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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 od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. 

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

lub w pilnych sprawach dot. sprawach roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych 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.pll  

Informacje o kończącym się terminie dodatkowego ubezpieczenia 

grupowego PZU    

W związku dobiegającą rocznicą polisy (30.06.2020 roku) ubezpieczenia grupowego osoby chcące przedłużyć 
ochronę ubezpieczeniową na kolejny rok (warunki, zakres ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie) 
proszone są o dokonanie płatności analogicznie jak do roku poprzedniego. 
Po dokonaniu płatności – najpóźniej do 30.06.2020 osoby te proszone są o przesłanie potwierdzenia dokonania 
płatności na adres @: lkrol@pzu.pl 
Przesłanie potwierdzenia płatności będzie obligowało do dalszego przedłużenia ubezpieczenia, w przypadku 
braku opłaty i przesłania potwierdzenia osoba zostanie wykreślona z ubezpieczenia z dniem 30.06.2020 roku 
 Składka płatna jest za cały rok polisowy, mianowicie za okres od 01.07.2020 do 30.06.2021 i wynosi 360 zł (w 
przypadku gdy ubezpieczamy współmałżonka, partnera czy dzieci pełnoletnie proszę tą składkę pomnożyć razy 
ilość osób objętych ubezpieczeniem w danej polisie) 
 Dane do płatności: 
PZU Życie SA 
45 1030 1928 4100 1271 3854 3450 
tytułem: 713854345 
kwota: 360 zł (składka za jedną osobę) 
W przypadku gdy ktoś z Państwa nie posiada jeszcze elektronicznego dostępu do platformy mojePZU, a 
chciałby mieć wgląd w polisę, zakres, zweryfikować swoje dane lub osoby uposażonej proszę skierować 
prośbę o taką informację na adres: @: lkrol@pzu.pl– zostanie przesłany link aktywacyjny na wskazany 
adres @ osoby ubezpieczonej. 
Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela: 
Łukasz Król 
Dyrektor Oddziału Grupy PZU 
Oddział PZU 
PZU SA/PZU ŻYCIE SA 
Ul: Bankowa 16G, 72-009 Police 
k: +48 509 331 325 
lkrol@pzu.p 

 Źródło:www.omk.org.pl 
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Katastrofa ekologiczna w Łódzkim. PERN usuwa skutki wycieku paliwa po 

próbie kradzieży paliwa.  

W miejscowości Rogów Górka (Łódzkie) PERN usuwa skutki wycieku z należącego do niego rurociągu 
produktowego. Przyczyną wycieku była próba kradzieży paliwa z magistrali, do której doszło w sobotę. Spółka 
zapewnia, że w trybie pilnym przeprowadzi rekultywację terenu w miejscu zdarzenia. 
Informując w poniedziałek o podejmowanych działaniach w miejscowości Rogów Górka, PERN podał, że po 
próbie kradzieży paliwa z rurociągu "na tamtejszym zbiorniku wodnym pojawił się ślad substancji ropopochodnej". 
Spółka zaznaczyła, że na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się jej służby, w tym zakładowa straż pożarna, 
które we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przystąpiły do usuwania skutków. 
"Po stwierdzeniu zdarzenia dystrybucja produktu poprzez rurociąg została natychmiast wstrzymana, a po jego 
naprawie przesył paliwa został wznowiony. W tym momencie trwa akcja, której celem jest jak najszybsze 
usunięcie produktu z wody i zminimalizowanie skutków dla środowiska naturalnego" - podał PERN w 
poniedziałkowym komunikacie. Według spółki, "prowadzenie działań utrudnia podmokły i mało dostępny obszar". 
PERN wyjaśnił, że z pomocą posiadanych dronów monitoruje teren, by "zidentyfikować wszystkie 
zanieczyszczone miejsca", natomiast "prace na akwenie wodnym prowadzone są z zastosowaniem łodzi i 
pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się 
produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody". Spółka zaznaczyła przy tym, iż "w trybie pilnym 
przystępuje także do jak najszybszej rekultywacji terenu wokół akwenu". "Chodzi o zebranie pozostałości 
produktu, jak i zanieczyszczonego gruntu" - podał PERN. 
PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za 
tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, 
a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. (PAP) 
 
 

 Źródło:pap.pl 

 

Zodiak II na próbach Morskich. 

Dziś na próby morskie wypłynął Zodiak II  – wielozadaniowy statek dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Jednostka 
zbudowana w stoczni Remontowa Shipbuidling SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding zostanie niebawem 
przekazana odbiorcy. 
– Próby morskie potrwają od trzech do czterech dni, czwartego dnia mają odbyć się próby, tzw. uciągu na palu, 
określające moc jednostki – mówił Krzysztof Radzikowski, kierownik projektu budowy dwóch statków dla 
Urzędów Morskich. 
Przekazanie statku odbiorcy jest planowane do końca lipca. 
Zodiak II, o numerze budowy B 618/1, to pierwsza z dwóch bliźniaczych jednostek dla Urzędów Morskich w 
Gdyni i Szczecinie. Ta, która wyszła dziś w próby morskie, będzie eksploatowana przez administrację morską w 
Gdyni. 
Kontrakt na budowę tych dwóch statków podpisano 5 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w 
Szczecinie. 20 sierpnia 2018 roku odbyła się uroczystość palenia blach dla jednostki Zodiak II, a już po dwóch 
miesiącach, 29 października 2018 roku położono stępkę pod jej budowę. Wodowanie nastąpiło w lipcu ubiegłego 
roku. 
Oba statki, o długości 60 m, szerokości prawie 13 m i zanurzeniu 3,5, będą osiągać prędkość 13 węzłów. 
Wyposażone będą w spalinowo-elektryczny system napędu pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy 
wypełnianiu różnorodnych funkcji. Przeznaczone są m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław 
morskich, wykonywania pomiarów hydrograficznych, prac holowniczych, zwalczania rozlewów olejowych i 
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łamania lodów na akwenach. Dodatkowo będą mogły służyć jako jednostki wspierające inne służby w 
ratownictwie morskim i gaszeniu pożarów. 
Budowane są według projektu biura Remontowa Marine Design & Consulting z grupy Remontowa Holding. 
 

 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Budowa Baltic Pipe pod nadzorem specjalistów. 

GAZ-SYSTEM zdecydował, że usługi Inspektora Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. Marine Warranty Surveyor) dla 
prac na Morzu Bałtyckim będzie świadczyć firma Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, która jest 
częścią międzynarodowej grupy DNV GL. 
W ramach świadczenia usług nadzoru wykonawca zapewni udział inspektorów należących do Stowarzyszenia 
Morskich Inspektorów Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. The Society of Offshore Marine Warranty 
Surveyors).  Zadaniem inspektorów będzie  zarówno weryfikacja  dokumentacji projektowej i planów pracy pod 
względem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jak również bezpośredni nadzór w miejscach realizacji prac, 
związanych z budową gazociągu podmorskiego. Pełnienie tego nadzoru jest jednym z warunków zawartego 
przez GAZ-SYSTEM ubezpieczenia inwestycji – obejmującego wszystkich jej uczestników (polisa typu 
WELCAR). Głównymi obszarami zainteresowania inspektorów będą m.in. akceptacja i dopuszczanie jednostek 
pływających, transport morski, operacje przeładunkowe, układanie gazociągu na dnie morskim oraz budowa 
tuneli w rejonie linii brzegowej w Polsce i Danii. 
Umowa na usługi Inspektora Bezpieczeństwa Żeglugi już obowiązuje. Oferta firmy DNV GL została wybrana w 
wyniku wieloetapowego procesu zakupowego obejmującego m.in. procedurę Zapytania o Informację oraz 
późniejsze negocjacje z oferentami, wśród których były firmy ze światowej czołówki w tego typu usługach. 
W ostatnim czasie GAZ-SYSTEM podpisał także umowę z firmą Delta Energy Services AS, której inspektorzy w 
imieniu GAZ-SYSTEM sprawują nadzór nad jakością produkcji i dostaw rur na potrzeby projektu Baltic Pipe. 
Weryfikacja obejmuje m.in. kwestię zgodności technicznej i jakościowej zarówno z wymaganiami GAZ-SYSTEM, 
jak i ze standardami międzynarodowymi. Kontrola dotyczy wielu etapów całego procesu, w tym wytopu stali, 
walcowania blach, produkcji rur, nanoszenia na nie odpowiednich powłok oraz transportu. 
 

Źródło:pap.pl 

 

Pierwszy prom elektryczny dl Norled przekazany. 

Stocznia Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding przekazała armatorowi pierwszy 
(B619/1) z czterech dwustronnych promów pasażersko-samochodowych o napędzie elektrycznym zasilanych z 
baterii – prototypowy prom Festøya. W pełni wyposażone jednostki budowane są w stoczni dla przewoźnika 
promowego Norled, jednego z największych w Norwegii. 
W środę, 24 czerwca, w obecności przedstawicieli armatora odbyło się uroczyste przekazanie jednostki B619/1. 
Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy i zmieniono banderę na Norweską. W piątek, 26 czerwca statek popłynął 
do Stavanger w Norwegii. Trasę tę pokona w 3 dni. 
– Armator jest bardzo zadowolony z jakości wykonanych prac i dotychczasowej współpracy ze stocznią – mówił 
Piotr Alboszta, kierownik projektu. – Jak wielokrotnie podkreślał nastawienie Remontowa Shipbuilding SA z grupy 
kapitałowej Remontowa Holding oraz jej skoncentrowanie na poszukiwaniu innowacyjnych i konkurencyjnych 
rozwiązań, daje nam przewagę nad innymi stoczniami, z którymi współpracują – dodał. 
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Cztery, nowoczesne promy dwustronne z napędem bateryjnym trafią do żeglugi w rejonie norweskich fiordów i 
będą obsługiwały połączenie Festøya – Solavågen oraz Mannheller – Fodnes. Świeżo odebrany prom powinien 
wejść na linię Festøya – Solavågen do połowy lipca tego roku. 
Prace na pozostałych trzech jednostkach są zaawansowane. 
– Na jednostce B619/2 przeprowadzane są właśnie próby na uwięzi – HAT (ang. Harbour Acceptance Test). 
Zdecydowana większość prac jest zakończona. Obecnie, razem z serwisami skupiamy się na uruchomieniu 
systemów. Opierając się na wiedzy i dużym doświadczeniu z prób HAT na B619/1, wszystko wskazuje na to, że 
czas ich realizacji skróci się o około połowę. Próby morskie planowane są na przełom lipca i sierpnia bieżącego 
roku. Harmonogram ustalony z armatorem przewiduje przekazanie statku na początku sierpnia br. – mówił Piotr 
Alboszta. – Jeśli chodzi o jednostkę B619/3 to trwają na niej zaawansowane prace kablowe, statek jest w trakcie 
wyposażania. Niebawem nastąpi malowanie na gotowo wszystkich powierzchni zewnętrznych. 
Piaskowany i malowany jest również ostatni prom, o numerze budowy B619/4. Jego wodowanie odbędzie się w 
drugiej połowie lipca, przy wykorzystaniu doku pływającego z Gdańskiej Stoczni Remontowa SA. Ten sam dok 
zostanie użyty także do zadokowania jednostki B619/2 celem przeglądu części podwodnej przed próbami 
morskimi. 
Projekt promów wykonało biuro projektowe LMG Marin, zaś dokumentację roboczą Remontowa Marine Design & 
Consulting (RMDC) z grupy Remontowa Holding. W ich budowę zaangażowane są także inne spółki tej grupy 
(Remontowa Electrical Solutions, Remontowa Hydroster Systems, Remontowa Coating & Equipment i 
Remontowa Lighting Technologies). 
To nowoczesne promy dwustronne z napędem bateryjnym, zaprojektowane z myślą o zminimalizowaniu zużycia 
energii, na co składają się m. in.: oświetlenie typu LED, systemy zasilania urządzeń opartych na przetwornicach 
częstotliwości, energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji, farba w podwodnej części kadłuba 
minimalizująca tarcie, lekka konstrukcja statku oraz specjalnie opracowany kształt kadłuba dla zmniejszenia 
oporu w wodzie. 
Każda z jednostek będzie wyposażona w dwa pędniki azymutalne z silnikami PM oraz dwa zespoły 
prądotwórcze. W standardowym trybie pracy całość mocy pobierana będzie z baterii, które będą doładowywane 
w czasie postoju promu przy nabrzeżu, co ma trwać zaledwie 11 minut. 
Pędniki będą jednostkami typu “ciągnącego” (pulling type) z nabudowanymi silnikami elektrycznymi, 
napędzanymi stałymi magnesami, zapewniającymi wysoką wydajność nawet przy bardzo niskim obciążeniu. 
Agregaty prądotwórcze, których silniki spalinowe będą zasilane tylko i wyłącznie paliwem bio-diesel, mają być 
wykorzystywane jako źródła zasilania na wypadek awarii systemu baterii. 
Norled jest jednym z największych norweskich operatorów promowych. Firma była wcześniej znana pod nazwą 
Tide Sjø, działalność pod obecną nazwą prowadzi od 2012 roku. Flota armatora Norled składa się z ok. 80 
promów, z których sześć zostało zbudowanych w Remontowa Shipbuilding SA, czyli po dostarczeniu obecnie 
budowanych jednostek liczba ta wzrośnie do dziesięciu. Wśród nich są Ryfylke i Hardanger, obydwa dostarczone 
w 2013 roku, które są pierwszymi jednostkami na świecie nie zabierającymi na pokład paliwa dieslowego – statki 
zasilane są LNG, a w razie awarii CNG (składowanym w butlach na pokładzie otwartym). 
Łącznie na rynek norweski Remontowa Shipbuilding dostarczyła dotąd 24 promy pasażersko-samochodowe dla 
różnych armatorów (m.in. Helgelandske, Stavangerske, Basto Fosen, Nor-Ferjer, Fjord 1 MRF, Torghatten Nord, 
Norled). 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Fińskie rozwiązania dla bezpiecznych i czystych statków i portów. 

Przemysł rejsowy i promowy stoją obecnie w obliczu wielu wyzwań spowodowanych pandemią Covid-19 – 
między innymi w zakresie odbudowy zaufania społecznego, iż pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie, a statki, 
porty i terminale pasażerskie są dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane. 
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W celu podsumowania fińskich kompetencji w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego w branży morskiej, Biuro 
Radcy Handlowego Ambasady Finlandii – Business Finland – opublikowało cyfrową broszurę: „Fińskie 
rozwiązania dla bezpiecznych i czystych statków i portów”. 

Materiał prezentuje profile kluczowych firm i instytucji badawczych oraz ich ofertę w tym obszarze, przetestowaną 
lub certyfikowaną dla wykorzystania w środowisku morskim, portowym lub terminalowym, z odpowiednimi 
referencjami. Niniejsza broszura przedstawia podsumowanie tego, co Finlandia może zaoferować w zakresie 
warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa morskiego i portowego. Skierowana jest głównie do firm z branży 
morskiej i portowej, operatorów portów i właścicieli statków. 

Materiał jest on dostępny w formie ebooka pod poniższym 
linkiem: https://www.magnetcloud1.eu/b/businessfinland/Finnish_Solutions_for_Safe_and_Clean_Ships_and_Por
ts_e-book/  

Wśród przedstawionych fińskich rozwiązań znajdują się m.in. następujące obszary: 

  Redukcja ryzyka infekcji na statkach 
  Technologie w zakresie łączności 
  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 
  Monitorowanie bezpieczeństwa sanitarnego 
  Automatyzacja na pokładzie 
  Zarządzanie odpadami i ściekami 
 Zapobieganie zjawisku biofoulingu (porastania) na statkach i w portach 
  Doświadczenia pasażerskie i bezpieczny przepływ pasażerów i załogi 
 Optymalizacja sprzątania na pokładzie 
  Sanitacja kabin pokładowych 
  Lampy dezynfekujące 
 Zautomatyzowane pakowanie sztućców dla zwiększonego poziomu higieny 
 Usługa powlekania fotokatalitycznego 

 

Źródło:gospodarka morska.pln 

Hapag Lloyd przestanie transportować złom do Chin. 

Niemiecka linia kontenerowa Hapag-Lloyd powiadomiła klientów, że przestanie przyjmować ładunki odpadów 
stałych, w tym złomu, kierowane do Chin, które miałaby tam trafić po 1 września tego roku. 
Chiny w kwietniu przyjęły ustawę, która nakłada na przewoźników i importerów odpowiedzialność za zwrot i 
unieszkodliwianie odpadów stałych, które nie spełniają wymagań importowych. Państwo Środka planuje ogólny 
zakaz importu odpadów stałych do końca 2020 roku ze względów środowiskowych. 
- To ustawodawstwo ma zastosowanie do wszystkich stałych odpadów odpadowych, takich jak makulatura, 
odpady tworzyw sztucznych, odpady metali, odpady chemikaliów - powiedział klientom Hapag-Lloyd. - Każde 
naruszenie przepisów spowoduje zwrot przesyłki z zamówieniem celnym i może zostać nałożona grzywna - 
dodał. 
Hapag-Lloyd jest kolejna linią kontenerową, która potwierdza, że przestanie przyjmować przesyłki odpadów 
stałych związane z Chinami po tym, jak MSC Mediterranean Shipping Company oświadczyło na początku tego 
miesiąca, że poinstruowało swoich spedytorów na całym świecie, aby odrzucali takie rezerwacje. 
Odpady stałe zakupione w ramach zatwierdzonych kontyngentów mogą jeszcze przedostać się do Chin do końca 
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roku, ale natychmiastowe działania linii żeglugowych zwiększają perspektywę zakłóceń w dostawach w ostatnich 
miesiącach 2020 r. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Zatonął prom z 50 pasażerami na pokładzie. 

Prom z 50 pasażerami na pokładzie zatonął w poniedziałek na rzece Buriganga w pobliżu stolicy Bangladeszu, 
Dhaki, po zderzeniu z innym statkiem. Służby ratunkowe wydobyły dotąd 27 ciał - poinformował wiceszef Służby 
Pożarniczej i Obrony Cywilnej Debaszisz Bardhan. 
Nie wiadomo, jaki jest los pozostałych pasażerów. Akcja ratunkowa wciąż trwa - powiedział agencji EFE 
inspektor policji Lutfar Rahman. 
Nie wiemy dokładnie, ilu pasażerów znajdowało się faktycznie na pokładzie - przyznał Debaszisz 
Bardhan. Zlokalizowaliśmy już prom i tylko to mogę potwierdzić. (...) Ofiar może być znacznie więcej - powiedział. 
Dodał, że w akcji ratunkowej uczestniczy też policja rzeczna. 
Associated Press sugeruje, że na pokładzie mogło się znajdować nawet 100 pasażerów. 
Prom przewoził pasażerów udających się do stolicy kraju z dystryktu Munszigondźo w środkowej części 
Bangladeszu. O godz. 10 czasu lokalnego (godz. 5 w Polsce), został staranowany przez inny statek pasażerski, 
w rezultacie czego wywrócił się i zatonął. 
Rzeka Buriganga płynie wzdłuż południowo-zachodnich obrzeży Dhaki. Jej średnia głębokość wynosi 7,6 metra, 
ale są odcinki, gdzie jest głęboka na 18 metrów. Rzeka należy do najbardziej zanieczyszczonych w całym kraju. 
Na początku dekady w Bangladeszu często dochodziło do wypadków statków pasażerskich lub promów w 
związku z ich przeciążeniem i niedoświadczeniem załogi. Zwiększone kontrole i nowe przepisy ograniczyły nieco 
liczbę wypadków. Przyczyniły się też do tego lepsze warunki pogodowe w ostatnich latach - zauważa agencja 
EFE.  
 
 

Źródło: pap.pl 

Gazprom zwrócił się do Danii w sprawie użycia statków do układania Norrd 

Stream 2. 

Operator gazociągu Nord Stream 2 poprosił duńskiego regulatora o pozwolenie na wykorzystanie statków 
niewyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania (DP). Zdaniem dziennika "Kommiersant" oznacza to, 
że Gazprom szykuje się do układania rur na dnie Bałtyku. 
Dania zezwoliła dotąd tylko na wykorzystanie w swych wodach terytorialnych statków wyposażonych w system 
dynamicznego pozycjonowania, umożliwiający bardzo precyzyjne manewrowanie. Teraz operator Nord Stream 2 
- spółka Nord Stream 2 AG - zwrócił się o możliwość wykorzystania statku, który tego systemu nie ma i w którym 
pozycjonowanie i manewrowanie odbywa się za pomocą kotwic - wyjasnił we wtorek "Kommiersant". 
Oznacza to - twierdzi dziennik - że przy układaniu brakującego odcinka rurociągu na dnie morskim Gazprom chce 
wykorzystać dwie swoje jednostki: statek Akademik Cherskiy (z systemem DP) oraz barkę Fortuna (bez tego 
systemu). 
Obie jednostki są obecnie w niemieckim porcie Mukran, czyli w terminalu promowym koło Sassnitz w północno-
wschodniej części wyspy Rugia. W tym porcie znajduje się terminal logistyczny budowy Nord Stream 2. 
Przechowywane są tam m.in. rury używane do układania gazociągu. 
Spółka Nord Stream 2 AG argumentuje we wniosku, że takich samych metod pozycjonowania używała 
wcześniej, przy budowie już istniejącego gazociągu Nord Stream - relacjonuje "Kommiersant". 
W grudniu 2019 r., na skutek ryzyka sankcji ze strony USA, z dalszego układania Nord Stream 2 na dnie Bałtyku 
wycofała się szwajcarska firma Allseas. Rosja zapowiedziała, że samodzielnie dokończy projekt. Długość 
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brakującego jeszcze podmorskiego odcinka gazociągu wynosi w przypadku jednej z jego nitek 65 kilometrów, a 
drugiej - 85 kilometrów. 
Na początku czerwca w USA przedstawiono projekt ustawy, przewidujący rozszerzenie sankcji USA wobec Nord 
Stream 2. Projekt zakłada wprowadzenie sankcji nie tylko wobec firm, które dostarczają statki do układania rur na 
dnie morskim, ale też m.in. wobec towarzystw ubezpieczeniowych, które te statki ubezpieczają. 
Stany Zjednoczone uzasadniają swą negatywną postawę wobec Nord Stream 2 tym, że jeszcze bardziej 
uzależniłby on Europę od dostaw gazu z Rosji i zwiększyłyby możliwości Rosji wywierania politycznego nacisku 
na kraje Unii Europejskiej. Stanowisko to podzielają również Polska i Ukraina. 
 
 

Źródło: pap.pl 

Cracovia pokonała Pogoń Szczecin. 

Kolejka numer 33 PKO Bank Polski Ekstraklasy zakończyła się w Krakowie. Mecz Cracovii z Pogonią Szczecin 
był dla obu drużyn ostatnią szansą na to, aby w tym sezonie włączyć się do walki o pozycję gwarantującą udział 
w eliminacjach Ligi Europy. Marzyć o pucharach nadal może zespół trenera Michała Probierza, który przed 
własną publicznością zwyciężył 2:1. 
Zarówno Cracovia, jak i Pogoń, zawodzą na początku rundy finałowej, będąc zdecydowanie najsłabszymi 
zespołami w grupie mistrzowskiej. Porażka w poniedziałkowym meczu definitywnie eliminowała jedną z tych ekip 
z walki o miejsce w czołówce tabeli. 
Nic nie wskazywało na to, aby mogło to być pasjonujące starcie. Cracovia na swoim stadionie nie wygrała od 
lutego, z kolei Pogoń nie potrafiła zdobyć trzech punktów w ostatnich pięciu wyjazdowych meczach. 
Zawody lepiej rozpoczęli goście ze Szczecina. W 14. minucie bliski zdobycia bramki był Kamil Drygas – po 
efektownym uderzeniu pomocnika Pogoni piłka odbiła się od poprzeczki. Słowacki golkiper Lukas Hrosso miał w 
tej sytuacji sporo szczęścia. 
Początkowe 20 minut stało pod znakiem dominacji Pogoni, która zepchnęła Pasy do głębokiej defensywy. To 
jednak gospodarze strzelili pierwszego gola. Właściwie uczynił to obrońca drużyny przyjezdnej, Benedikt Zech. 
W 22. minucie rywalizacji Austriak pechowo wpakował piłkę do własnej bramki po mocnym zagraniu w pole 
karne Floriana Loshaja. Wcześniej fatalny błąd popełnił David Stec, który stracił piłkę w okolicy pola karnego. 
Zespół trenera Probierza utrzymał korzystny rezultat do końca pierwszej odsłony spotkania. Po 45 minutach 
Cracovia prowadziła 1:0. 
Drugą połowę, podobnie jak pierwszą, lepiej zaczęli Portowcy. Pogoń ruszyła do odrabiania strat i była blisko 
osiągnięcia celu. Krótko po przerwie piłka kopnięta przez Sebastiana Kowalczyka trafiła w słupek bramki 
gospodarzy. 
Powtórzył się scenariusz sprzed przerwy. Znów przeważała drużyna trenera Kosty Runjaicia, ale chwila 
dekoncentracji kosztowała ją utratę bramki. W 78. minucie Mateusz Wdowiak precyzyjnie dośrodkował na 
głowę Pelle van Amersfoorta. Holender oddał strzał, który zatrzymał Dante Stipica. Chorwacki golkiper złapał 
jednak piłkę już za linią bramkową, w związku z czym gospodarze podwyższyli prowadzenie. Dla 24-latka to 
ósmy gol w Ekstraklasie. 
Najświeższe doniesienia z Ekstraklasy na PilkaNożna.pl - KLIKNIJ! 
Pogoń nie miała już nic do stracenia. Szczeciński zespół zdecydowanie zaatakował, co przyniosło mu 
kontaktowego gola. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Paweł Cibicki podał w polu karnym do Ricardo 
Nunesa, a lewy obrońca zaskoczył Hrosso precyzyjnym uderzeniem przy bliższym słupku. 
Tuż przed końcem bardzo dobrą okazję do zdobycia kontaktowej bramki miał jeszcze Adam Frączczak, jednak 
kapitan Portowców spudłował, strzelając nad poprzeczką. 
Cracovia zdołała dowieźć prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego Tomasza Musiała. Zwycięstwo 
pozwoliło Pasom awansować na szóste miejsce w ligowej tabeli. 

 Źródło:PiłkaNożna.pl 
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Tajemniczy skok promieniowania w Europie. 

Niezrozumiały wzrost promieniowania w północnej części naszego kontynentu został zarejestrowany przez 
ośrodki naukowe szeregu europejskich państw. Sprawca skażenia pozostaje nieznany. 
Anomalia, jaką był ten nagły skok obecności radioaktywnych izotopów w atmosferze, nie wyszła poza poziom 
uważany za niegroźny dla życia ludzkiego. Promieniowanie było jednak wystarczająco silne, by zarejestrować je 
mogły detektory w stacjach monitorujących stan powietrza nad Europą. 
- Zaobserwowaliśmy niskie poziomy radioaktywnego cezu 134, cezu 137, kobaltu 60 i rutenu 103. Nie stanowią 
one zagrożenia dla życia ludzkiego – szwedzka służba bezpieczeństwa radiologicznego Strålsäkerhetsmynd 
podała na Twitterze 23 czerwca. 
Podobne komunikaty podały też odpowiednie służby w Norwegii i Finlandii. Kilka dni później mapkę wskazującą 
na zasięg radioaktywnego skażenia opublikował sekretarz generalny CTBTO (Comprehensive Nuclear Test Ban 
Treaty Organization) działającej w Wiedniu organizacji zajmującej się kontrolą przestrzegania traktatów o 
nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. 
Zerbo zasugerował, że izotopy te pochodzą raczej z cywilnego, niż militarnego źródła. Zwrócił uwagę, że choć 
CTBTO najpewniej wie z którego kraju pochodzi skażenie, mandat organizacji nie pozwala jej dokonać 
dokładnych pomiarów w tym państwie i wskazać bezpośredniego sprawcę. 
Według holenderskiego instytutu zdrowia publicznego (RIVM) źródłem anomalii jest elektrownia atomowa, 
najpewniej gdzieś na zachodzie Rosji. RIVM nie był w stanie pokazać bezpośrednich związków skażenia z tym 
krajem. 
– Twierdzimy jedynie, że cząsteczki przeniosły się z powietrzem z kierunku zachodniej Rosji w kierunku 
Skandynawii. Nie możemy jednak wskazać kraju odpowiedzialnego – organizacja podała w komunikacie do 
prasy. 
Rosja poczuła się wyzwana do tablicy. Rosenergoatom, odpowiedzialna za elektrownie część głównej agencji 
Rosatom, wydała komunikat do prasy przekonując, że obsługiwane przez spółkę dwie elektrownie atomowe w tej 
części Rosji, Leningradzka i Kolska (odpowiednio w Sankt Petersburgu i Murmańsku) działają bez zarzutu, a 
poziom promieniowania jest w normie. 
W sytuacji jaką mamy obecnie ciężko stwierdzić, czy ktoś spoza Rosji zdoła pozyskać definitywne dowody źródła 
skażenia. Gdy podobna chmura promieniotwórczych izotopów znalazła się nad Europą w 201 roku, 
Rosatom zaprzeczał choć wszelkie ślady prowadziły do jednej z rosyjskich elektrowni. 
Gdy w sierpniu 2019 roku na północy Rosji podczas testów napędu rakiety na północy kraju zginęło 5 
pracowników cywilnych i 2 żołnierzy a przy okazji doszło do silnego skażenia radioaktywnego, Rosatom 
kazał CTBTO, de facto, pilnować swojego nosa przypominając, że przekazywanie informacji radiologicznych jest 
dobrowolne, a nie obowiązkowe. 
 

Źródło:Focus.pl 
 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację : https://www.omk.org.pl/article/567 

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 i za 
granicą. 
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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: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

www.omk.org.pl 
 

Wydarzyło się 29 czerwca - kalendarium 

29 czerwca jest 180 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 185 dni.  29 czerwca jest 
obchodzony w Polsce jako Dzień Ratownika Wodnego WOPR. 
Imieniny obchodzą:  
Beata, Benedykta, Dalebor, Ema, Emma, Kasja, Kasjusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1238r. – W Pyszkowie podpisano układ między księciem kujawskim Kazimierzem I a zakonem krzyżackim.  
1345r. -  Wojna polsko-czeska o Śląsk, wojska czeskie stanęły obozem pod Wodzisławiem, zmuszając Polaków 
do odwrotu.  
1440r.– Późniejszy król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim 

1456r.– Hospodar Mołdawii Piotr III Aron złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi, przyjęty w 
jego imieniu przez polskich posłów.  
1932r. – Zygmunt Heljasz ustanowił w Poznaniu rekord świata w pchnięciu kulą (16,05 m).   
1941r. – Operacja „Barbarossa”: wojska niemieckie zajęły Lwów. 
1984r. –W Warszawie powołano Federację Młodzieży Walczącej. 
1993r.– Otwarto Muzeum Katyńskie w Warszawie.. 
2002r. – W miejsce Urzędu Ochrony Państwa utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję 
Wywiadu.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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Elektryk do pomocnika: 
- Franek, potrzymaj przez chwile te druty! 
- Już trzymam. 
- Czujesz coś? 
- Nie... 
- W porządku. To znaczy, ze pod wysokim napięciem są tamte druty. 


