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Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa 
Morskiego w sprawie ubezpieczeń marynarzy zatrudnionych w Norwegii. 

Dnia 19.08.2022 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, 
reprezentująca Krajową Sekcję Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, 
wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie porozumienia pomiędzy ZUS i norweską instytucją NAV na kolejny okres tj 
od 1 października 2022 roku do końca 2023 roku. 
Pismo w w/w sprawie zostało wysłane do Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 
Przypominamy, że obecnie obowiązujące porozumienie obejmuje okres od 1 lipca 2022 roku do 30 
września 2022 roku. 

Źródło:solidarnosc.nms.org.pl 

Stocznia Szczecińska "Wulkan" odbudowuje swoją działalność. Kolejne 
udane zlecenie.  

Od projektu, poprzez budowę aż do finalizacji 
Dzięki ciągłemu poszerzaniu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników, jak również prawidłowo 
podjętym decyzjom odnośnie zakupów i modernizacji parku maszynowego, dziś "Wulkan" powraca do 
realizowania dużych stoczniowych projektów. 
 
”Wulkan” współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami zatrudniającymi łącznie około 2000 pracowników, które 
korzystają z infrastruktury technologicznej stoczni. Są to przede wszystkim firmy z sektora stoczniowego 
związane z przemysłem okrętowym i offshore. Na infrastrukturę stoczni składają się w głównej mierze obiekty 
charakterystyczne dla branży stoczniowej, w tym doskonale udźwigowione hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, 
place prefabrykacyjne i składowe. 
 
Infrastruktura stoczni daje możliwość realizacji pełnego procesu technologicznego budowy jednostek pływających 
oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dla sektora offshore. Dzięki partnerskiej i wydajnej 
ekonomicznie formule działania możliwe jest realizowanie najpoważniejszych projektów w tych obszarach 
produkcji. Możliwości produkcyjne stoczni pozwalają stanie przetworzyć do kilkudziesięciu tysięcy ton stali 
rocznie. 
 
Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego 
zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP bazującego na normach: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, 
ISO 45001:2018, EN 1090-+A1:2012,EN ISO 3834-1:2007. 
(.....) 
 

Źródło: gospodarkamorska.pll 

Niższe frachty i wyższe koszty eksploatacji – czy świat transportu 
morskiego to udźwignie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego 
(tygodnie 29-32/2022). 

Ostatnie tygodnie i miesiące to zachwianie dotychczasowych tendencji na rynkach frachtowych. Szczególnie 
widoczne jest to w segmencie przewozów kontenerowych. Niemniej jednak jak podkreśla wielu z analityków tego 
rynku jego parametry są nadal na wysokim poziomie. Z perspektywy armatorów nie wygląda jednak to tak 
pozytywnie, gdyż napotykali oni na wzrosty kosztów, w tym przede wszystkim kosztów paliwa. 
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Rynek żeglugowy zaczął doświadczać światowej niestabilności gospodarczej i obaw o to jak rozwinie się 
potencjalny kryzys w najbliższej przyszłości. Takie właśnie niepewne warunki wpływają na kształtowanie się 
parametrów frachtowych i polityki przewoźników. 
(.....) 
 
Rynek drobnicowców wielozadaniowych i ciężarowców 
Za spadkami frachtów i stawek czarterowych widocznymi w innych segmentach podąża, ale znacznie wolniej 
rynek przewozów ładunków ciężkich i ponadgabarytowych. 
Jak wskazuje Drewry Multipurpose Time Charter Index, określający uśrednione parametry rynku czarterowego 
koszyka różnych sektorów jednostek wielozadaniowych, ich poziomy nadal spadają. W samym lipcu był to 
spadek o 1,1 proc. do uśrednionego poziomu stawki czarterowej na poziomie USD 10,925.  
(.....) 
 
Rynek przewozów kontenerowych 
Również frachty na rynku przewozów kontenerowych maleją i to szybciej niż w segmencie jednostek 
wielozadaniowych i ciężarowców. Jeden z indykatorów parametrów rynku frachtowego – Drewry World Container 
Index w ostatnim tygodniu spadł o 3 proc., osiągając poziom uśrednionego frachtu za kontener 40-stopowy  
wożony w różnych relacjach USD 6,223.82. Rok do roku dla tego samego tygodnia wartość ta jest mniejsza aż o 
35 procent! Natomiast od szczytu poziomu tego indeksu odnotowanego we wrześniu 2021, kiedy osiągnął on 
pokaźną wartość USD 10,377 różnica wynosi już 40 procent. 
(.....) 
 
Rynek przewozów pasażerskich 
Ze względu na sezon urlopowy rynek przewozów pasażerskich ma się dobrze. Coraz bardziej zanikają 
obostrzenia pandemiczne, także część z linii z chęcią przyjmuje również niezaszczepionych pasażerów. Zresztą 
ogólnie rzecz biorąc pasażerów nie brakuje. Fani morskich podróży po długiej i uciążliwej przerwie gromadnie 
ruszyli do korzystania z atrakcji, jakie oferują im linie wycieczkowe i ich piękne, wielkie i dobrze wyposażone 
jednostki. I tak sam Carnival Cruise Line szacuje, że w tym roku zainteresowanie rejsami osiągnie poziom 110 
procent możliwości akomodacyjnych jednostek pasażerskich. 
(.....) 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Chińczycy odpłynęli z rosyjskiej Arktyki. 

Chińska firma żeglugowa COSCO w tym roku zrezygnowała z korzystania z administrowanej przez Rosjan 
północnej drogi morskiej. 
 
Przez ostatnich kilka lat COSCO wysyłało przynajmniej kilka swoich statków rocznie z Azji do Europy północną 
drogą morską. W tym roku jednakże firma nie wystąpiła o pozwolenie na żeglugę dla żadnej ze swoich jednostek, 
choć warunki żeglugowe są coraz lepsze. 
 
Decyzja COSCO jest o tyle zaskakująca, że północna droga morska jest prawie wolna od lodu. Mapy lodowe 
pokazują, że prawie 5000-kilometrowa trasa między Pacyfikiem a europejską częścią Rosji jest w zdecydowanej 
większości żeglowna. Rosyjska Administracja Północnego Szlaku Morskiego podała jednak, że zagraniczne 
statki nie są zainteresowane korzystaniem z trasy, a największym zaskoczeniem jest właśnie wycofanie się 
COSCO. Wcześniej firma dość regularnie transportowała elementy turbin wiatrowych oraz inne ładunki project 
cargo do Skandynawii i Europy Zachodniej. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że COSCO poszło drogą innych 
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firm żeglugowych i zrezygnowało po prostu ze współpracy z Moskwą. Firma dalej utrzymuje działalność w Rosji i 
prowadzi aktywną współpracę z tamtejszymi klientami i partnerami. 
 
Jaka jest więc przyczyna decyzji COSCO z rezygnacji z północnej drogi morskiej? W opublikowanym w rosyjskim 
czasopiśmie „Korabel” wywiadzie rosyjski ekspert ds. Arktyki Michaił Grigoriew stwierdził, że Chińczycy od dawna 
traktowali tę trasę jako opcję rezerwową, którą można wykorzystać w przypadku problemów na innych szlakach. 
 
Wycofanie się COSCO, jednego z największych przewoźników, nie sprawi jednak, że Chińczycy całkowicie 
znikną z rosyjskiej Arktyki. Chińskie spółki są zaangażowane w kilka dużych rosyjskich arktycznych projektów, 
między innymi o charakterze wydobywczym i energetycznym, takie jak Yamał LNG czy Arctic LNG 2. W Yamał 
LNG zaangażowane jest nawet COSCO, które miało być udziałowcem większości floty gazowców budowanych 
do obsługi terminalu. 
 
Jednakże współpraca ta również nie przebiega idealnie, szczególnie od czasu nałożenia na Rosję sankcji 
gospodarczych przez kraje zachodu. Niektóre rosyjskie spółki dotkliwie odczuły odcięcie od technologii i 
funduszy, co spowodowało m.in. ograniczenia w wydobyciu w niektórych zakładach, ale pojawiły się także 
problemy natury finansowej i formalnej w uiszczaniu opłat zagranicznych. 
 
Administracja Północnego Szlaku Morskiego podała, że do 22 sierpnia pozwolenie na żeglugę północną drogą 
morską otrzymało 869 statków. Za wyjątkiem gazowców LNG, które przypływają do terminalu Sabietta, wszystkie 
z nich to jednostki rosyjskie co pokazuje, że szlak ten nie cieszy się zainteresowaniem międzynarodowych 
przewoźników. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Port w Kłajpedzie wspiera Ukrainę. Z portu wypłynęła duża partia oleju 
słonecznikowego. 

W ubiegłym tygodniu z portu w Kłajpedzie wypłynął tankowiec z 15 tys. ton ukraińskiego oleju słonecznikowego. 
Jest jeden z największych ukraińskich ładunków, jaki opuścił litewski port. 
 
Produkty rolne z Ukrainy są dostarczane do Kłajpedy od maja 2022 roku. Ładunki ze zbożem, w tym kukurydzą 
oraz olejami roślinny, były eksportowane przez operatora Bega w małych lub łączonych ładunkach. 
 
– Ten tankowiec jest wyjątkowy, ponieważ wywiózł pierwszą dużą i nie łączoną dostawę oleju słonecznikowego - 
powiedział w Aloyzas Kuzmarskis, prezes Bega, litewskiej firmy transportowej. 
 
Spółka nie podała dokąd trafi dostawa. Wcześniej Bega wysłał pilotażową partię ukraińskiego oleju 
słonecznikowego do francuskiego portu w Dunkierce. 
 
Kuzmarskis stwierdził, że firmie udało się pokonać wcześniejsze wyzwania związane z transportem ukraińskich 
ładunków do portu za pomocą kolei, dodając, że przepływy się ustabilizowały, a procesy logistyczne uległy 
skróceniu. 
 
– Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za załadunek i odbiór towarów pokazały, że port w Kłajpedzie 
może być w przyszłości jedną z obiecujących tras logistycznych dla eksportu ukraińskiego oleju do krajów Europy 
Zachodniej i Skandynawii – powiedział. 
 
Jak podkreślił Algis Latakas, dyrektor generalny Zarządu Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, port jest 
gotowy do obsługi ukraińskich ładunków i posiada do tego odpowiednią infrastrukturę. 
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– Jeśli wszystkie obecne przeszkody logistyczne zostaną rozwiązane, możliwe będzie szybsze przewożenie 
coraz większej ilości ukraińskich ładunków, a my jesteśmy na to gotowi – stwierdził. 
 
Obecnie Bega nadal otrzymuje z Ukrainy zarówno płynne, jak i sypkie produkty rolne. Jednocześnie rozpoczął się 
już eksport płodów rolnych uprawianych na Litwie. Spółka obsługuje kilka terminali w porcie w Kłajpedzie,  w tym 
jeden z największych i najnowocześniejszych w regionie bałtyckim, agroterminal, który może jednorazowo 
przechowywać do 450 tys. metrów sześciennych sypkich produktów rolnych w krytych zbiornikach. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Czym są złote algi i jakie zagrożenia stwarzają? Czy to te mikroorganizmy są 
przyczyną katastrofy ekologicznej w Odrze? 

Jesteśmy świadkami największej w ostatnich latach klęski ekologicznej w naszym kraju. Wyniki próbek wody 
pobranej z Odry wskazują, że przyczyną sytuacji są prawdopodobnie złote algi, czyli silnie toksyczny glon, który 
jest śmiertelny dla wodnych organizmów. Codziennie dowiadujemy się o kolejnych martwych rybach, małżach i 
konsekwencjach katastrofy. Sprawdzamy, czym właściwie są złote algi i czy zagrażają również ludziom. 
 
O wykryciu złotych alg w próbkach wody pobranych z Odry donosi Instytut Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa 
Śródlądowego im. Leibniza (IGB). Stwierdzono ponad 100 000 komórek alg tego gatunku na mililitr, choć 
stężenie to zostało już rozcieńczone przez dopływ Warty. Masowy wzrost glonów spowodował znacznie 
podwyższone odczyty dla tlenu, pH i chlorofilu. Taką informację podała również minister klimatu i środowiska, 
Anna Moskwa: 
 
Czym są złote algi? 
- Złota alga to gatunek inwazyjny, który wytwarza tzw. ichtiotoksyny. Jest znany z tego, że odpowiada na świecie 
za śnięcie ryb – powiedział w rozmowie z PAP dr Grzegorz Dietrich, dyrektor IRŚ. 
 
Okazuje się, że złote algi w takiej ilości rozwinęły się w Polsce po raz pierwszy. Do tej pory, nie odnotowywano 
takich problemów. - Organizmy te są morskie-słonolubne, ciepłolubne i produkują mieszaninę toksyn – dodaje 
prof. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke z Zakładu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód IRŚ. 
 
- Złote algi (Prymnesium parvum) to inwazyjny glon z gromady haptofitów, rozwijający się w zasolonej wodzie. 
"Na oko" o zakwicie może świadczyć złoty, brązowy lub miedziany kolor wody oraz biała piana – pisze na swoim 
profilu FB, dr nauk biologicznych Marta Jermaczek-Sitak. 
 
Napisała również, że „glon może żyć w jakimś zbiorniku czy rzece miesiącami i nie szkodzić, jest zabójczy 
dopiero podczas zakwitu, mechanizm jest wciąż badany, ale musi być szereg czynników - temperatura, 
zasolenie, wysokie przewodnictwo, wysokie pH, ogólnie - w żywej, czystej, naturalnej rzece, do której nikt nie 
wlewa wielkich ilości solanki i innych świństw, nie byłby groźny.” 
 
- Skutki działania toksyn prymarnych są szczególnie niszczące dla zwierząt oddychających skrzelami, takich jak 
ryby, dla mięczaków, takich jak małże, a także dla płazów, ponieważ na przykład błony śluzowe i drobne 
naczynia krwionośne są atakowane i rozkładane. Toksyna nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi – wyjaśnia 
WWF Polska. 

Źródło: gs24.pl 
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Niecodzienne zdarzenie na północy Szczecina. Pomylił drogę i trafił na... tory 
kolejowe? 

Do niecodziennego zdarzenia drogowego doszło w niedzielny poranek na północy Szczecina. Kierujący 
samochodem marki BMW zakończył swoją podróż na torach kolejowych. 
 
Do zdarzenia doszło na ulicy Stołczyńskiej, gdzie występowały niewielkie trudności w ruchu. Samochód musiał 
zostać usunięty z torów. 
 
- O godzinie 8:35 w niedzielę otrzymaliśmy informacje, że na skrzyżowaniu ulic Stołczyńskiej i Cegłówka, 
kierujący samochodem marki BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na torowisko. Według wstępnych 
informacji kierujący był nietrzeźwy. Pojazd został już ściągnięty z torowiska. - mówi Ewelina Gryszpan z KMP w 
Szczecinie. 

Źródło: gs24.pl 

Sieć 5G w Plusie. Czyli dlaczego najlepsze w Polsce 5G jest… najlepsze. 

Sieć 5G w Polsce to delikatny temat. Co do jednego musimy być jednak zgodni. Najlepszą sieć 5G w Polsce ma 
Plus i jest to sprawa bezdyskusyjna. Z czego to wynika? 
 
Sieć komórkowa piątej generacja to następca popularnego LTE. Czym się od niego różni? Przede wszystkim 
niższym opóźnieniem, większą szybkością przesyłania danych oraz wyższą pojemnością. Wszystko to jest 
możliwe dzięki wykorzystaniu nowych częstotliwości o niespotykanej dotąd szerokości. Częstotliwości to są takie 
drogi, po których poruszają się dane. Zasadza działania jest identyczna, jak w przypadku tradycyjnych dróg. 
Gdzie im droga jest szersza i lepszej jakości, tym może po niej poruszać się więcej aut z większą prędkością. W 
przypadku sieci LTE, aby uzyskać większe prędkości przesyłania, konieczne było łączenie ze sobą różnych 
pasm. Czyli puszczenie danych różnymi, równoległymi drogami. 
 
W przypadku tzw. pasma C, czyli zakresu 3,4 – 3,8 GHz mówimy o paśmie mającym szerokość 80 lub 100 MHz. 
W sieci LTE używane w Polsce pasma mają szerokości 5-20 MHz i dla uzyskania wyższych prędkości są ze sobą 
łączone. 
 
Na świecie sieć 5G rozwija się, a na rynek trafiają coraz nowsze smartfony z 5G, więc polscy operatorzy 
korzystając z własnych zasobów posiadanych pasm, dać klientom możliwość korzystania z sieci piątej generacji. 
Nie było to łatwe, bo wymagało to wydzielenia części pasma wykorzystywanego przez sieć LTE i przeniesienia 
części sieci LTE na część pasm coraz rzadziej używanej sieci 3G. 
 
Trzech z czterech największych w Polsce operatorów uruchomiło sieć 5G na części pasma 2100 MHz, 
przeznaczając na to pasmo o szerokości 10-15 MHz oraz wykorzystując do tego dzielenie pasma. Co oznacza, 
że w zależności od potrzeby, przemieszcza się po nim sygnał sieci LTE lub 5G. Operator sieci Plus posiadał w 
swoich zasobach dodatkową, dużą część pasma o częstotliwości 2600 MHz i to właśnie ją przeznaczył na 
uruchomienie sieci 5G. Mowa o paśmie szerokości 50 MHz, które jest przeznaczone wyłącznie na działanie sieci 
piątej generacji. Mieć pasmo, a umieć je wykorzystać to dwie różne rzeczy, a Plus potrafił to zrobić i efekty tego 
widzimy już od ponad dwóch lat. 
 
Sieć 5G w Plusie rozwija się od ponad dwóch lat i cały czas jest najlepsza 
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Plus jako pierwszy polski operator uruchomił komercyjną sieć 5G i zrobił to lepiej od konkurencji. Szersze pasmo 
daje nam możliwość korzystania z Internetu o znacznie wyższej prędkości, a jego szerokość pozwoliła 
operatorowi wpuścić do sieci 5G większą liczbę klientów. Plus nie musiał ograniczać dostępu do sieci piątej 
generacji tylko dla wybranych osób, np. płacących najwyższe abonamenty, tylko w krótkim czasie zaczął 
uruchamiać 5G we wszystkich swoich ofertach. Szersze pasmo daje Plusowi ten komfort, że nie musi się 
obawiać zapchania sieci. To widać, bo choć liczba użytkowników sieci 5G rośnie, jej prędkość wcale nie spada. 
Wręcz przeciwnie, rośnie! Plus jako pierwszy operator przekroczył prędkość pobierania na poziomie 1 Gb/s w 
Piotrkowie Trybunalskim w warunkach komercyjnych, dzięki agregacji 5G z LTE. Dzisiaj Plus oferuje dostęp do 
sieci 5G we wszystkich aktualnych abonamentach głosowych i internetowych oraz w wybranych pakietach na 
kartę. 
 
W maju 2020 roku 5G w Plusie działało w 7 największych miastach Polski, obejmując zasięgiem ok. 900 tys. 
osób. Sytuacja ta  bardzo szybko zaczęła się zmieniać. W krótkim czasie sieć 5G Plusa pojawiała się w kolejnych 
zakątkach kraju, aż sam byłem bardzo zdziwiony tym, że przemieszczając się pomiędzy różnymi 
miejscowościami znaczek 5G nie znikał mi z ekranu telefonu. Dzisiaj zasięg obejmuje już ponad 19 mln 
mieszkańców Polski z 800 miejscowości, które obsługuje 3 000 stacji bazowych. 
 
5G w Plusie to nie tylko szybkie przesyłanie danych, ale też niezawodność. Potwierdzają to choćby pomiary 
realizowane przez serwis RFBenchmark w największych miastach Polski. Z testów wynika, że Plus ma nie tylko 
najwyższą prędkość pobierania, ale też najlepsze pokrycie. Często w miejscach, gdzie konkurencja nie oferuje 
sieci 5G, to jest ona dostępna w Plusie. Do tego sprawdza się w wykorzystaniu praktycznym, czyli zwykłym 
przesyłaniu plików, oglądaniu filmów, ale też graniu w gry. Co również sam potwierdzam. Miałem okazję spędzić 
trochę czasu w grach sieciowych wykorzystując 5G Plusa i grało mi się równie komfortowo, jak wtedy, gdy 
korzystałem z  Internetu światłowodowego. 
 
Udostępnić klientom 5G to jedno, ale do jej obsługi potrzebna jest jeszcze odpowiednia baza urządzeń. Tutaj 
Plus też ma się czym pochwalić. Operator ma obecnie w swojej ofercie ponad 80 smartfonów i routerów 
obsługujących sieć najnowszej generacji. Na samym początku niektórzy alarmowali, że smartfony obsługujące 
nową technologię będą kosztowały majątek. Nic z tych rzeczy. Wystarczy zerknąć do oferty Plusa, gdzie trafimy 
nie tylko na flagowce, ale również modele kosztujące poniżej 1 000 zł. 

Źródło:focus.pl 

Sieć Niespodziewany efekt suszy! Koryto rzeki odsłoniło wielkie ślady gadów 
sprzed 113 mln lat. 

W Teksasie dokonano niezwykłego odkrycia ogromnych śladów dwóch gatunków dinozaurów. 
Wszystko dzięki… suszy i temu, że rzeka Paluxy kompletnie wyschła i odsłoniła imponujących 
rozmiarów odbicia kończyn prehistorycznych gadów. 

 

Odkrycia dokonano na terenie Dinosaur Valley State Park w Teksasie, w dolinie rzeki Paluxy. Okolica 
tak, zresztą jak sama nazwa wskazuje, słynie z odkryć z ery mezozoicznej. W wyniku przedłużającej się 
suszy w Teksasie, główny ciek wodny niemalże wyschnął w całości, a w lasach jest oficjalny zakaz 
zaprószania ognia. 
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Ponieważ koryto rzeki stało się kompletnie suche, stworzyło to dogodne warunki do eksploracji dla 
paleontologów. Szukając w osadach rzecznych widocznych znaków, natrafili na ślady dwóch gatunków 
dinozaurów z okresu kredy. 

 

Ichnoskamieniałości, bo tak nazywa się ślady działalności życiowej organizmów w zapisie skalnym, 
zostały wydatowane na 113 mln lat. Należą one do teropoda z rodzaju Akrokantozaura i zauropoda z 
rodzaju Zauroposejdona. Długość ciała pierwszego wynosiła 4,5 metra, a waga mogła sięgać 7 ton. W 
przypadku zauropoda mowa o 18-metrowym ciele dinozaura ważącym aż 44 tony. 

 

Akrokantozaur, w podstawowej budowie ciała podobny do słynnego T. Rexa, był drapieżnym gadem. 
Przypuszcza się, że potrafił upolować znacznie większego od siebie zauropoda. Ślady jednych i drugich 
w tym samym miejscu mogą świadczyć, że 113 mln lat mogło dochodzić do pościgu jednego dinozaura 
za drugim. 

www.focus.pl 

 

Trener Polaków gotowy na hit! "Amerykanie? Możemy grać choćby dziś!". 

Po dwuch meczach w grupie C, polacy są na pierwszym miejscu w grupie. 

 

Selekcjoner Polaków sprawdził cały skład w meczu z Meksykiem (3:0) z myślą o zbliżającym się 
hitowym spotkaniu z reprezentacją USA. — Nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie siatki. To my 
mamy wykonać swoją robotę – podkreśla Nikola Grbić. 

 

Reprezentacja Meksyku sprawiła Polakom trochę problemów w drugim meczu mistrzostw świata. 
Trener Nikola Grbić podkreśla, że to nie rywal był kluczowy w tym spotkaniu 

Selekcjoner Biało-Czerwonych zapowiada gotowość do walki z najtrudniejszym przeciwnikiem 

Grbić wskazał najmocniejszego zawodnika reprezentacji USA, z którą polska drużyna zagra o 
zwycięstwo w grupie 

Więcej ciekawych historii znajdziesz w nowym serwisie Przeglądu Sportowego Onetu. Sprawdź! 

Nerwowy początek spotkania z rywalem, z którym gra się raz na kilka lat, 18 zepsutych zagrywek i 
sprawdzenie całej czternastki – tak wyglądał niedzielny mecz Polaków z reprezentacją Meksyku (3:0). 
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Kluczowe było jednak szybkie pokonanie zawodników Jorge Azaira, by zaoszczędzić siły na wtorkowy 
mecz z Amerykanami i wpuszczenie na boisko wszystkich graczy, którzy przydadzą się za dwa dni, ale 
przede wszystkim w fazie pucharowej. I te dwa zadania zostały wypełnione. 

 

Trener Nikola Grbić postawił od początku na swoją żelazną szóstkę, ale już od drugiego seta 
wprowadził w niej cztery zmiany. Na parkiecie pojawili się Karol Kłos, Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak 
i Łukasz Kaczmarek, a z czasem dołączali kolejni, aż Serb sprawdził każdego z czternastki. — To nie 
tylko kwestia polepszania się, ale też łapania rytmu. Teraz gramy co dwa dni, ale za chwilę trzeba 
będzie czekać dużo dłużej na mecze fazy pucharowej (przed 1/8 finału Polacy będą mieć aż cztery dni 
przerwy – red.). Dlatego trzeba sprawdzać się w warunkach meczowych, bo to zupełnie co innego niż 
trening – mówi Grbić. 

(.....) 

 

Siatkarze reprezentacji Polski zrobili kolejny krok do obrony tytułu mistrzów świata. Następny mecz 
zagrają z USA, ale Tomasz Fornal mówi, że jeszcze o tym nie myśli. – Teraz rozpocznie się poważne 
granie – określa siatkarz. 

 

Fornal ocenił po meczu ten występ. — Każdy z chłopaków zagrał dzisiaj bardzo dobrze. Nie było 
słabego punktu. Nie ujmując niczego Meksykowi, nie jest to czołówka światowa — podsumował. 

(.....) 

 

We wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się w meczu na szczycie ze Stanami Zjednoczonymi. — Chcemy się 
zmierzyć przeciwko jednemu z najlepszych zespołów na świecie. Zobaczymy, w którym miejscu 
obecnie jesteśmy — skomentował Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski. 

— Meksykanie pokazali kilka ciekawych akcji. Są na pewno zespołem, który gra inną siatkówkę. Nie 
mają tam oszałamiających warunków fizycznych, więc muszą wykorzystywać inne elementy. Jesteście 
sobie w stanie wyobrazić, co by się działo, gdybyśmy przegrali to spotkanie? Każdy mecz ma swoją 
wagę, czujemy atmosferę mistrzostw świata i wiemy, że nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na 
potknięcie — wyznał Kurek. 

www.onet.pl 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 
Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
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. 
• 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 ? 
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https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 
 

Wydarzyło się 29 sierpnia - kalendarium.  

22 sierpnia jest 241. (w latach przestępnych 242.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 
124 dni..  
Dzisiaj imieniny świętują: 
 Beatrycze, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Mederyk, 
Mederyka, Michał, Racibor, Sabina, Sebbus i Świętosław. 
Dzisiaj obchodzimy: 
Międzynarodowe – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych (proklamowane przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas 64. sesji, 30 października 2009) 
Polska – Dzień Straży Gminnej, Dzień Strażnika Miejskiego Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów 
przemocy ze względu na religię lub wyznanie. 
 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1513 – Król Zygmunt I Stary utworzył województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie. 
1535 – V wojna litewsko-moskiewska: armia królewska dowodzona przez hetmana wielkiego 
koronnego Jana Amora Tarnowskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła zdobyła po 
miesięcznym oblężeniu twierdzę Starodub. Wziętych do niewoli 1400 moskiewskich jeńców hetman 
Tarnowski kazał ściąć. 
1579 – I wojna polsko-rosyjska: wojska polsko-litewskie zdobyły po oblężeniu twierdzę połocką. 
1831 – Powstanie listopadowe: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Międzyrzecem Podlaskim. 
1863 – Powstanie styczniowe: klęska powstańców w bitwie pod Kruszyną. 
1920 – Wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się obrona Zamościa. 
1930: 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory do Sejmu na 
16, a do Senatu RP na 23 listopada. 
Tuż po przebytej operacji żołądka wicemarszałek Sejmu z ramienia Stronnictwa Chłopskiego Jan 
Dąbski został dotkliwie pobity przez nieznanych sprawców w wojskowych mundurach. 
1931 – Poseł na Sejm RP i publicysta Tadeusz Hołówko został zamordowany w Truskawcu koło 
Drohobycza przez ukraińskich nacjonalistów. 
1939 – Niemcy wystosowały ultimatum wobec Polski. 
1942: 
Niemcy rozstrzelali ok. 70 Żydów z Jordanowa na Podhalu. Reszta została przewieziona do obozu 
zagłady w Bełżcu. 
Zakończyła się likwidacja sieradzkiego getta. 
1943 – Rzeź wołyńska: oddziały ukraińskich nacjonalistów dokonały masowych mordów na Polakach 
w miejscowościach: Czmykos, Głęboczyca, Grabin, Ostrówki, Jasienówka, Sokołówka, Soroczyn, 
Stanisławów, Świętocin, Teresin, Władysławówka i Wola Ostrowiecka. 
1944 – 29. dzień powstania warszawskiego: 
Artyleria niemiecka zburzyła zakłady Fiata i kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 
Poeta powstania Józef Szczepański napisał wiersz Czerwona zaraza. 
Rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ogłosiły przyznanie żołnierzom AK praw 
kombatanckich, uznając ją za integralną część Polskich Sił Zbrojnych. Dzień później alianci wymusili na 
władzach Rzeszy stosowanie wobec jeńców postanowień konwencji genewskiej. 
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1944 – Zakończyła się likwidacja łódzkiego getta. 
1972 – Premiera komedii filmowej Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Janusza Kondratiuka. 
1977 – W Warszawie podpisano umowę kredytową z konsorcjum banków Niemiec Zachodnich na 
sumę 2 mld marek niemieckich, które miały być przeznaczone na zakup urządzeń do gazyfikacji 
węgla. 
1980 – Sierpień 1980: rozpoczęły się strajki w śląskich kopalniach. 
1994 – Prokuratorzy w asyście brygad antyterrorystycznych policji zamknęli w Warszawie, Krakowie, 
Opolu, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie 6 stacji telewizyjnych należących do sieci Polonia 1. 
1997 – Sejm RP przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. 
2015 – Uruchomiono pierwszy odcinek Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 
2016 – Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Królestwem Tonga. 
2017 – Sebastian Karaś jako pierwszy w historii przepłynął wpław Morze Bałtyckie z Kołobrzegu na 
duńską wyspę Bornholm (dystans 100 km)[3] 
2021 – W miejscowości Piaski Szlacheckie w gminie Gorzków w powiecie krasnostawskim odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pioniera przemysłowej produkcji zegarków Antoniego 
Norberta Patka.  

 

 

 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-08-26 

1 EUR 4,7413 
1 USD 4,7465 
1 CHF 4,9196 
1 GBP 5,6007 
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https://www.nbp.pl/ 
 

 
https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/bitbay,btcbbpln,pln.html  

 

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

 

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

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
 
 

H U M O R   

Przychodzi kobieta do lekarza: 

- Co pani dolega? 

- Nic. 

- A jakie ma pani objawy? 

- Nie mam żadnych. 

- To po co pani tu przyszła? 

- Bo mogę być chora bezobjawowo. 

 

 

Małżeństwo je obiad w restauracji. Nagle żona oblewa się zupą. Wstaje i mówi: 

- Musimy iść do domu, wyglądam jak świnia. 

A mąż na to: 

- No... i jeszcze się zupą oblałaś. 


