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Informacja 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 

Paczki od Mikołaja dla dzieci marynarzy z OMK. 

Przypominamy.  
W związku ze zbliżającym się Świętem Mikołaja, z oczywistych przyczyn związanych z obecną sytuacją, nie 
organizujemy Zabawy Mikołajkowej. Planujemy natomiast wysyłkę paczek mikołajkowych dla dzieci marynarzy 
należących do OMK / ITF. 
Paczki są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 
W związku z powyższym prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@nms.org.pl o chęci 
otrzymania paczki dla swojego dziecka w granicach wiekowych od 3 do 8 lat, do 05/12/2020 r.( 
przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń ),podając imię, nazwisko, wiek dziecka i adres 
korespondencyjny na jaki ma być wysłana paczka . 
Paczka zostanie przesłana drogą pocztową listem poleconym.       

Źródło:omk.org.pl 

COVID-19 informacje o danym kraju dla załóg statków. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 na całym świecie, obowiązują ograniczenia, które cały czas się zmieniają w 
związku z dynamiką rozwoju pandemii. Na bieżąco aktualizowana mapa z zaznaczeniem części świata, 
Państwami i ograniczeniami związanymi z podmianami załóg znajduje się na stronie 
https://www.itfseafarers.org/en/embed/covid-19-country-information-seafarers 
 

Źródło:itfseafarers.org 

 

Przypominamy kilka najważniejszych spraw dot. podmiany załóg podczas 

drugiej fali pandemii. 

Niestety jak można wyczytać i usłyszeć liczby związane z trwającą pandemią rosną prawie na całym świecie. 
Można się dalej spodziewać, iż utrudnienia związane z podmianami będą trwały lub w niektórych krajach będzie 
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to po prostu niemożliwe. Na naszej stronie internetowej jest sporo informacji związanych z tą sytuacją, niemniej 
jednak pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych kwestii , które mogą tylko nam pomóc. 

 Jeżeli pobyt na statku się przedłuża, nie podpisujmy nowych kontraktów / umów o pracę. Warunki pracy, 
ubezpieczenie itd. pozostają bez zmian. W przypadku podpisania nowego kontraktu „licznik się kasuje” i 
liczenie czasu z formalnego punktu widzenia zaczyna się od nowa. 

 Pamiętajmy, że podmiana to nie tylko załoga schodząca ale także przyjeżdżająca. Każdą podmianę 
należy planować przynajmniej 3 tygodnie wcześniej. Warto zapoznać się z portami, do których będzie 
zawijał statek. 

 Niezależnie od działań armatora warto zaznajomić się z przepisami lokalnymi dotyczącymi podmian i 
podróżowania do i z danego kraju. Można to zrobić poprzez ogólnodostępne źródła, w tym strony 
internetowe ITF, lub OMK. 

 Jeżeli informacje ogólnodostępne nie zgadzają się z tymi otrzymanymi od armatora zawsze można to 
sprawdzić w oficjalnych placówkach dyplomatycznych. 

 Warto sprawdzić, jak do sprawy podmiany podchodzi kraj bandery statku. Większość krajów 
opublikowała specjalne rozporządzenia związane z certyfikacją marynarzy oraz umowami o pracę. 

 Podsumowując przy sprawach związanych z podmianami, należy postępować z dużym wyprzedzeniem 
oraz mieć na uwadze zarówno retardację jak i przyjazd zmiennika na burtę. 

 W obecnych czasach „covid” stał się odpowiedzią, a raczej zasłoną dla wielu problemów. Ciężko 
przeskoczyć przepisy w niektórych krajach, które zasłaniają się konwencją MLC, mówiąc o tym że 
maksymalny pobyt na statku może być wydłużony do 11 miesięcy. Umowa o pracę jest wiążąca ale w 
obecnych czasach powinniśmy działać i zdobywać informacje z wyprzedzeniem jeżeli chcemy wrócić do 
domu zgodnie z datą zawartą w kontrakcie. W razie „W” marynarze z OMK zawsze mogą uzyskać 
wsparcie. 

 ITF jak i krajowe Związki Zawodowe podejmują działania aby marynarze mieli zagwarantowaną 
swobodę przemieszczania się pomiędzy statkiem i miejscem zamieszkania. Musimy starać się utrzymać 
płynność podmian w jaki największym zakresie dlatego z chęcią przyjmiemy zawiadomienia dotyczące 
znacznych opóźnień w podmianach aby zaznaczać takie przypadki na forum krajowym i 
międzynarodowym. 

 
Źródło: omk.org.pl 

Budowa Nord Stream 2 będzie wznowiona w grudniu? 

Operator budowanego przez rosyjski Gazprom gazociągu Nord Stream 2, spółka Nord Stream 2 AG, 
poinformował w sobotę, że planuje w grudniu wznowić układanie gazociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej 
Niemiec, przy pomocy układających rury statków z kotwicami. 
"Możemy to potwierdzić. Planujemy w tym roku wznowienie prac przy układaniu rur, z wykorzystaniem statków z 
kotwicami, w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec" - oświadczyła spółka. Jak dodała, informacja o 
konkretnych jednostkach, które będą uczestniczyć w tych pracach zostanie podana później. 
O możliwym wznowieniu budowy poinformowały wcześniej w sobotę media w Niemczech. Według tych doniesień 
budowa może zacząć się od przyszłej soboty, 5 grudnia, na południe od strefy Adlergrund. 
Operator gazociągu wcześniej zwracał się do Danii z wnioskiem o możliwość kontynuowania budowy gazociągu 
Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu przy pomocy układających rury statków z kotwicami. Dania 
zaakceptowała tę prośbę. 
Pod koniec 2019 roku prezydent USA Donald Trump zalegalizował karanie sankcjami firm uczestniczących w 
budowie Nord Stream 2. W efekcie z przedsięwzięcia tego wycofała się szwajcarska firma Allseas wraz ze swymi 
dwoma statkami do układania rur na dnie morskim. Rosja zapowiadała ukończenie prac własnymi siłami; za 
główną jednostkę, która może je prowadzić uważany jest statek Akademik Czerski. 
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Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc., ale od grudnia 2019 roku nie prowadzi się przy nim żadnych 
prac. Z łącznie 2460 km tworzących go rur trzeba ułożyć jeszcze 150 km - 120 km na akwenach duńskich i 30 km 
na niemieckich. 
 

Źródło gospodarkamorska.pl 

Niemcy: nowy kontenerowiec uderzył w ścianę śluzy. 

Wieczorem 23 listopada kontenerowiec uderzył w ścianę Wielkiej Śluzy Południowej w niemieckim porcie 
Brunsbüttel. 
Według najnowszych informacji, jednostka zidentyfikowana jako Containerships Arctic wchodziła do portu przez 
śluzę, gdy uderzyła w ścianę obiektu. Zarówno kontenerowiec jak i struktura uległy poważnym obrażeniom. 
Containerships Arctic o ładowności 1,380 TEU należy do fińskiego armatora Containerships, który jest 
własnością francuskiego giganta – CMA CGM. 
Jednostka została dostarczona Containerships w grudniu 2019 roku. To czwarty kontenerowiec armatora 
napędzany LNG. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Sołdek w stoczni. 

W połowie października z panoramy widocznej z Długiego Pobrzeża zniknął statek muzeum Sołdek, oddział 
Narodowego Muzeum w Gdańsku, cumujący na co dzień przy nabrzeżu Ołowianki. Obecnie sędziwa jednostka 
przebywa w Stoczni “Remontowa” gdzie przechodzi pierwszy od 35 lat tak kompleksowy remont. 
„Sołdek”, by zachować odpowiednią kondycję, odwiedza stocznię raz na 10 lat by przejść przegląd. Przeglądowi 
rudowęglowca towarzyszą każdorazowo prace remontowo-konserwacyjne. Tym razem pierwsza pełnomorska 
jednostka zbudowana w Polsce po II wojnie światowej przechodzi największy remont od 35 lat, tzn. od kiedy pełni 
funkcje muzealne. 
Na swoje miejsce przy nabrzeżu Ołowianki ma wrócić jeszcze w tym roku, ale ponownie udostępniony do 
zwiedzania będzie we wrześniu 2021 r. 
Obecny pobyt statku w doku wiąże się m.in. z wymianą fragmentów blach poszycia, konstrukcji oraz nitów. W 
nadwodnej części kadłuba trwają obecnie prace konserwacyjno-malarskie. Statek zyska także nowa instalację 
elektryczną. Gruntownemu odświeżeniu poddawane są ładownie pełniące na co dzień funkcję sal wystawowych. 
Po zakończonej renowacji i powrocie na swoje miejsce przy nabrzeżu Ołowianki, jednostka będzie wyłączona ze 
zwiedzania w związku z organizacją nowej wystawy stałej. Więcej na temat przyszłości Sołdka pisaliśmy już 
wcześniej, gdy opuszczał nabrzeże przy Ołowiance. 
Dla stęsknionych za Sołdkiem, Narodowe Muzeum Morskie przygotowało kilkuminutowy film o historii swojego 
“pływającego” oddziału. Można go znaleźć na kanale YouTube Muzeum. 
 

Źródło:gdańsk.pl 

W. Brytania i Francja zaostrzą walkę z nielegalną imigracją przez La Manche. 

Wielka Brytania i Francja zawarły w sobotę porozumienie w sprawie zwiększenia patroli na francuskim brzegu 
kanału La Manche, jak i na jego wodach, co ma zapobiec podejmowanym przez nielegalnych imigrantów próbom 
pokonywania go na niewielkich łodziach. 
W związku z rekordową liczbą nielegalnych imigrantów, których schwytano w tym roku przy próbie przedostania 
się do Wielkiej Brytanii, rząd w Londynie od dawna nalegał na to, by francuskie władze więcej robiły w celu ich 
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powstrzymania przed podjęciem ryzykownych przepraw. Brytyjskie władze zarzucały też francuskim, że nie 
podejmują żadnych konkretnych działań, by zwalczać to zjawisko. 
Zgodnie z porozumieniem podpisanym w sobotę przez ministrów spraw wewnętrznych Priti Patel i Geralda 
Darmanina, od 1 grudnia dwukrotnie zwiększy się liczba funkcjonariuszy patrolujących francuski brzeg kanału La 
Manche - choć ze względów operacyjnych nie ujawniono, o ile więcej ich będzie, zaś francuska straż przybrzeżna 
w większym stopniu będzie korzystać z najnowocześniejszych technologii przy patrolowaniu wód La Manche - 
dronów, radarów czy kamer termowizyjnych. 
"Dzisiejsze porozumienie jest ważnym momentem dla obu naszych krajów, przyspieszy ono nasze wspólne 
działania na rzecz rozwiązania problemu nielegalnej migracji. Dzięki większej liczbie patroli policyjnych na 
francuskich plażach i lepszej wymianie informacji wywiadowczych między naszymi służbami bezpieczeństwa i 
organami ścigania już widzimy mniej migrantów wyruszających z francuskich plaż" - oświadczyła Patel. 
Szefowa brytyjskiego MSW dodała, że celem tej współpracy jest uczynienie przeprawy przez kanał La Manche 
kompletnie nieopłacalną. Brytyjski rząd podkreśla, że głównym beneficjentem obecnej sytuacji nie są sami 
imigranci, lecz gangi przestępcze, które pobierają od nich duże pieniądze, a następnie wysyłają w niebezpieczną 
podróż na pontonach lub niewielkich łodziach. 
Od początku tego roku na próbach nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii schwytano ponad 8000 
osób, co jest zdecydowanie najwyższą liczbą w historii. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Są nowe ustalenia w sprawie śmiertelnego wypadku przy nabrzeżu Westerplatte. 

"Mężczyzna próbował wejść na holownik, którego kapitan był pijany" - podało Radio Gdańsk. To nowe ustalenia 
w sprawie wtorkowego wypadku przy nabrzeżu Westerplatte.  
Przypomnijmy, że we wtorek (25.11) 53-letni mężczyzna wpadł do kanału podczas wchodzenia na pokład 
holownika. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się służby ratunkowe. Mężczyzna był reanimowany. Wczoraj 
rano, służby przekazały informację, że 53-letni członek załogi holownika zmarł w szpitalu. 
Jak poinformowało dziś Radio Gdańsk: "sprawą zajęli się śledczy, którzy wstępnie ustalili, że na jednostce 
spożywano alkohol. Kapitan miał w wydychanym powietrzu ponad promil. Na razie został przesłuchany w 
charakterze świadka. Sekcja zwłok wykaże, czy zmarły mężczyzna także był pod wpływem alkoholu". 
Zabezpieczony został już m.in. dziennik pokładowy. Obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia a śledztwo 
prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci  oraz wypadku przy pracy. Nikt na razie nie 
usłyszał zarzutów. Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka grozi 5 lat więzienia. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Ceny ropy w USA mocno zniżkują – w niedzielę panel OPEC+ nic nie uzgodnił. 

Ceny ropy w USA mocno zniżkują - o ponad 2 proc. W niedzielę podczas panelu ministrów z OPEC+ nie doszło 
do osiągniecia porozumienia w sprawie wielkości dostaw ropy od stycznia 2021 r. - informują maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 44,52 USD, po spadku ceny o 2,20 proc. 
Ropa Brent w dostawach na I na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 46,88 USD za baryłkę, 
niżej o 2,70 proc. 
Producenci ropy z OPEC+, skupiającego 23 kraje, spotkają się oficjalnie w poniedziałek i wtorek, aby ocenić 
sytuację na rynkach paliw. 
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Już w niedzielę odbył się panel z udziałem ministrów z OPEC+, ale nie udało się podczas tego wydarzenia 
osiągnąć zgody co do styczniowego opóźnienia wzrostu produkcji ropy - sprawa wielkości dostaw pozostaje więc 
nierozwiązana. 
Większość uczestników nieformalnej dyskusji online w niedzielny wieczór opowiadała się za utrzymaniem 
ograniczeń produkcji ropy na obecnym poziomie w I kwartale 2021. 
Jednak przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kazachstanu byli przeciwni takiemu rozwiązaniu - 
poinformował anonimowy uczestnik dyskusji ministerialnej OPEC+. 
Przewodniczący OPEC - minister energii Algierii Abdelmadjid Attar - mówił w ub. tygodniu, że grupa musi 
zachować ostrożność, ponieważ wewnętrzne dane OPEC wskazują na ryzyko nowej nadwyżki ropy na 
globalnych rynkach paliw, na początku przyszłego roku, jeśli kartel i jego sojusznicy zdecydują teraz o 
zwiększeniu podaży ropy od początku stycznia 2021 r. 
Ocenił też, że ostatnie wzrosty ceny ropy w USA do 8-miesięcznego maksimum - 45 USD za baryłkę, mogą 
okazać się "kruche". 
Komitet OPEC, który obradował w ub. tygodniu, wskazał z kolei, że zapasy ropy na świecie będą rosnąć w I kw. 
2021 r. w tempie 200 tys. baryłek dziennie, jeśli OPEC+ od stycznia zwiększy podaż swojego surowca. 
Jeśli OPEC+ zdecyduje w tym tygodniu, że zwiększy od początku roku dostawy ropy, to na rynek popłynie więcej 
surowca o ok. 1,9 mln baryłek dziennie, potencjalnie "spychając" rynek ropy w jej nadpodaż i osłabiając niedawne 
wzrosty cen surowca. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

ME : brąz Klepackiej, srebro Manowieckiego . 

Zofia Klepacka brązową medalistką mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie RS:X. Srebrny medal w rywalizacji 
juniorów wywalczył Kamil Manowiecki. Regaty odbyły się w portugalskiej Vilamourze. 
Na 12 miejscu rywalizację ukończyła Maja Dziarnowska (SKŻ Sopot), 16 była Karolina Lipińska (SKŻ Sopot). 
Wśród mężczyzn 16 miejsce zajął Radosław Furmański (Dobrzyński Klub Żeglarski). Rywalizacji w Portugalii nie 
ukończył Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk), który musiał wycofać się z powodu pęknięcia żebra. 
Pierwotnie mistrzostwa Europy miały odbyć się latem w Atenach, ale z powodu pandemii koronawirusa Grecy 
wycofali się z organizacji a imprezę przejęła Portugalia. W Vilamourze startowało sześcioro reprezentantów 
Polski, dla których był to pierwszy start w klasie RS:X po lutowych mistrzostwach świata i późniejszym 
lockdownie. W Vilamourze Polacy spędzili prawie miesiąc przygotowując się nie tylko do mistrzostw Europy, ale 
też testując sprzęt pod kątem zbliżających się igrzysk olimpijskich.  
Zofia Klepacka (Legia Warszawa) od początku żeglowała w czołówce i do ostatniego, podwójnie punktowanego 
wyścigu medalowego przystępowała z trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. Polka wytrzymała presję, do mety 
przypłynęła na szóstym miejscu, co dało jej brązowy medal. Dla Klepackiej to ósmy medal mistrzostw Europy w 
klasie RS:X – trzy razy stawała na najwyższym stopniu podium (2011, 2017, 2018), raz była wicemistrzynią 
Europy (2016), a brąz zdobywała jeszcze w latach 2010, 2014 i 2015.  
- W wyścigu medalowym panowały trudne warunki. Bardzo dobrze wystartowałam, płynęłam na trzeciej pozycji, 
ale okazało się, że wiatr przyszedł z drugiej strony i w drugiej części wyścigu musiałam już odrabiać straty. Udało 
się, choć oczywiście mogło być jeszcze lepiej. To jest jednak sport, ja jestem bardzo zadowolona z medalu i 
chciałabym go zadedykować mojemu tacie. Dziękuję też moim koleżankom z kadry, Mai Dziarnowskiej i Karolinie 
Lipińskiej, które mocno mnie cisną i dzięki temu utrzymuję się wysokiej formie. Świetną pracę wykonują też 
trenerzy, w kadrze Cezariusz Piórczyk i w klubie Paweł Skrzecz odpowiedzialny za moje przygotowanie 
motoryczne. Myślę, że jestem na dobrej drodze do medalu na igrzyskach w Tokio – mówi Zofia Klepacka. 
Mistrzynią Europy w klasie RS:X została Charline Picon (Francja). Złota medalistka igrzysk olimpijskich z Rio de 
Janeiro oraz mistrzyni Europy w latach 2013 i 2014 wyprzedziła ubiegłoroczną wicemistrzynię świata, 
reprezentantkę Izraela Katy Spychakov. Windsurferzy z Izraela zdominowali rywalizację mężczyzn. Wśród 
seniorów tytuł zdobył Yoav Cohen, co trzeba rozpatrywać w kategoriach dużej niespodzianki. 21-latek dotychczas 
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nie miał na swoim koncie większych sukcesów. Drugi był jego rodak Shahar Zubari, czwarty zawodnik ostatnich 
mistrzostw świata, a brąz zdobył broniący tytułu Kiran Badloe (Holandia), mistrz świata z 2019 i 2020 roku. W 
rywalizacji juniorów świetnie zaprezentował się Kamil Manowiecki (SKŻ Sopot), który po ubiegłorocznym szóstym 
miejscu w mistrzostwach świata, w Portugalii miał apetyt na medal. Cel zrealizował zajmując drugie miejsce. 
Wygrał reprezentant Izraela Daniel Basik Tashtash.  
- Nie miałem zbyt dużo czasu na przygotowanie się do tych regat. Przyjechałem tu trzy tygodnie temu z 
mistrzostw świata na jeziorze Gadra, gdzie ścigałem się na foilu. Przez ten czas próbowałem się przestawić 
ponownie na RS:X. Nie było to zbyt łatwe i początek regat nie szedł mi zbyt pomyślnie. Czułem, że nie jestem tak 
dobrze przygotowany technicznie, jak to działo się w poprzednich latach, gdy pracowaliśmy całą kadrą na formę 
do danych mistrzostw. Robiłem błędy i dopiero po rozmowie z trenerem Pawłem Kowalskim wyluzowałem się i 
zacząłem dużo skuteczniej żeglować. Od razu przypłynąłem dwa razy pierwszy, podskoczyłem na trzecią pozycję 
i to już zupełnie dało taki emocjonalny spokój i świadomość, że nawet mogę skończyć jeszcze wyżej. Dziś był 
ostatni, decydujący o kolejności na podium wyścig. Złoto było poza zasięgiem, a ja mogłem finiszować między 
drugim a czwartym miejscem w regatach. Z konkurentem, który był przed dzisiejszym dniem na drugiej pozycji, 
miałem remis punktowy, więc musiałem przypłynąć przed nim. Przypilnowałem go, bardzo intensywnie 
pompowałem i choć nie obyło się bez emocji i nawet momentu kryzysowego, to dałem z siebie wszystko i 
wywalczyłem srebro. W Vilamourze zostaję do 5 grudnia i będę intensywnie trenował na foilu – mówi Kamil 
Manowiecki.  

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Piast wywiózł ze stolicy punkt.. 

Choć przed pierwszym gwizdkiem arbitra Legia Warszawa i Piast Gliwice znajdowały się na zupełnie różnych 
biegunach tabeli, na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie zabrakło emocji. 
Minione tygodnie były bardzo udane tak dla gospodarzy, jak i gości. Pierwsi wygrali z Lechem Poznań oraz 
Cracovią, przedłużając serię meczów ligowych bez porażki do siedmiu potyczek i wdrapując się na szczyt tabeli. 
Drudzy pokonali Górnika Zabrze i Lechię Gdańsk, sumiennie odrabiając straty do drużyn znad strefy spadkowej.  
Lepiej zaczęli Wojskowi. Już w 4. minucie bardzo mocny strzał z dystansu oddał Michał Karbownik. Bramkarz 
Piasta sparował jednak piłkę, która opuściła następnie boisko. Rzut rożny nie przyniósł gliwiczanom korzyści. W 
kolejnych chwilach przewaga podopiecznych Czesława Michniewicza tylko rosła, lecz rywale skutecznie się 
bronili. Aż do 13. minuty. Wtedy Filip Mladenović podał do Bartosza Kapustki, a ten - po uderzeniu i dobitce - 
dał swojej drużynie prowadzenie. 
Piast zyskał nieco inicjatywy, lecz długo niewiele z tego wynikało. Na pierwszy strzał czekał od 28. minuty. Jakub 
Świerczok spróbował z dystansu, ale nie zaskoczył Artura Boruca. Co innego Piotr Malarczyk, który chwilę 
później trafił do siatki po uderzeniu głową. 
W 36. minucie kolejnym precyzyjnym dośrodkowaniem popisał się Mladenović, a strzał oddał Tomas 
Pekhart. Frantisek Plach był jednak czujny. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. 
Po powrocie piłkarzy na murawę znów dzieliła i rządziła Legia. Zaowocowało to ponownym prowadzeniem. 
Pekhart wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką Jakuba Czerwińskiego. 
Kolejne minuty były bardzo wyrównane, ale tylko w kwestii posiadania piłki. Piast zupełnie nie był w stanie 
zagrozić bramce przeciwnika, Legia robiła to nieskutecznie. Od 79. minuty znów był jednak remis. Silnym, 
precyzyjnym, widowiskowym strzałem popisał się Świerczok. Boruc nie miał szans na interwencję. 
Był to ostatni akcent bramkowy tego meczu. Legia nadal jest wiceliderem tabeli. Piast awansował na pozycję 
numer czternaście.  

Źródło:PiłkaNożna.pl 
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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 6-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. 
• 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 

 

 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na 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. 
 

Źródło www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 30 listopada - kalendarium 

30 listopada jest 334 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 31 dni. 30 listopada jest 
obchodzony jako Międzynarodowa Akcja „Cities for Life/Cities Against the Death Penalty„ czyli światowe miasta 
przeciw karze śmierci.  
Imieniny obchodzą: 
Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, Kutbert, Maura, Tadea, Zbysława i Zozym 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
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1409 r. – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: w Brześciu rozpoczęła się tajna narada wojenna 
między królem Władysławem II Jagiełłą a wielkim księciem litewskim Witoldem.  
1432 r. - Zwycięstwo wojsk koronnych nad siłami zbuntowanego wielkiego księcia litewskiego Świdrygiełły w I 
bitwie pod Kopystrzyniem na Podolu 
1794r. - Decyzją władz rozbiorowych została zamknięta Szkoła Rycerska w Warszawie.  
1938r.– W Zakopanem podpisano umowę graniczną ze Słowacją na mocy której do Polski przyłączono 
wsie Jaworzyna Tatrzańska i Leśnica Pienińska.  
1939 r.–  Niemcy wypędzili ponad 1000 polskich rodzin z Inowrocławia.  
1946 r. – Oddział Jana Kmiołka „Wira” rozbił więzienie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Pułtusku..  
1994 r. – W Krakowie otwarto Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.  
2004r. – Instytut Pamięci Narodowej wszczął polskie śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. 
2016r. –  Kapitan marynarki Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą w historii polskiej wojskowości, która 
objęła dowodzenie okrętem Marynarki Wojennej (ORP „Lublin”).   
.  

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 

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Pewnego dnia, kiedy odwiedzałem moich starych, mama poprosiła mnie, żebym nakrył do stołu. 
Otworzyłem lodówkę i spostrzegłem, że w środku do drzwi było przylepione nieprzyzwoite zdjęcie 
pięknej, smukłej, idealnie zbudowanej i skąpo odzianej młodej kobiety. 
- Mamo, co to jest? - spytałem. 
- Och, przykleiłam je, żeby pamiętać o nieobjadaniu się. 
- I co, działa? 
- Tak i nie - odpowiedziała - Straciłam 4 kg, ale twój ojciec przytył 6. 

Źródło: dowcipy.pl 


