 
Początek roku, to również dobre wieści dla całej branży wind offshore energy w Polsce. W dniu 4 stycznia 
Ustawa offshore przeszła gładko przez senacką komisję. Ze względu 
na napięte harmonogramy wdrażania ustawy rekomendowano przyjęcie tego dokumentu bez jakichkolwiek 
poprawek. Stąd też w takim też kształcie ustawa została w dniu 13 stycznia poddana głosowaniu przez Senat i 
przyjęta. Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta. 
Rynek statków wsparcia (Offshore Support Vessels - OSV) 
• Kontrakty 
Poprawa rynku w zakresie kontraktowania jednostek offshore nadal trwa. O pozyskaniu dwóch nowych 
kontraktów dla swoich jednostek wielozadaniowych (MPSV - Multipurpose Platform Supply Vessels) informowała 
między innymi pod koniec grudnia australijska firma MMA Offshore. Nowa jednostka Esvagt A/S - „Esvagt 
Schelde” rozpoczęła pracę dla Vestas przy budowie farm wiatrowych: Borssele 3-4 oraz Northwester 2. 
• Rynek tonażowy 
Nowe zamówienia jednostek w ostatnim czasie dotyczą co najwyżej projektów do obsługi projektów budowy i 
eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dla pozostałych jednostek wsparcia branży offshore oil&gas obserwuje 
się zastój. Podobne tendencje mają miejsce na rynku kupna i sprzedaży statków używanych w tym segmencie. 
Pomiędzy 4 a 10 stycznia nie odnotowano żadnej transakcji. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW 
• Rynek frachtowy 
Stawki frachtowe jak i czarterowe w zasadzie dla wszystkich klas tankowców do przewozu surowej ropy naftowej 
wykazują niezmiennie od wielu tygodni tendencje malejące. Nie inaczej było na przełomie roku. Regres pogłębiał 
się. W drugim tygodniu stycznia co prawda pojawiło się sporo okazji załadowczych w rejonie Atlantyku, ale 
oferowane zarobki były znacznie poniżej oczekiwań przewoźników. 
Na rynku przewozów ładunków ropopochodnych, tzw. clean również słabe stawki frachtowe, co w połączeniu z 
wyższymi kosztami paliwa okrętowego powodowało, że armatorzy ponosili straty. 
• Rynek tonażowy 
Pomiędzy 21 grudnia 2020 roku, a 3 stycznia odnotowano 8 transakcji sprzedaży zbiornikowców na kwotę około 
162,5 mln USD. Od dnia 4 stycznia do 10 stycznia, a więc w pierwszym pełnym tygodniu 2021 roku odnotowano 
6 transakcji kupna – sprzedaży zbiornikowców na kwotę 100,7 mln USD 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Tragicznie zakończone morsowanie. Mężczyzna zginął pod lodem. 

Tragicznie zakończyła się w niedzielę próba przepłynięcia członka grupy morsów pod lodem na jeziorze w 
Urszulewie koło Rypina (Kujawsko-pomorskie) - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. 
W czasie gdy doszło do tragedii, część grupy morsów kąpała się w przeręblach skutego lodem jeziora, a część 
ogrzewała się przy ognisku. Jeden z mężczyzn podjął próbę przepłynięcia pod lodem pomiędzy przeręblami 
oddalonymi o około 4 metry, ale utknął pod lodową taflą i nie wypłynął. 
 
Na miejsce skierowano trzy zastępy strażaków i grupę wodno-nurkową. Strażacy jeszcze przed przyjazdem 
nurków wykuli dodatkowe przeręble i wyciągnęli mężczyznę. Niestety podjęta próba reanimacji mężczyzny po 
tym, jak przebywał pod lodem około dwóch godzin, zakończyła się niepowodzeniem. Lekarz stwierdził zgon. 
 
 

Źródło:PAP.pl 
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Stężenie arsenu w dopływie Nysy Kłodzkiej 100-krotnie przewyższa normy WHO. 

Stężenie arsenu w Trującej (woj. dolnośląskie), jednym z dopływów Nysy Kłodzkiej, aż 100-krotnie przewyższa 
obecnie normy wody pitnej ustanowione przez WHO - ustalił zespół badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma 
to związek z obecnością na tych terenach dawnej kopalni złota. 
O ustaleniach naukowców z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, dotyczących wysokiego stężenia 
rakotwórczego pierwiastka w rzece na Dolnym Śląsku, poinformowała rzeczniczka prasowa UWr. 
W Złotym Stoku (woj. dolnośląskie) mieszkańcy wydobywali złoto od XIII w. Jego zasoby były w pewnym 
momencie tak duże, że miasteczko odpowiadało za niemal jedną dziesiątą europejskiej produkcji złota. Po trzech 
wiekach eksploatacji zasoby zaczęły się wyczerpywać. Wtedy aptekarz Hans Scharffenberg, na początku XVIII 
wieku postanowił na tych terenach pozyskiwać arsen, służący do produkcji arszeniku. Arsen miał bardzo szerokie 
zastosowanie: w lekach, jako dodatek do stopów i farb, preparat do barwienia szkła, niezawodny środek na 
szczury, a współcześnie w produkcji półprzewodników. 
Kopalnie tego metaloidu działały tam do 1961 roku. Niestety siedemsetletnia działalność wydobywcza 
pozostawiła po sobie duże spustoszenie w krajobrazie - podkreślono w informacji przesłanej PAP. 
Prawdziwe zagrożenie czaiło się w Złotym Potoku, który spod skał wypłukiwał trujący arsen. Mieszkańcy 
miasteczka mieli przeczucie, że woda, której używają, nie jest najlepszej jakości. Świadczy o tym nazwa rzeki, 
która poniżej miasteczka nazywana jest Trującą. Wśród ludności krążyły też plotki, jakoby wygnani za Odrę 
Niemcy wracali do miasta po beczki zatrutej wody, od której mieli być fizycznie uzależnieni - informuje 
rzeczniczka. 
Tematem zainteresowali się naukowcy z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. "Postanowiliśmy 
przyjrzeć się tematowi bliżej - szczególnie, że rzeka Trująca kończy swój bieg w Nysie Kłodzkiej, będącej jednym 
z głównych dopływów Odry - mówi dr Bartosz Korabiewski, adiunkt w Zakładzie Geografii Fizycznej UW. - Już na 
samym początku zaskoczeniem dla nas była stosunkowo niewielka ilość badań dotyczących zanieczyszczenia w 
dolnej części rzeki Trującej, zwłaszcza w miejscu jej ujścia. Postanowiliśmy sprawdzić, jaka ilość arsenu jest 
transportowana do Nysy Kłodzkiej, oraz jakie procesy kontrolują niepokojące stężenie arsenu w strumieniach". 
Naukowiec zaznacza, że na całym świecie zanieczyszczenie środowiska arsenem dotyka aż 70 krajów i 140 
milionów ludzi. Są to silnie kancerogenne związki powodujące m.in. choroby skóry i układu pokarmowego. 
W badaniach wzięły udział dwie grupy studentów specjalności geoekologia na kierunku geografia. Łukasz 
Stachnik, adiunkt z Zakładu Geografii Fizycznej UWr opowiada, że badania terenowe prowadzono na całej 
długości Złotego Potoku i rzeki Trującej. Trwały dwa lata i uwzględniały pobór kilkudziesięciu próbek gleby i 
wody. Naukowcy rozmawiali też z mieszkańcami Złotego Stoku, by uzyskać informacje na temat miasta, jego 
górniczej przeszłości oraz obecnej sytuacji. 
Wykonano też szczegółowe pomiary laboratoryjne, zmierzające do oznaczenia zawartości arsenu w próbkach 
wody i gleb. 
"W okolicy dawnej kopalni złota i arsenu, nasze wyniki wskazują na kilkudziesięciokrotny spadek stężeń arsenu i 
metali w wodach kopalnianych i ze Złotego Potoku - w porównaniu do lat 90-tych XX wieku. Na poprawę jakości 
wody wpłynęły najprawdopodobniej prace renowacyjne polegające na oczyszczaniu starych chodników 
górniczych i udrożnieniu sztolni w złotostockiej kopalni" – mówi dr Stachnik. 
"Zła wiadomość, która dotyczyła rzeki Trującej, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. W miejscu jej ujścia do 
Zbiornika Paczkowskiego, znajdującego się na Nysie Kłodzkiej, stężenia arsenu przekroczyły 100-krotnie normy 
rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia dla wody pitnej!" – dodaje. 
Według naukowców całkowita masa arsenu, która w ciągu 24 godzin może dopływać do tego zbiornika (tzw. 
ładunek dobowy) przekracza 8 kg. Tak duże stężenie arsenu jest prawdopodobnie związane głównie z 
przemywaniem starych hałd i osadników położonych poniżej Złotego Stoku. 
Za podwyższone stężenie arsenu w pobliżu ujścia rzeki Trującej do Nysy Kłodzkiej odpowiedzialny jest proces 
uwalniania pierwiastka z powierzchni cząsteczek osadu do roztworu wodnego. Naukowcy zamierzają 
kontynuować badania. "Rosnąca frekwencja zdarzeń ekstremalnych, związana ze zmianami klimatu, prowadzić 
może do dalszego zanieczyszczania wielu składowych środowiska, tak chętnie wykorzystywanych przez 
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człowieka. Na szczęście zdrowie mieszkańców gminy Złoty Stok nie pogarsza się, ale zagrożenia nie można 
lekceważyć" – zauważa dr Stachnik w rozmowie z PAP. 
Dr Stachnik podkreślił w rozmowie z PAP, że na razie w badaniach naukowcy skupili się na wodach 
powierzchniowych. Jest jednak wiele badań prowadzonych w Indiach czy na terenie Włoch, które wskazują na to, 
że zmiany klimatyczne - podnoszenie się temperatur powietrza i wzrost częstotliwości susz - będą zwiększały 
koncentrację arsenu w wodzie oraz ryzyko zanieczyszczania wód podziemnych. Podkreślił, że jeśli chodzi o 
zdrowie - trzeba być czujnym. 
Naukowcy są przekonani, że woda w Trującej, a być może również szerzej rozumiane środowisko w całej okolicy, 
wymaga monitoringu. "Chcielibyśmy sprawdzić, jaki jest zasięg zanieczyszczenia arsenem w tej części zlewni. Te 
pierwsze wyniki to ważna przesłanka, aby rozwinąć nasze badania na granicy medycyny, bioakumulacji 
zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie człowieka. Dobrze byłoby również zaangażować medyków i sprawdzić, 
jak arsen oddziałuje na lokalną ludność; dowiedzieć się, czy woda, którą ludzie pozyskują z okolic dolnego biegu 
rzeki Trującej, jest bezpieczna. W jej dolnej części jest też duża ilość pól uprawnych. Należałoby przyjrzeć się 
krążeniu wody i procesom, które mogą powodować ew. akumulację arsenu w produktach rolnych" - dodał dr 
Stachnik 
 

Źródło:PAP.pl 

Pani od sztucznej inteligencji. O AI w motoryzacji i lękach przed robotokalipsą. 

Lęk przed buntem maszyn wśród znawców tematu jest mniejszy niż ten ogólnospołeczny – podkręcany przez 
popkulturę. Hollywood lubi straszyć mszczącymi się robotami, bo to po prostu bardzo atrakcyjny temat na film – 
mówi doktor Aleksandra Przegalińska. Z Łukaszem Załuskim rozmawia o przyszłości motoryzacyjnego AI, 
samouczeniu się maszyn ludzkich lękach przed robotokalipsą. 
Aleksandra Przegalińska: Zdecydowanie nie. Naprawdę bardzo lubię prowadzić samochód.  
Podobnie jak wielu kierowców, dla których prowadzenie wcale nie jest przykrym obowiązkiem. Czy ta 
przyjemność niebawem naprawdę odejdzie do lamusa? 
Motoryzacja autonomiczna jest w pewnym sensie nieuchronna. Należy jednak pamiętać, jak kompleksowe jest to 
zjawisko. Czym innym jest transport, np. dowożenie dzieci do szkoły, turystyka czy ogólnie pojęta logistyka, a 
zupełnie czym innym indywidualna chęć posiadania samochodu, aby po prostu nim się przejechać.  
Obronimy ten luksus? 
Dopóki mamy zdolność kierowania światem i naszym życiem, i nie oddamy tego przywileju maszynom – co moim 
zdaniem nie stanie się szybko – powinniśmy mieć prawo decyzji, czy chcemy być kierowcami, czy może wolimy 
oddać tę robotę sztucznej inteligencji. Myślę, że człowieka nie można tej sprawczości – a właściwie iluzji 
sprawczości – pozbawiać. Nawet jeżeli samochód będzie miał wiele inteligentnych elementów, i tak wierzę, że 
ostatecznie każdy sam wybierze najlepsze dla siebie rozwiązanie.  
Nie wygra chociażby ludzkie lenistwo? 
Nie, utopią jest myślenie, że w każdej sytuacji, kiedy maszyna może przejąć obowiązki ludzi, my je maszynie 
przekażemy.  
Wciąż wykluczające się raporty różnych instytucji nie dają nam jasnej odpowiedzi co do przyszłości 
pracy. Jedne wskazują, że będziemy dosłownie przytłoczeni obowiązkami wynikającymi z rozbudowanej 
technologii, inne straszą, że zniknie większość tradycyjnych zawodów. Dokąd pani zdaniem zmierza 
zawód profesjonalnego kierowcy przewożącego osoby czy towar? 
Rzeczywiście w przypadku zawodowych kierowców może okazać się, że ich praca nie będzie potrzebna. 
Największym zagrożeniem będzie najpewniej już rozwijająca się koncepcja samochodu jako usługi. Jeżeli pojazd 
zostanie zaprogramowany, aby przewozić ludzi pod wskazany adres lub dostarczać towar z jednego punktu do 
drugiego i będzie się to odbywać przy pomocy zaawansowanej autonomiczności, praca człowieka najpewniej 
okaże się zbędna.  
Samochody autonomiczne to na pewno jeden z przykładów praktycznego zastosowania sztucznej 
inteligencji. Czy możemy jednak dzisiaj z pewnością powiedzieć, że AI już istnieje? Jako sztuczną 
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inteligencję mam na myśli proces uczenia się maszyn, który obserwujemy i być może powoli przestajemy 
nad nim panować? 
Wiele zależy od definicji. Można oczywiście powiedzieć, że sztuczna inteligencja to pojęcie zawierające w sobie 
wiele różnych komponentów: przetwarzanie języka naturalnego, syntezę mowy, uczenie maszynowe w różnych 
jego wersjach, robotykę i właśnie interakcję człowieka z maszyną. To bardzo rozległa gałąź wiedzy, którą ktoś 
kiedyś nazwał „sztuczną inteligencją”. Co to jednak właściwie znaczy i dlaczego „sztuczna”? Przecież taki rodzaj 
inteligencji również został stworzony, trudno więc o nim mówić, że jest sztuczny. O wiele bardziej przemawia do 
mnie termin designed intelligence, czyli inteligencja stworzona. 
Pojęcie sztuczności jest o tyle problematyczne, że granica pomiędzy tym co sztuczne a tym co 
biologiczne wydaje się coraz bardziej płynna... 
Oczywiście. Dlatego ja wolę używać pojęcia „uczenie maszynowe”. Wydaje mi się, że lepiej oddaje ono istotę 
rzeczy. Jeśli więc pyta pan, czy istnieją systemy, które potrafią przetwarzać informacje i adaptować się do 
zmieniającego otoczenia – bo dla mnie inteligencja to właśnie zdolność do adaptacji – naukowcy są zgodni, że 
tak. Najlepszym przykładem jest program AlphaGo, który w słynnym pojedynku pokonał zawodowego gracza w 
chińskiej grze w go. Wielu ludzi myśli jednak o sztucznej inteligencji, która miałaby być równa ludzkiej w aspekcie 
emocjonalnym i cielesnym. Taką inteligencją jeszcze nie dysponujemy i szybko się jej nie doczekamy. 
A jednak mówi pani, że inteligencja jest silniejsza od tego, kto jej używa. Czy naukowcy choć w 
niewielkim stopniu podzielają obawy fantastów, że maszyny poddane procesowi głębokiego uczenia 
mogą się wyemancypować i – niczym filmowy potwór Frankenstein – w jakiś sposób zagrozić ludziom? 
Naukowcy są zdecydowanie bardziej zachowawczy i starają się nie siać paniki. Mam wrażenie, że społeczność 
zajmująca się tzw. data science oraz uczeniem maszynowym, czyli szeroko pojętą sztuczną inteligencją i 
robotyką, jest świadoma, w jakim momencie się znajdujemy. Lęk przed buntem maszyn jest więc mniejszy niż ten 
ogólnospołeczny – podkręcany przez popkulturę. Hollywood lubi straszyć mszczącymi się robotami, bo to po 
prostu bardzo atrakcyjny temat na film.  
Czyli na razie możemy spać spokojnie? 
Oczywiście. To co dzisiaj postrzegamy jako jakąś formę sztucznej inteligencji, absolutnie nie jest zdolne do 
emancypacji. Maszyny wciąż są nieświadome, pozbawione woli i jakiejkolwiek samodzielności działania. Nic też 
nie wskazuje, aby miało się to szybko zmienić.  
Ile zatem mamy czasu, aby się przygotować? 
Bardzo dużo. Moim zdaniem takie rzeczy jak świadomość wytwarzają się bardzo późno w procesie ewolucyjnym. 
Opowieści o nieodległej osobliwości, czyli tym momencie w przyszłym rozwoju cywilizacji, w którym postęp 
techniczny stanie się tak szybki, że wszelkie ludzkie przewidywania stracą na aktualności, odłożyłabym między 
bajki. Na pewno nie stanie się to za  20–30 lat, jak wieszczy chociażby amerykański futurolog Ray Kurzweil. Ja 
go oczywiście rozumiem, sama chciałabym dożyć tych czasów i przekonać się, jak będzie wyglądał świat 
prawdziwych „Jetsonów”.  
Jeśli nie w XXI wieku, to kiedy? 
Moim zdaniem nie prędzej niż za jakieś tysiąc lat. 
Przynajmniej tysiąc lat. Należy pamiętać, że wciąż mówimy o procesie ewolucyjnym. Nie da się zrobić bomby z 
zapałki, w międzyczasie musi się jeszcze wiele wydarzyć. Na poziomie hardware’owym jesteśmy naprawdę 
bardzo wcześnie. Cały czas napotykamy ograniczenia natury obliczeniowej. To jest też problem skali. Nasz mózg 
jest niewielki, a mimo to jest doskonałym narzędziem obliczeniowym. Nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu 
odtworzyć jego możliwości. Potrzebny jest czas, aby taki system mógł się rozwijać i wyposażać chociażby w 
namiastki wyższych poziomów mentalnych, które sprawiają, że możemy działać w sposób celowy i projektować 
swoje działania w świecie.  
Można zatem powiedzieć, że nie ma żadnych zagrożeń wynikających z rozwoju AI? 
Niezupełnie. Sztuczne systemy to jednak trochę taka „czarna skrzynka”. Najnowsze metodologie uczenia 
maszynowego wciąż są dość nietransparentne dla człowieka. Sposób przetwarzania informacji jest ukryty, choć i 
to będzie się zmieniać. Ważnym trendem jest dzisiaj tzw. explainable AI, czyli wyjaśniona i dobrze zrozumiana 
sztuczna inteligencja. Oczywiście chodzi o kwestie zaufania. Jeżeli oddajemy maszynom zadania diagnostyki 
medycznej czy wspierania sędziów w ferowaniu wyroków, to musimy być pewni, że wszystko zadziała poprawnie. 
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Tu właśnie pojawia się wyzwanie, bowiem zaawansowane uczenie maszynowe powoli wymyka się naukowcom 
spod kontroli. Należy więc zrobić krok w tył, żeby jeszcze raz lepiej je zrozumieć. 
Czy potrafimy dzisiaj określić, jak statystyczny Jan Nowak i Janina  Nowak skorzystają na rozwoju 
sztucznej inteligencji? 
Ależ oni już korzystają ze sztucznej inteligencji na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim, robiąc zakupy w 
sklepach internetowych, które są wyposażone w systemy inteligentnej rekomendacji produktów. Oczywiście 
każdy z nas pewnie może skorzystać także na inteligentnej diagnostyce medycznej – tu również coraz częściej 
korzysta się z systemów uczenia maszynowego, aby jeszcze skuteczniej dobierać metody leczenia czy terapii. 
Na drogi wjeżdża też coraz więcej autonomicznych samochodów, a to już może być wręcz czysta sztuczna 
inteligencja. 
Rzeczywiście można powiedzieć, że stoimy u progu kolejnej rewolucji motoryzacyjnej. A może jesteśmy 
już jej świadkami? Według badań przeprowadzonych przez IHS Technology w 2025 r odsetek nowych 
samochodów wprowadzanych na rynek, które będą wyposażone w jakieś elementy AI, wzrośnie do 109 

proc. (niektóre będą miały więcej niż jeden). To olbrzymia różnica w stosunku do dzisiejszych  20 proc. 
Wszystko wskazuje więc na to, że samochody będą w coraz większym stopniu zautonomizowane.  
To prawda. Fascynuje mnie wizja  pełnej autonomiczności. Myślę jednak,  że wciąż jest sporo przeszkód do 
pokonania. W stu procentach autonomiczne pojazdy to odległa perspektywa, bo wymaga ogromnej zmiany 
społecznej. Auto bez kierowcy – jak już wspominaliśmy na początku tej rozmowy – odbierze pracę wielu ludziom. 
Kierowcy będą przeszkadzać nowym systemom, systemy będą przeszkadzać kierowcom. Samochody 
autonomiczne nie są skonstruowane pod ludzkiego kierowcę. Wyzwaniami są komunikacja niewerbalna, 
kontrolowane łamanie reguł itd. – z takimi rzeczami samochód nie jest zaznajomiony, więc jego interakcja z 
człowiekiem może być zagrożeniem dla obu stron.  
Kiedy zatem doczekamy w pełni autonomicznych samochodów? 
Wprowadzenie superautonomicznych aut na drogi będzie procesem zero-jedynkowym, co znaczy, że wszystko 
musi być przygotowane – prawo, przepisy, infrastruktura. To się pewnie zacznie od centrów dużych miast, które 
najłatwiej będzie wyłączyć z obiegu konwencjonalnych samochodów. W takich zamkniętych kontrolowanych 
obszarach poruszać się będą autonomiczne pojazdy działające na zasadzie usług. Zanim to się jednak stanie, już 
jesteśmy rzeczywiście świadkami wielu rozwiązań pośrednich – od autopilota po diagnostykę na drodze, 
wykrywanie obiektów na drodze, jeszcze bardziej precyzyjną nawigację, raportowanie usterek itp. Samochody są 
coraz inteligentniejsze i dzieje się to na naszych oczach. To wszystko wiąże się przecież z przetwarzaniem 
ogromnych ilości danych. 
Na drodze do wprowadzenia samochodów o pełnej autonomiczności stoi prawo. Przypomnijmy, że 
chodzi o najwyższy, tzw. piąty poziom jazdy autonomicznej, podczas którego kierowca zamienia się 
właściwie w pasażera pojazdu i nie musi wykonywać żadnych czynności związanych z jego 
prowadzeniem. W większości miejsc na świecie zdjęcie rąk z kierownicy podczas jazdy jest wciąż 
nielegalne. Jaki interes mają państwa, aby dostosowywać przepisy do potrzeb aut samosterowalnych?  
Przede wszystkim oszczędności i racjonalizowanie procesu komunikacji. Wiele osób lubi podróżować 
samochodem, ale nikt chyba nie lub stać w korkach. Dobry system zarządzania pojazdami w mieście pozwoli 
uniknąć tego problemu. Auta autonomiczne będą pewnie oblepione czujnikami i naszpikowane systemami 
sztucznej inteligencji. Tylko w ten sposób uchronimy się przed koniecznością budowy coraz większych i 
szerszych dróg, a miasta staną się przyjaźniejsze ich mieszkańcom. 
Nie tak dawno temu program Google Duplex po raz pierwszy przeszedł test Turinga. Przypomnijmy, 
chodzi o sytuację, kiedy maszyna jest w stanie posługiwać się językiem naturalnym w taki sposób, że 
człowiek nie potrafi odróżnić jej od prawdziwego człowieka. Czy tak udoskonalone syntezatory mowy 
mogą w jakiś sposób znaleźć zastosowanie w motoryzacji? 
Oczywiście. Syntezatory mowy znajdą szerokie zastosowanie w samochodach autonomicznych. Nie mam co do 
tego wątpliwości.   
Czy jednak samochód o unikatowym głosie zacznie być utożsamiany z członkiem rodziny? Jak się zmieni 
podejście do tak spersonalizowanych pojazdów? Dodajmy, że oddajemy w ich ręce swoje 
bezpieczeństwo. 
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Taka antropomorfizacja jest nieunikniona. Z pewnością wiele osób będzie traktować maszyny jak członków 
rodziny. Znam człowieka, który nawet kosiarce dał imię, coraz częściej roboty odkurzacze są traktowane w 
podobny sposób. Kanał głosowy jest dla ludzi bardzo ważny w nawiązywaniu i budowaniu relacji. Potrafię sobie 
wyobrazić samochód przyszłości, który jest botem i komunikuje się z użytkownikiem za pomocą języka 
naturalnego.  
Taka bliskość pomiędzy kierowcą a jego samochodem przywodzi mi na myśl jeden z najbardziej znanych 
dylematów związanych ze sztuczną inteligencją, który dotyczy właśnie samochodów autonomicznych. 
Czy samochód samosterowalny znajdujący się w sytuacji bez wyjścia powinien ominąć dziecko na 
drodze, ale zabić kierowcę pojazdu. A może jednak powinien odebrać życie dziecku, by ratować swojego 
„właściciela”. Czy taka więź jest możliwa w obie strony? Czy potrafi sobie pani wyobrazić, że maszynie 
może zależeć na jej „panu”. 
To wszystko powinno być moim zdaniem uregulowane prawem. Sprawa jest zbyt ważna i zanim samochody 
wyjadą z labu i zaczną jeździć po drogach, już będziemy musieli mieć to ustalone. Nie pozostawiajmy kwestii 
własnego bezpieczeństwa więzom czy relacjom z maszyną. 

Źródło:Focus.pl 

Liga zagraniczna. Derby D’Italia dla Interu Mediolan. 

Derby d'Italia dla Interu Mediolan. Nerazurrich rozegrali jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie i zasłużenie 
pokonali Juventus FC (2:0).  
Starcia Interu z Juventusem zaliczają się do grona największych klasyków ligi włoskiej. W ubiegłych sezonach, 
kiedy dominacja Starej Damy na boiskach Serie A była zdecydowana, nie miały one tak wielkiej temperatury 
jakby nazwy klubów mogły na to wskazywać. Tym razem Inter i Juventus muszą gonić Milan, a wygrana w 
klasyku mogłaby dodać jednej lub drugiej drużynie nieco wiatru w żagle. 
Podopieczni Antonio Conte chcieli się przełamać po dwóch spotkaniach bez zwycięstwa, ale trzeba było 
pamiętać, że po raz ostatni Juventus udało się im pokonać we wrześniu 2016 roku. Od tego czasu obie drużyny 
mierzyły się osiem razy, z czego Bianconeri wygrali pięć meczów, a trzy kończyły się remisami. 
Mecz na San Siro od początku toczył się w bardzo dobrym tempie. Już w 11. minucie piłkę do siatki skierował 
Cristiano Ronaldo, ale jego radość nie trwała zbyt długo, ponieważ bardzo szybko okazało się, że Portugalczyk 
znajdował się na pozycji spalonej.  
Turyńczycy spadli w zaledwie kilka chwil z nieba do piekła, ponieważ dwie minuty później Wojciech Szczęsny 
musiał skapitulować po trafieniu Arturo Vidala. Jeden z najmocniej krytykowanych graczy Interu wykorzystał 
znakomite dośrodkowanie Nicolo Barelli i głową pokonał polskiego bramkarza.  
Juventus nie potrafił się otrząsnąć i niewiele brakowało, by bardzo szybko został skarcony drugim golem. Po 
mocnym uderzeniu Romelu Lukaku i znakomitej interwencji Szczęsnego, piłkę dobić do siatki mógł Lautaro 
Martinez. Argentyńczyk fatalnie jednak przestrzelił i mając przed sobą pustą bramkę posłał futbolówkę w trybuny. 

Źródło:PAP.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
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• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

 

 

Wydarzyło się 18 stycznia - kalendarium 

18 stycznia jest 18 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 347 dni. Obchodzony jest jako 
społecznościowy Dzień Kubusia Puchatka. 
 
Imieniny obchodzą: 
Ammonia, Ammoniusz, Atenogenes, Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Liberata, Lubart, Małgorzata, Monika, Piotr, P
ryska, Regina, Sędziwoj, Wenerand, Woluzjan i Zuzanna. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 

1230 r. – Papież Grzegorz IX wydał bullę potwierdzającą nadanie przez księcia Konrada I Mazowieckego ziemi 
chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu.  
1380 r. - Założone przez zakon krzyżacki gdańskie Młode Miasto otrzymało prawa miejskie.  
1654 r. - W trakcie powstania Chmielnickiego została zawarta ugoda perejasławska pomiędzy Rosją a Kozakami.  
1902 r.– W „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał się pierwszy odcinek powieści Chłopi Władysława Reymonta.  
1905r.–  W restauracji przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rzeźbiarz Xawery Dunikowski śmiertelnie 
postrzelił w głowę malarza Wacława Pawliszaka.  
1919 r. – Założono Polski Czerwony Krzyż.  
1920 r. – Wojsko Polskie wkroczyło do opuszczonego przez Niemców Torunia.  
1925r. –   Prezydent RP Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o powołaniu Generalnej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów.. 
1943r. –  Oddział Jana Piwnika „Ponurego” rozbił niemieckie więzienie w Pińsku. 

 W getcie warszawskim grupy Żydowskiej Organizacji Bojowej podjęły pierwszą walkę z Niemcami w 
odpowiedzi na rozpoczęcie przez nich deportacji 6 tys. osób do obozu zagłady w Treblince. 

 Do Polski przybyli małżonkowie Irène i Frédéric Joliot-Curie.  
1945r. –  Armia Czerwona zajęła Działdowo, Gostynin, Koluszki, Kraków, Tomaszów Mazowiecki i Poddębice. 

 W nocy z 17 na 18 stycznia załoga policyjnego więzienia niemieckiego na 
Radogoszczu w Łodzi dokonała masakry ok. 1500 więźniów, zakończonej jego podpaleniem. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Przychodzi klient do kiosku i prosi o paczkę papierosów. Sprzedawca podaje mu paczkę z napisem: 

„Palenie tytoniu przyczyną problemów z erekcją”. Gość rzucił okiem na napis i po chwili namysłu mówi: 

- To może wezmę te z rakiem… 

Źródło: dowcipy.pl 

 


