
OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 16-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 1 
 

Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 26-04-2021 r 

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/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-
PODROZNYCH.html 
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Koordynacja szczepień w Polsce. 

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami, OMK wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie uznawania w Polsce 
szczepień przeciwko covid-19, które zostały wykonane poza naszym krajem. 
Wydaje się, iż nie powinno być żadnego problemu ze szczepieniami wykonanymi w obrębie EU natomiast 
najbardziej nurtująca kwestia dotyczy szczepień wykonanych w krajach trzecich. Posiadamy potwierdzone 
informacje, iż polska administracja odmówiła polskim marynarzom uznania szczepień wykonanych w USA. 
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Nie zwlekaj z konsultacją lub złożeniem roszczenia. Masz na to tylko kilka 

tygodni. 

Przypominamy wszystkim marynarzom, iż istnieją zobowiązania stron dotyczące czasu, w którym roszczenie, 
niezależnie czy dotyczy niewypłaconego wynagrodzenia, świadczenia chorobowego, odszkodowania, kosztu 
repatriacji czy wielu innych zobowiązań finansowych, jest ściśle określony. Największa skuteczność i 
bezdyskusyjny czas ochrony P&I to okres pomiędzy 2 i 4 miesiącem wystąpienia zobowiązania. 
Prosimy nie zwlekać do ostatniego dnia. Apelujemy aby sprawy konsultować jak najszybciej. Nawet jeżeli nie 
zamierzamy oficjalnie występować w danej chwili lecz nie jesteśmy pewni przyszłości i powodzenia w sprawie to 
należy sprawdzić czy jesteśmy „poukładani” z naszej strony. Czy wszystko zostało zrobione, czy wywiązaliśmy 
się ze wszystkich ustaleń kontraktowych. W innym przypadku możemy przekreślić całą sprawę lub mocno ją 
skomplikować. 
Jednocześnie przypominamy, iż  Organizacja Marynarzy Kontraktowych doradza wszystkim marynarzom 
należącym do OMK. Odpowiadamy niezwłocznie na e-maile i oferujemy telefoniczny numer kontaktowych czynny 
codziennie, przez całą dobę (24/7) dla spraw awaryjnych i bardzo pilnych. 
www.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 

Informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg w 

portach na świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami związanymi z 
podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club www.ukpandi.com 
 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
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IMO, ITF, polskie związki zawodowe wzywają do priorytetowych szczepień dla 

marynarzy.  

Zarówno IMO jak i ITF uznają, iż szczepienia przeciwko covid 19 dla marynarzy mogą skutecznie rozwiązać 
kryzys panujący w podmianach załóg statków. Tym samym wzywają do priorytetowych szczepień naszej grupy 
zawodowej. Marynarskie Związki Zawodowe z Polski wielokrotnie wzywały zarówno Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej jak i Premiera o włączenie polskich marynarzy do priorytetowych szczepień. Niestety polska 
administracja nie uznała, iż polscy marynarze powinny mieć taką możliwość. 
Organizacje Związkowe (w tym OMK) wystąpiły ponownie , tym razem do Pełnomocnika Rządu ds. Narodowego 
Programu Szczepień Ochronnych o zaliczenie polskich marynarzy do grupy pracowników transportu publicznego 
według  Narodowego Programu Szczepień przeciw covid-19 argumentując jak poniżej: 

 zgodnie z wnioskami polskich Afiliantów ITF, polscy marynarze są uznani za kluczowych pracowników 
transportu i znaleźli się na w spisie IMO, 

 w UE zaleca się utrzymanie korytarzy transportowych, zabezpieczenie swobodnego przepływu 
pracowników branży morskiej zapewniając  im ochronę przeciwko covid-19, 
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 marynarze pracujący na promach, statkach ro-ro oraz innych jednostkach tego typu są narażeni na 
zakażenie w taki sam sposób jak inni pracownicy transportu publicznego, 

 polscy marynarze mają styczność z usługodawcami i przedstawicielami administracji, portu itp. na całym 
świecie oraz są pozostawieni jedynie własnej opiece przez długie dni pomiędzy kolejnymi portami. 

 
Źródło: www.omk.org.pl 

Złomowanie statków w Indiach wstrzymane .  

Gdy Indie zmagają się z drugą falą zakażeń wirusem COVID, wielkimi problemami i tragediami ludzkimi, w kraju 
tym jest jeszcze jedna ofiara pandemii, nieobecna w nagłówkach na pierwszych stronach gazet i czołówkach 
portali informacyjnych - branża złomowania statków. Gdy w całym kraju brakuje tlenu dla chorych - stocznie 
złomowe przerywają pracę oddając swój tlen do cięcia stali. 
Alang, położony w stanie c na zachodnim wybrzeżu Indii, jest największym na świecie kompleksem stoczni 
złomowych. Jednocześnie Gujarat stał się jednym z najbardziej dotkniętych epidemią rejonów kraju, odnotowując 
już 20 kwietnia najwyższą w historii liczbę 10 000 nowych zakażeń na dobę. 
W związki z zaistniałą sytuacją rząd regionalny zdecydował o przekierowaniu całego zaopatrzenia w tlen do 
szpitali. Większość stoczni recyklingowych w Alangu stanęło. Wstrzymano wszelkie prace rozbiórkowe, gdyż 
ewentualne inne, nie wymagające używania palników wykorzystujących m.in. tlen, zależą od cięcia konstrukcji 
statków. 
Do cięcia kawałków stali robotnicy używają palników zasilanych tlenem. My znamy głównie ręczne palniki do 
cięcia zasilane tlenem i acetylenem. W stoczniach złomowych Indii używa się głównie propan, butan i gaz ziemny 
wraz z utleniaczem, czyli tlenem, przechowywanym w formie skroplonej lub sprężonej. 
Rozmawiając z "Indian Express", Haresh Parmar, przedsiębiorca działający w recyklingu statków w Alang i 
honorowy sekretarz branżowego stowarzyszenia Ship Recycling Industries Association (SRIA) stwierdził już kilka 
dni temu: "Ani jedna tona gazu nie trafia do Alang. Przez ostatnie kilka dni wszystko było kierowane do użytku 
medycznego. Rozbiórka statków na prawie wszystkich działkach została całkowicie wstrzymana." 
Na co dzień w Alang zużywa się 70-100 ton tlenu. Po przekierowaniu dostaw tlenu ze stoczni złomowych do 
szpitali przez jakiś czas działały, bardzo nieliczne działają może nadal, jedynie te stocznie, które zawczasu 
zgromadziły zapasy ciekłego tlenu. 
"Z powodu przestoju w Alang poniesiemy ogromne straty. Jednak uważamy, że ten tlen jest potrzebny w 
szpitalach. Nasze stowarzyszenie uważa, że tlen powinien być podawany tam, gdzie jest teraz najbardziej 
potrzebny. Względy biznesowe nie mogą być ważniejsze niż ratowanie życia" - dodał Parmar. 
O tym jak bardzo potrzebny jest tlen, także ten trafiający zwykle do stoczni złomowych, mówią ostatnie 
doniesienia o sytuacji epidemicznej w Indiach. 
W Indiach panuje obecnie najgorsza sytuacja epidemiczna na świecie. Według najnowszych danych ministerstwa 
zdrowia w niedzielę, kolejny dzień z rzędu, pobity został światowy rekord liczby nowych infekcji w ciągu doby - 
349 691. Władze Delhi przedłużyły lockdown o tydzień, do 3 maja. 
W ciągu ostatnich 24 godzin do popołudnia w niedzielę zmarło w Indiach 2767 osób w związku z Covid-19 – 
również najwięcej do tej pory. W sobotę informowano o 346 786 infekcjach i 2624 zgonach. Łącznie od początku 
epidemii w Indiach zdiagnozowano 16,96 mln przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 192 311 zgonów. 
Premier Indii Narendra Modi wezwał w niedzielę wszystkich obywateli do przyjmowania szczepionek przeciwko 
Covid-19 i zachowania ostrożności, mówiąc, że "burza infekcji" wstrząsnęła krajem. 
"Nasze nastroje były bardzo dobre po pomyślnym poradzeniu sobie z pierwszą falą" - powiedział Modi w 
przemówieniu radiowym. "Ale ta burza wstrząsnęła krajem" - zaznaczył, odnosząc się do drugiej fali epidemii 
koronawirusa w Indiach. 
Premier terytorium stołecznego Delhi Arvind Kejriwal powiedział w niedzielę, że lockdown będzie obowiązywał tu 
do 3 maja w sytuacji, gdy liczba przypadków koronawirusa gwałtownie rośnie. 

Źródło: PAP 
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Rzeczniczka MSZ Rosja: Nord Stream 2 jest dla Niemiec kluczowym projektem. 

Gazociąg Nord Stream 2 jest dla Niemiec kluczowym projektem, tak jest on kwalifikowany przez analityków 
niemieckich i przedstawicieli władz Niemiec - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa w wywiadzie 
dla telewizji RT Deutsch. 
- To projekt kluczowy dla Niemiec. Słyszałam to od przedstawicieli Niemiec i czytałam analizy specjalistów 
niemieckich. Kwalifikują oni ten projekt energetyczny jako kluczowy - powiedziała rzeczniczka MSZ. Nazwała 
Nord Stream 2 "projektem biznesowym" i nie związanym z polityką. 
Zapewniła, że Rosja wywiąże się z zobowiązań, które podjęła jako partner tego projektu. Rzeczniczka nie 
odpowiedziała na pytanie, czy jeśli dojdzie do przerwania budowy, to spółka należąca do Gazpromu będzie 
domagać się od krajów zachodnich straconych funduszy. "Wychodzimy z założenia, że partnerzy w projektach 
biznesowych powinni wykonać swoją część pracy" - powiedziała Zacharowa. 
Rzeczniczka MSZ Rosji skrytykowała władze Niemiec za stanowisko w sprawie uwięzionego w Rosji 
opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Oceniła, że "nikt nie może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Niemcy śledzą 
los tylko jednego skazanego", który - jej zdaniem - "został wybrany" do tego celu. Argumentowała, że w 
społeczeństwie niemieckim jest "wiele nierozwiązanych kwestii", jednak władze tego kraju "uparcie ich nie 
dostrzegają", natomiast "bronią interesów jednego obywatela innego kraju". Według Zacharowej Niemcy nie 
wspierają w analogiczny sposób np. Juliana Assange'a, założyciela WikiLeaks. 
- To jest upolitycznienie. Aleksiejowi Nawalnemu udzielono pomocy medycznej (...). Nie należy wymyślać to, 
czego nie ma - oświadczyła Zacharowa. 
Relacje Rosji i Niemiec zdaniem rzeczniczki MSZ bardzo ucierpiały z powodu - jak to ujęła - "historii rozegranej 
na terenie Niemiec w związku z jakoby próbą otrucia" Nawalnego. "Jak można obciążać kraj odpowiedzialnością 
nie przedstawiając w ogólne żadnych dowodów?" - pytała Zacharowa. Przekonywała, że Rosja nie otrzymała 
wyników badań Nawalnego i danych "o tym, czym konkretnie (...) próbowano go otruć". 
Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji przekonywała też, że w sprawie Nawalnego rozgrywany jest "jeden i ten sam 
scenariusz", jak w sprawie skazanych w Rosji obywateli Ukrainy: lotniczki Nadiji Sawczenko i reżysera Ołeha 
Sencowa. 
Oskarżyła także kraje zachodnie o "wielką kampanię przeciwko rosyjskiej szczepionce" na Covid-19. W rezultacie 
- oceniła - "kraje UE straciły czas", podczas gdy inne regiony świata zaczęły kupować rosyjski preparat. 
Zapewniła przy tym, że ze strony landów niemieckich jest "ogromne zainteresowanie" rosyjską szczepionką i 
"konkretne propozycje kupna". 
Zacharowa przekonywała, że podczas pandemii koronawirusa okazało się, że przywódcy zachodni, którzy - w jej 
ocenie - "nazywają siebie liderami świata" w istocie "nie są liderami". UE, USA i państwa zachodnie "nie poradziły 
sobie z zadaniem, ani na płaszczyźnie gospodarczej, ani socjalnej, ani na płaszczyźnie opracowania i 
wprowadzenia szczepionek" - powiedziała rzeczniczka, nie wyjaśniając, jakie kryteria ma na myśli. 
Przedstawicielka resortu spraw zagranicznych Rosji wyraziła opinię, że "nie ma żadnych wartości, które dzisiaj 
zapewniałyby Zachodowi jego przywództwo" na świecie i że "jest to mit, który już minął". 
 
 

Źródło:PAP 

W Amsterdamie protest przeciwko planom postawienia turbin wiatrowych. 

W Amsterdamie odbył się w sobotę protest przeciwko planom gminy dotyczącym zainstalowania tam turbin 
wiatrowych. Mają one pomóc pozyskiwać energię wiatrową, ale zdaniem części mieszkańców szpecą krajobraz i 
zagrażają ptakom. 
Rada miejska Amsterdamu postanowiła pozyskiwać więcej tzw. zielonej energii i stąd pojawił się pomysł 
postawienia 17 ogromnych wiatraków niedaleko zatoki IJmeer oraz zbiornika Noorder IJplas. 
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Inicjatywa ta nie podoba się jednak niektórym mieszkańcom miasta, którzy protestowali w sobotę niedaleko portu 
w Amsterdamie, gdzie zostały dostarczone statkami turbiny. Protest przebiegał w nietypowej formie, 
demonstranci przypłynęli do portu swoimi łodziami i stamtąd skandowali hasła. 
Przeciwnicy wiatraków argumentują, że będą one szpecić okolicę, w której mieszkają. Wskazują także, że 
potężne wiatraki będą stanowić zagrożenie dla przyrody. Mieszkaniec dzielnicy IJburg Sander Komijn powiedział 
dziennikarzowi rozgłośni NOS Radio 1, że takie turbiny mogą być bardzo wysokie i liczyć nawet 200 metrów. 
„To może być dla nas bardzo uciążliwe, szpecić krajobraz, ale także zagrażać ptakom. Nasza okolica to ważny 
obszar lęgowy ptaków, w pobliżu jest również rezerwat przyrody Natura 2000” - mówi Komijn. 
Radna Marieke van Doorninck powiedziała portalowi NOS, że trzeba dążyć do osiągnięcia celów klimatycznych. 
„Amsterdam nigdy nie będzie w stanie zaspokoić własnych potrzeb energetycznych, musimy więc bardziej się 
zaangażować w pozyskiwanie energii słonecznej oraz wiatrowej” - podkreśliła polityk, wskazując, że jeżeli 
badania potwierdzą zagrożenie dla przyrody, dla wiatraków zostanie wybrana inna lokalizacja. 
 

Źródło: PAP 

Wilhelmsen stawia na dekarbonizację – 500 milionów dolarów w rozwój 

segmentu energii odnawialnej.  

Jedna z najstarszych norweskich firm morskich, Wilhelmsen, ogłosiła, że ewoluuje cel i strategię korporacyjną, 
aby rozwijać firmę w zakresie usług morskich, energii odnawialnej i dekarbonizacji. W ciągu najbliższych pięciu 
lat, Wilhelmsen planuje zainwestować 500 milionów dolarów, koncentrując się na segmentach energii 
odnawialnej. 
- Nasza strategia jest bardzo jasna, przyczynimy się do transformacji infrastruktury energetycznej i będziemy 
aktywnym graczem w dekarbonizacji - mówi Thomas Wilhelmsen, dyrektor generalny grupy Wilhelmsen - Oprócz 
przyspieszenia transformacji naszych istniejących projektów, będziemy inwestować w nowe biznesy z 
długoterminowym celem przejścia od działalności głównie związanej z ropą i gazem do działań związanych 
głównie z sektorem odnawialnym. 
Aby wesprzeć przejście do nowych segmentów, Wilhelmsen uruchamia nowy segment biznesowy znany jako 
Nowa Energia. Grupa będzie odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich inwestycji firmy by były prowadzone 
przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Wilhelmsen planuje inwestować samodzielnie, a także z partnerami lub 
na rynkach kapitałowych. 
Wilhelmsen już kilka lat temu rozpoczął działania zmierzające do wykorzystania możliwości sektoru. Obejmuje to 
trwającą transformację NorSea, prowadzenie morskiej działalności wiatrowej - NorSea Wind, Edda Wind i Elevon. 
W obszarze dekarbonizacji Wilhelmsen uczestniczy w autonomicznej żegludze - Massterly, rozwiązaniach 
dekarbonizacyjnych - RaaLabs, Ivaldi, partnerstwie z Thyssenkrupp oraz najnowszej koncepcji statku Topeka, 
która ma być kluczowym punktem dla statków handlowych napędzanych wodorem. 
- W ciągu następnych kilku dziesięcioleci będziemy świadkami przejścia od ropy i gazu do energii odnawialnej - 
mówi Wilhelmsen - Szybkość zmian i potrzebne inwestycje wymagają szczególnego skupienia się na 
wykorzystaniu pojawiających się możliwości. Będziemy korzystać z naszych dotychczasowych kompetencji, 
dogłębnej wiedzy na temat branży morskiej oraz tego, co nas wyróżnia spośród wielu graczy na rynku, 
jednocześnie odkrywając nowe możliwości i nowe partnerstwa. Chcemy stworzyć silną platformę wzrostu dla 
rozwiązań, które przyczynią się do dekarbonizacji naszej branży. 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Pijesz dużo kawy? Twój mózg działa inaczej.  

Badacze sugerują, że osoby nałogowo pijące kawę wykazują odmienne wzorce połączeń mózgowych oraz 
wyższy poziom czujności w porównaniu do tych, którzy mnie spożywają jej wcale. Różnice wykazano aż w kilku 
różnych obszarach mózgu 
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Kawa zmienia mózg - jak bardzo? 
Nowe badanie z niespotykaną dotąd szczegółowością przenalizowało wpływ picia kawy na sieć połączeń w 
naszym mózgu, a jego wnioski pomagają zrozumieć i udoskonalić efekty działania kofeiny - poprawę kontroli 
motorycznej, wzrost poziomu uwagi i czujności, a także korzyści w uczeniu się i zapamiętywaniu. Badanie zostało 
sfinansowane przez Institute for Scientific Information on Coffee (ICVS), organizację non-profit wspieraną przez 
sześć globalnych kawowych korporacji. 
Opublikowane na łamach czasopisma “Molecular Psychiatry” efekty pracy Nuno Sousa - kierownika Szkoły 
Medycznej na Uniwersytecie Minho oraz badacza ICVS - i jego zespołu oferuje unikalne spojrzenie na w zmiany 
w strukturze i łączności, które zachodzą w mózgu osób regularnie pijących kawę. Badacze odkryli, że mózgi 
osób, które spożywają dużo kofeiny, w wykazują w spoczynku mniejszy stopień łączności między dwoma 
obszarami mózgu zwanymi precuneus prawy i insular prawy, wskazując, że w efekcie następuje u nich poprawa 
kontroli motorycznej i zwiększenie poziomu czujności, a więc reakcji na wszelkie bodźce. U osób, które zaś nie 
piją kawę, nie zauważono tego rodzaju zmian. 
Wzorce większej wydajności zostały również znalezione w innych obszarach mózgu w spoczynku - takich jak 
móżdżek - i były spójne z efektami już pisanymi, czyli poprawą motoryki i zwiększoną czujnością. W grupie 
miłośników kawy naukowcy zaobserwowali też większą aktywność dynamiczną w kilku obszarach mózgu, co 
pozwoliło dodać do listy tych efektów zauważalną poprawę w [poziomie koncentracji, uczeniu się i 
zapamiętywaniu. 
Czy małe ilości kawy też mają taką moc? 
"To pierwszy raz, kiedy wpływ, jaki na naszą sieć mózgową wywiera regularne picie kawy, jest badany z takim 
poziomem szczegółowości. Byliśmy w stanie zaobserwować wpływ tego napoju na strukturę i funkcjonalną 
łączność naszego mózgu, a także różnice między osobami pijącymi kawę regularnie a tymi, które jej nie piją, w 
czasie rzeczywistym. Wnioski te mogą, przynajmniej w pewnym stopniu, pomóc zaoferować nowy pogląd na 
niektóre z obserwowanych efektów " - wyjaśnia Nuno Sousa. 
A co dzieje się z naszym mózgiem po piciu umiarkowanych ilości kawy? W grupie takich “odświętnych” kawoszy 
również zaobserwowano zmiany w pracy mózgu. Naukowcy przyznają, że jest to mocnym dowodem na to, 
że kawa ma zdolność do narzucania zmian w łączności między różnymi częściami mózgu w bardzo krótkim 
czasie. 
Opisane badanie zostało przeprowadzone przy użyciu technologii zwanej funkcjonalnym rezonansem 
magnetycznym (fMRI) w celu porównania struktury i łączności mózgu grupy osób, które codziennie piją sporo 
kawy z grupą wolontariuszy, którzy nie piją kawy w ogóle. 
Pełen opis badania można przeczytać na łamach “Nature” 

Źródło:Focus.pl 

Jedenastka 27.Kolejki Ekstraklasy. 

Za nami osiem spotkań 27. serii meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Którzy piłkarze byli najlepsi w miniony 
weekend? Oto nasza jedenastka kolejki. 
Rafał Strączek (Stal Mielec) - bohater beniaminka. Młodzieżowiec wybronił Stali zwycięstwo nad Pogonią, 
popisując się kilkoma interwencjami najwyższej klasy. 
Josip Juranović (Legia Warszawa) - kolejny bardzo dobry występ reprezentanta Chorwacji. Prawe wahadło jest 
dla niego stworzone i w Gdańsku to potwierdził. 
Kamil Kruk (Zagłębie Lubin) - dobry występ młodzieżowca Miedziowych w starciu z Piastem. Był pewny, a w 
ofensywie błysnął, wpisując się na listę strzelców. 
Marcin Flis (Stal Mielec) - drugi z bohaterów Stali. Strączek wybronił beniaminkowi zwycięstwo, a Flis strzelił 
jedynego gola w starciu z Pogonią. 
Bartosz Slisz (Legia Warszawa) - najlepszy na boisku w Gdańsku. Dzielił i rządził w środku pola. 
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Łukasz Trałka (Warta Poznań) - doświadczony pomocnik zawstydza młodszych kolegów. W spotkaniu z 
Jagiellonią był jednym z najlepszych aktorów, a bardzo dobry występ ukoronował bramką. 
Marcin Cebula (Raków Częstochowa) - piłkarz meczu Raków - Śląsk, a kolejny gol był tylko wisienką na torcie. 
Jewgienij Baszkirow (Zagłębie Lubin) - strzelił gola, później zaliczył asystę, w końcu zagrał na miarę potencjału i 
oczekiwań. 
Makana Baku (Warta Poznań) - kolejny genialny występ skrzydłowego. Najpierw przeprowadził solową akcję, 
którą wykończył Trałka, a później sam posłał piłkę do siatki. 
Jakub Świerczok (Piast Gliwice) - pan piłkarz Jakub Świerczok. Strzelił dwa gole w starciu z Zagłębiem i wysłał 
kolejny sygnał do władz Piasta, aby jednak sięgnęły głębiej do kieszeni i wykupiły go z Łudogorca. 
Marko Roginić (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - bohater Górali, który popisał się fantastycznym trafieniem w 
meczu z Lechem. 
Jedenastka 27. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy: 
Strączek (Stal) - Juranović (Legia), Kruk (Zagłębie), Flis (Stal) - Slisz (Legia), Trałka (Warta) -
 Cebula (Raków), Baszkirow (Zagłębie), Baku (Warta) - Świerczok (Piast), Roginić (Podbeskidzie) 
 
 

 
Źródło:PilkaNozna.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  
• 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. 
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• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

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

 

Wydarzyło się 26 kwietnia - kalendarium 

26 kwietnia jest 116 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 249 dni. 26 kwietnia 
obchodzony jest w Polsce jako Święto Zdobycia Szczecina…  
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Artemon, Aureliusz, Dominik, Erwina, Grzegorz, Klarencjusz, Klet, Lucydiusz, Marcelin, Mariusz, Marzena,  
Paschazy, Ryszard i Spycimir. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1332 r. –  Wojna polsko-krzyżacka (1327-1332): wojska krzyżackie zdobyły Inowrocław. 
1777 r. - Od uderzenia pioruna zapalił się i spłonął kościół św. Mikołaja (dziś katedra) w Elblągu.  
1809 r. -  Wojna polsko-austriacka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Grochowem.  
1848 r.–  Wiosna Ludów: 

 Oddziały powstańcze w Wielkopolsce odmówiły demobilizacji. 
 Po zbombardowaniu Krakowa przez Austriaków przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Józef 

Walenty Krzyżanowski podpisał akt kapitulacji miasta. 
 1886 r. - Z inicjatywy kanclerza Otto von Bismarcka powstała działająca w Wielkopolsce i 
na Pomorzu antypolska Komisja Kolonizacyjna. 
1943 r. –  W nocy z 26 na 27 kwietnia rotmistrz Witold Pilecki wraz z dwoma współwięźniami uciekł z 
obozu Auschwitz 
1945 r. –  Armia Czerwona zdobyła Szczecin. 
2004 r. – Producent filmowy Lew Rywin został skazany nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 
2,5 roku pozbawienia wolności oraz 100 tys. zł. grzywny. Sąd zmienił kwalifikację czynu z płatnej protekcji na 
oszustwo.. 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-04-23 

1 EUR 4,5649 

1 USD 3,7855 

1 CHF 4,1354 

1 GBP 5,2521 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

● ● ● 

Dwóch angielskich biznesmenów w czasie wyjazdu w interesach zamieszkało w pewnym hotelu w Polsce. 
O 17:00 stwierdzili, że to najwyższy czas na herbatę. Jeden zadzwonił na recepcję by złożyć zamówienie: 
- Two tea to room two two - powiedział. 
- Pam param pam pam pam - odpowiedział recepcjonista. 

Źródło: dowcipy.pl 

 


