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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 08-03-2021 r. (z wyłączeniem Czech i 

Słowacji ) 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, z 
wyłączeniem powrotu z Czech i Słowacji, ( za okazaniem  negatywnego wyniku testu, wjazd z tych krajów do 
Polski jest możliwy ) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html 
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Informacja o rodzajach szczepionek dopuszczonych do obrotu w UE. 

Wykaz szczepionek, charakterystyka produktu oraz ulotka dla pacjenta znajduje się na stronie: 
 
http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 
 

Źródło: www.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/ 

Źródło: www.omk.org.pl 

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: 
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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 

 

Arabia saudyjska : Władze potwierdzają atak na port naftowy. 

Saudyjskie ministerstwo energii potwierdziło w niedzielę doniesienia o ataku przeprowadzonym z użyciem drona 
przez jemeński ruch Huti na instalacje naftowe w porcie Ras Tanura. Według władz w ataku nikt nie ucierpiał, nie 
ma też żadnych poważnych zniszczeń. 
Ministerstwo energii twierdzi, że dron miał uderzyć w terminal naftowy w porcie należącym do państwowego 
giganta Saudi Aramco. Jest to jeden z największych ośrodków transportu ropy na świecie. Informując o ataku 
ruch Huti oznajmił, że celem było zakłócenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw ropy. 
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej zapowiedziało, że królestwo podejmie "wszelkie konieczne środki" by się 
bronić i zapewnić stabilność handlu ropą. Jak dodały władze, odłamki z pocisku balistycznego wystrzelonego 
przez Huti spadły też nieopodal osiedla mieszkaniowego Saudi Aramco w mieście Az-Zahran. 
Wcześniej wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci z ruchu Huti oznajmili, że zaatakowali ośmioma pociskami 
rakietowymi i 14 dronami rafinerię naftową i cele wojskowe w kilku miastach Arabii Saudyjskiej. Władze w 
Rijadzie informowały o przechwyceniu dwóch rakiet i 12 dronów. 
Szyiccy rebelianci, którzy toczą wojnę ze wspieranymi przez Saudyjczyków władzami Jemenu, oświadczyli, że 
uderzyli na rafinerię w Ras Tanura oraz instalacje w miastach Ad-Dammam, Dżizan i prowincji Asir. Mieszkańcy 
Az-Zahran leżącego obok Ad-Dammam powiedzieli agencji Reutera, że w mieście słychać było wielki huk. 
Wcześniej w niedzielę kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa zapowiedziała nową ofensywę 
powietrzną skierowaną na zajmowaną przez ruch Huti stolicę Jemenu Sanę, m.in. w odwecie za ataki przeciwko 
cywilom wewnątrz saudyjskiego terytorium. Zbombardowanych zostało kilka dzielnic Sany. 
Do eskalacji konfliktu dochodzi niedługo po tym, jak nowa administracja USA zapowiedziała zwiększenie 
wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny w Jemenie oraz zawieszenie sprzedaży broni ofensywnej 
dla Arabii Saudyjskiej. 

 

Źródło PAP.pl 

Republikański senator wstrzymuje nominacje szefa CIA i żąda sankcji wobec Nord 

Stream 2. 

Republikański senator z Teksasu Ted Cruz wstrzymał procedurę nominacji na nowego szefa CIA Williama 
Burnsa, żądając od administracji prezydenta USA Joe Bidena wprowadzenia sankcji wobec rosyjsko-
niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. 
„Senator Cruz publicznie i prywatnie zapowiedział, że wykorzysta wszystkie swe możliwości prawne, by 
administracja Bidena wprowadziła sankcje wobec statków i firm budujących Nord Stream 2” – skomentowała 
rzeczniczka Cruza, Jessica Skaggs, którą cytuje agencja Bloomberg. 
Cruz napisał na Twitterze, że wycofa swój sprzeciw wobec nominacji Burnsa, jeśli rząd USA opublikuje raport na 
temat podmiotów zaangażowanych w budowę gazociągu i ogłosi wobec nich sankcje. „Przestańcie być łagodni 
wobec Rosji” – zaapelował senator do administracji Bidena. 
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Jak wskazuje Bloomberg, sprzeciw Cruza nie zablokuje, lecz jedynie opóźni objęcie stanowiska przez Burnsa, 
zawodowego dyplomatę i byłego ambasadora USA w Rosji. Jego kandydaturę jednomyślnie poparła senacka 
komisja ds. wywiadu. 
3 marca 40 republikańskich senatorów podpisało się pod listem do prezydenta Bidena, w którym wezwali oni 
demokratyczną administrację do „skorygowania błędnych działań poprzez pełne wprowadzenie sankcji, które 
umożliwia prawo USA”. Według nich Stany Zjednoczone powinny objąć sankcjami wszystkie podmioty 
zaangażowane w budowę Nord Stream 2. 
Zaniechanie takich działań świadczyłoby - według senatorów - o „gotowości, by pozwolić prezydentowi (Rosji 
Władimirowi) Putinowi na zdobycie kontroli nad dostawami gazu do Europy i zwiększenie wpływów”. 
Lutowy raport Departamentu Stanu USA wzbudził niezadowolenie wśród republikańskich członków Kongresu. 
Resort nie wprowadził nowych sankcji przeciwko uczestnikom Nord Stream 2. Na listę sankcyjną wpisano jedynie 
rosyjską barkę Fortuna, która układa gazociąg na dnie Bałtyku i jej właściciela KWT-Rus. 
Republikanie powołują się na instrumenty prawne zapewnione przez PEESA, czyli ustawę o ochronie 
europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Ich zdaniem administracja Bidena może w każdej chwili 
opublikować tymczasowy raport, który podaje nazwy firm i nakłada na nie sankcje. „Ciągle sprawdzamy podmioty 
zaangażowane przy gazociągu Nord Stream 2 w działalność potencjalnie podlegającą sankcjom” – zapewniał 
PAP w czwartek rzecznik Departamentu Stanu USA. 
Wcześniej prezydent Biden określił rosyjsko-niemiecki projekt jako niekorzystny dla Europy i jej bezpieczeństwa 
energetycznego. 
Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także 
USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz 
rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych 
państw UE. 
 

Źródło PAP.pl 

Hiszpański sąd podtrzymał nakaz wybicia prawie 1000 krów transportowanych 

statkiem przez ponad 2 miesiące. 

Około 900 krów z podejrzeniem pryszczycy, które ponad dwa i pół miesiąca znajdowały się na statku Karim Allah 
na Morzu Śródziemnym, zostanie wybitych - zdecydował Sąd Najwyższy Hiszpanii, odmawiając zawieszenia 
nakazu uboju wydanego przez ministerstwo rolnictwa. 
Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa, podczas weekendu wszystkie zwierzęta mają zejść ze statku w porcie w 
Kartaginie i tam nastąpi ich ubój. Władze powołały się na dyrektywę unijną oraz przepisy krajowe dotyczące 
dobrostanu i zdrowia zwierząt. 
Drugi statek z bydłem, Elbeik, z prawie 1800 krowami, który wypłynął z Tarragony w grudniu 2020 roku, nadal 
znajduje się na Morzu Śródziemnym i obecnie kieruje się do Grecji. Według organizacji pozarządowej Animal 
Welfare Foundation, na którą powołuje się dziennik „El Mundo”, do tej pory na statku padło już ponad 50 
zwierząt. Elbeik jest przeładowany, a krowy wyczerpane długą podróżą i warunkami na morzu - poinformowały 
źródła dziennika. 
Statek Karim Allah powrócił tydzień temu do portu w Kartaginie, gdy władze Turcji nie zezwoliły na wyładunek 
zwierząt w porcie w tym kraju ze względu na podejrzenie u nich pryszczycy. W połowie stycznia nie doszło do 
transakcji z Libią, która także odmówiła zgody na wpłynięcie statku. 
Pryszczyca jest wirusową chorobą bydła i zasadniczo nie przenosi się na ludzi. Ze względu na długi okres 
inkubacji, objawy mogą być widoczne dopiero po upływie 60-80 dni od zakażenia zwierzęcia, więc mogły być 
niewidoczne w momencie załadunku krów. Hiszpańskie stowarzyszenie producentów Asoprovac oraz władze w 
Madrycie zapewniły, że bydło wypłynęło w grudniu z portów w Kartaginie i Tarragonie zdrowe i z odpowiednimi 
certyfikatami. 
W Huesce, w północno-wschodniej Hiszpanii, skąd pochodzi część krów, jeszcze przed wypłynięciem statków 
odnotowano ognisko pryszczycy. Zgodnie z przepisami, w takim wypadku należy zaświadczyć, że eksportowane 
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bydło pochodzi z miejsca oddalonego co najmniej o 150 km od ogniska choroby. Według władz Turcji, takiej 
gwarancji w dokumentach weterynaryjnych nie przedstawiono. 
Zwierzętami zajęła się firma transportowa, która chciała odsprzedać je do innego kraju. Prawnicy firmy usiłowali 
uniknąć uboju krów i zarzucili władzom hiszpańskim blokowanie próby udowodnienia, że zwierzęta są zdrowe. 
Inspekcja weterynaryjna przeprowadzona pod koniec lutego, po ponad dwóch miesiącach transportowania bydła, 
wykluczyła możliwość jego dalszej podróży morskiej. Inspektorzy nie wykonali jednak testów sprawdzających, 
czy krowy rzeczywiście są chore na pryszczycę. 
„Rząd hiszpański działał mało przejrzyście, pozostaje wiele spraw do wyjaśnienia” - stwierdzili adwokaci firmy. 
Władze powołały się na prawodawstwo unijne, zgodnie z którym podejrzane o chorobę zakaźną zwierzęta 
powinny zostać wybite. 
„Oczekujemy, że ten skandal doprowadzi do skończenia z handlem i eksportem żywych zwierząt do krajów spoza 
UE” - powiedziała dyrektor Animal Welfare Foundation, Silvia Barquero. 
 

Źródło:PAP.pl 

Sektor żeglugi masowej musi zmniejszyć emisję CO2. 

Rozpoczynająca się dekada będzie stać pod znakiem ogromnych inwestycji w wymianę i modernizację floty, w 
celu spełnienia coraz ostrzejszych celów redukcji emisji zanieczyszczeń. Warto się przyjrzeć jak te zmiany 
przebiegają na rynku masowców. 
Na początku lutego tego roku światowa liczba masowców wyniosła ponad 12,3 tys. jednostek o łącznym tonażu 
505,6 GT  co stanowi 35 proc. ogólnej floty żeglugowej. Mimo znaczącego udziału w rynku sektor masowców 
najwolniej przyswaja zielone technologie.  
Masowce odpowiadają za emisję około 160 mln ton dwutlenku węgla w 2020 roku (0,5 proc. światowych emisji). 
Jednostki te odpowiadają również za 20 proc. emisji całej żeglugi, przewożąc jednocześnie aż połowę wszystkich 
ładunków na morzu. Emitują mniej dwutlenku węgla niż flota kontenerowców (ok. 166 mln ton), przewożąc przy 
tym trzy razy więcej towarów. Pokazuje to pewien progres w obniżeniu emisji w tym sektorze. 
Łączna emisja CO2 w zeszłym roku była mniejsza niż w 2010 roku, mimo 40 procentowego wzrostu 
zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych. Wynika to głównie z obniżenia średniej prędkość rejsu o 18 
proc. w stosunku do roku 2008 dzięki czemu żegluga masowców ma jeden z najniższych wskaźników emisji na 
tonomilę. 
Pod względem modernizacji floty i zastosowania bardziej ekologicznych napędów masowce znajdują się jednak 
za innymi sektorami. Obecnie pływa zaledwie siedem jednostek napędzanych paliwami alternatywnymi (w tym 5 
LNG), co stanowi mniej niż 0,1 proc. całkowitej ładowności tej floty. Z kolei 4,5 proc. obecnie zamówionych 
masowców (13 statków) jest wyposażona w możliwość spalania LNG. 
Masowce także rzadziej wykorzystują technologie oszczędzające energię. Obecnie tylko 7 proc. floty korzysta z 
przynajmniej jednego takiego rozwiązania. Oznacza to w przyszłości wymóg generalnego odnowienia floty oraz 
inwestycji w zaplecze lądowe. Obecnie bunkrowanie LNG oferuje tylko 77 portów z terminalami masowymi. 
Sektor przewozów masowych będzie kluczowy w osiągnięciu przyszłych celów niskoemisyjnej żeglugi. Widoczne 
są już pierwsze kroki w tym kierunku jednak są one wprowadzane stopniowo. Wiele w tym zakresie pozostaje 
jeszcze jednak do zrobienia. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

 

Port Gdańsk w pierwszej 15. największych portów kontenerowych w Europie.  
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Mimo, że wpływ pandemii koronawirusa zaczął być wyraźnie odczuwalny w branży kontenerowej od marca 
czołowe 15 portów europejskich w 2020 przeładowało łącznie 76,8 mln TEU , tylko o 2,8 proc. mniej niż w 2019 
roku. Port Gdańsk utrzymał 15 pozycję przeładowując 1,9 mln TEU. 
Prawie wszystkie z tych portów zanotowały mocne ożywienie w drugiej połowie zeszłego roku, co ograniczyło 
spadek przeładunków kontenerów. Najbardziej zauważalne to było we francuskim Le Havre (- 29 proc. w 
pierwszej połowie 2020 roku do -14 proc. w drugiej), dalej w Barcelonie, Walencji, Hamburgu i Genoi. Ogółem 
jednak rok 2020 większość portów zakończyła stratą, w tym także w w Port Gdańsk (- 7 proc.), który utrzymał 
piętnastą pozycję na liście. 
Nie wszędzie jednak spadki były te same. Porty z Walencji, Algeciras i Bremerhaven zanotowały minimalny 
spadek przeładunków, podczas gdy w innych był on aż dwucyfrowy (Le Havre, Barcelona, Marsaxlokk i Genoa). 
Le Havre mocno odczuło skutki narodowego strajku we Francji, który trwał od grudnia 2019 i stycznia 2020 roku. 
Mocne spadki w Barcelonia można z kolei przypisać głównie załamaniu się ruchu tranzytowego. 
Na tym tle wyróżnia się port w Antwerpii, który jako jedyny zanotował wzrost przeładunków, o 1,4 proc.  Inny 
belgijski port – Zeebrugge – przeładował 1,8 mln TEU (+10,3 proc., szesnaste miejsce na liście). Oba porty 
rozpoczęły proces fuzji. Ich wspólny wynik przeładunkowy – 13,8 mln TEU – jest tylko o pół miliona mniejszy od 
tego z Rotterdamu. 
Największy wzrost (aż 27 proc.) zanotował włoski port Gioia Tauro. Tamtejszy terminal kontenerowy Medcenter 
Container Terminal (“MCT”) został przejęty przez Terminal Investment Limited (TiL). Dzięki temu więcej 
kontenerów przewożonych przez armatora MSC została przekierowanych przez Gioia Tauro. Dzięki temu port 
wspiął się na 9 miejsce w rankingu (poprzednio 13). 
Niemieckim portom nie udało się osiągnąć tego sukcesu. Portowi w Bremerhaven udało się ograniczyć spadek 
do -1,8 proc. Tyle szczęścia nie miał jego konkurent z Hamburga (-7,9 proc.). Dużo mniejszy port JadeWeserPort 
z Wilhelmshaven stracił aż jedną trzecią swego wolumenu kontenerowego. 
Porównując kryzys COVID z tym z 2009 roku, można zauważyć duże różnice w ich oddziaływaniu na 
przeładunku kontenerów w Europie. Porty Gioia Tauro i Antwerpia zostały silnie dotknięte kryzysem finansowo-
gospodarczym, który rozpoczął się pod koniec 2008 roku, tracąc odpowiednio 17,6% i 15,6% przeładunków. 
Sporo portów, w tym Algeciras, Bremerhaven, Hamburg, St-Petersburg, Barcelona i Rotterdam, odnotowało 
znacznie mniejsze straty procentowe w 2020 roku w porównaniu z 2008/2009.  
Kryzys z 2009 roku nie zahamował rozwoju części portów kontenerowych, takich jak Walencja, Pireus (reforma 
portów) i Gdańsk (początek działalności terminala DCT), podczas gdy te same porty ucierpiały na skutek 
pandemii w 2020 roku. Wolumeny w Barcelonie, Le Havre, Genui i Hamburgu wydają się być bardzo podatne na 
sytuacje kryzysowe, ponieważ zostały mocno dotknięte w 2009 i ponownie w 2020 roku. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Nowe połączenie kontenerowe między Portem Gdynia a Londynem. 

Operator logistyczny Unifeeder uruchamia kolejne, regularne, cotygodniowe połączenie morskie między Portem 
Gdynia a terminalem DB World London Gateway. 
Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na konteneryzowane rozwiązania E2E do i z Wielkiej Brytanii. 
Unifeeder jest spółką świadczącą usługi transportu kontenerowego na terenie Europy Północnej i Południowo-
Zachodniej. 
Nowe połączenie potwierdza dobrą kondycję Portu Gdynia, który pomimo ogromnych wyzwań, zakończył 2020 r. 
ze wzrostem – 2,9% w stosunku do 2019 r., a wzrost w przeładunkach kontenerów wyniósł 0,9% r/r. 
Kolejne regularne połączenie jest dowodem na niesłabnące zapotrzebowanie na transport skonteneryzowany, w 
obliczu którego budowa Portu Zewnętrznego zdaje się być koniecznością.  

 
 

Źródło:ZMPGdynia 
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Pierwszy na świecie hotel w kosmosie ma być otwarty w 2027 r. 

Choć koncepcja kosmicznej turystyki wydawać się może nieco przedwczesna, ruszył projekt kosmicznego 
kurortu, w którym ludzie mogliby spędzać „wakacje pod gwiazdami” jak nigdy dotąd. 
Firma snująca plany kolonizacji przestrzeni pozaziemskiej pracuje nad urzeczywistnieniem jednego z częściej 
pokazywanym w popkulturowym sci-fi wynalazków, czyli sztucznej grawitacji. Choć „używał jej” Kubrick w „Odysei 
kosmicznej 2001”, filmie z 1968, nadal pozostaje ona w sferze fantazji. Orbital Assembly Corporation 
(OAC) sprzedaje potencjalnym inwestorom wizję stacji orbitalnej o nazwie Voyager na której żyć mogłoby nawet 
400 osób. I tak jak pokazują to „realistyczne” filmy o podróżach kosmicznych, mieszkańcy kręcącego się szybko 
Voyagera korzystaliby ze sztucznej grawitacji. 
Gdyby OAC dopięło swego, Voyager stałby się największą stworzoną przez człowieka konstrukcją pozaziemską, 
w której znalazłoby się miejsce dla barów, sal gimnastycznych czy biblioteki. Odważny pomysł wspierają eksperci 
wywodzący się z NASA, inżynierowie i piloci doświadczalnych maszyn testowanych przez siły powietrzne USA. 
Początek ma być skromny. Na orbicie zbudowany ma zostać 60 metrowy prototyp, który pokazać ma realne 
możliwości wytwarzania sztucznej grawitacji poprzez generowanie odpowiedniego momentu obrotowego 
Idea wykorzystania siły odśrodkowej do tworzenia sztucznego przyciągania nie jest nowa. W 1883 roku 
Konstantyn Ciołkowski rozważał tworzenie wygodnego habitatu na orbicie ziemskiej. W książce „Свободное 
пространство” (ros. wolna przestrzeń) pokazał prosty projekt obrotowej konstrukcji mającej imitować ciążenie. 
Pod wpływem wizji stacji kosmicznej wymyślonej przez słoweńskiego uczonego Hermanna Noodunga pod koniec 
lat 30. XX wieku, nazista i pionier podboju kosmosu Wernher von Braun zaprojektował swój pozaziemski habitat. 
Dysk o średnicy blisko 80 metrów miał kręcić się z prędkością 3 obrotów na minutę, co zdaniem von Brauna 
miało zapewnić przyśpieszenie odśrodkowe o wartości 0,3 g. 
Co do aktualnego projektu OAC, gdy już uda się pokazać wykonalność projektu z pomocą „miniatury”, 
konstrukcja właściwego Voyagera (bezpośrednio na orbicie) powierzona zostanie „gigantycznemu robotowi” o 
akronimie STAR (Structure Truss Assembly Robot). Budowa prototypu tego mechanicznego robotnika została już 
zlecona inżynierom w Kalifornii. 
Jak przy wszystkich projektach w skali kosmicznej, głównym problemem dla pomysłodawców Voyagera jest 
finansowanie ich projektu. Jeżeli nawet prywatne firmy zdolne wynosić sprzęt i materiały budowlane na orbitę 
pozwalają ściąć nieco koszty, to milion dolarów uzbierany do tej chwili przez Orbital Assembly Corporation 
wydaje się kroplą w morzu planowanych potrzeb. Zdaniem serwisu Futurism ekipa stojąca za projektem 
orbitalnego hotelu „odrobiła pracę domową” nawet jeżeli ich ekstrawagancka wizja nie ziści się w najbliższych 
dekadach. Bo dobrze, że ktokolwiek planuje coś na przyszłość. 
W 2019 roku m.in. CNN zwrócił uwagę na projekt kalifornijskiej firmy Gateway Foundation stworzenia stacji 
kosmicznej, która niczym wielki liniowiec oceaniczny żeglować miałaby po orbicie Ziemi. Tamta konstrukcja 
złożona z 24 modułów nosiła nazwę stacji Von Brauna i miała zostać ukończona do 2027 roku. Kilka lat później te 
same wygenerowane w komputerze grafiki promują projekt Voyager Station. I zbudować go ma inna firma (OAC), 
kierowana przez byłego pilota Johna Blincowa (kieruje też Gateway Foundation). 
W niedawnej rozmowie z CNN właśnie Blincow zapewniał, że pomimo wywołanych pandemią opóźnień prace na 
kosmicznym placu budowy ruszyć mają w 2026 roku (miały rok wcześniej). Pytanie o powody rezygnacji z 
używania w nazwie projektu nazwiska esesmana odpowiedzialnego za projekt rakiet V2. Być może Voyager 
lepiej kojarzy się inwestorom. Materiał stacji przypomina kilka ciekawych faktów z rozmowy na temat ówczesnej 
stacji Von Brauna z jej głównym projektantem, Timem Alatorre (nadal w ekipie OAC).  
Okazuje się, że estetyka Voyager Station jest „reakcją” na wspomniany wyżej film Kubricka. Co ciekawe, według 
Alatorre „Odyseja kosmiczna 2001” pokazuje czego nie należy robić projektując stację orbitalną. 
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Sterylność i odczłowieczenie pomieszczeń w których żyli bohaterowie filmu był celowym zabiegiem reżysera. 
Inżynierowie pracujący nad AOC chcą „w kosmos przenieść odrobinę Ziemi”. Kolory wnętrz mają być ciepłe, 
łóżka wygodne a hotelowy bar dobrze wyposażony. 
John Blincow w wywiadzie z kolei dla „Washington Post” zwraca uwagę, że kosmiczni turyści przed lotem 
pojazdami SpaceX na orbitę będą musieli przejść odpowiednie szkolenie, dotyczące zarówno ich kondycji 
psychicznej co fizycznej. Wspomniane niemal 400 osób mających żyć na stacji rozkładać się ma na 280 
pasażerów i 112 członków załogi. 
Pasażerami naturalnie mogą być bogaci turyści, ale też naukowcy chcący prowadzić eksperymenty w słabym 
ciążeniu. Bilet na orbitę oraz 3,5 dnia pobytu w hotelu ma kosztować 5 mln dolarów. To 11 razy mniej niż zapłacili 
firmie Axiom Space cywile mający w 2022 roku spędzić 8 dni na międzynarodowej stacji kosmicznej. 

Źródło:Focus.pl 

Legia z kolejna wygraną.. 

Legia Warszawa wygrywa w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Warszawianie skromnie pokonali Śląsk 
Wrocław i wypracowali sobie większą przewagę nad resztą stawki w tabeli ligowej.  
Spotkanie Śląska Wrocław z Legią było zapowiadane jako jedno z najciekawszych starć 20. kolejki PKO BP 
Ekstraklasy. Ostatnie mecze obu drużyn przyniosły sporo emocji i tego samego oczekiwano w trakcie 
niedzielnego meczu we Wrocławiu. 
Pierwsza połowa nie powaliła na kolana. W 15. minucie Legia Warszawa mogła otrzymać rzut karny, Łukasz 
Bejger faulował Mladenovicia, jednak przewinienie miało miejsce jeszcze przed linią pola karnego, przez co 
stołeczna drużyna miała tylko rzut wolny. Przed przerwą nie działo się nic godnego uwagi, Śląsk oddał dwa celne 
strzały i to jedyne szanse na gole po obu stronach. Legia miała kilka akcji pod bramką Śląska, jednak żadne 
uderzenie nie wędrowało w światło bramki. 
Po przerwie przebieg spotkania się nie zmienił. Gra toczyła się w obrębie środka boiska i żadna z drużyn nie 
miała okazji do zdobycia bramki. Dopiero po godzinie gry Legia zaczęła łapać wiatr w żaglach i rozkręcać się w 
ofensywie. W 58. minucie Tomas Pekhart obił słupek, pięć minut później Wszołek wykorzystał już swoją szansę. 
Zawodnik Legii po indywidualnej akcji posłał mocną piłę po ziemi, Putnocky nie miał kompletnie żadnych szans 
w tej sytuacji i futbolówka wpadła do siatki.  
Śląsk miał kilka sytuacji do wyrównania, na bramkę strzelał Mathieu Scalet oraz Exposito, jednak gospodarzom 
nie udało się pokonać Artura Boruca. Tuż przed końcem meczu Pekhart miał okazję na podwyższenie wyniku, 
jednak piłkę po jego uderzeniu sparował bramkarz Śląska. 
Legia zapisuje kolejny komplet punktów i buduje coraz większą przewagę nad resztą stawki w lidze, która wynosi 
już siedem punktów. Śląsk spadł w tabeli ligowej i zajmuje teraz 8. lokatę.  
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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 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 ? 
www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 08 marca - kalendarium 

08 marca jest 67 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 298 dni. 08 marca obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
 Antoni, Apoloniusz, Arian, Beata, Feliks, Filemon, Filemona, Franciszek, Herenia, Jan, Julian, Miłogost, Poncjusz
, Stefan, Szymon, Teotyk i Wincenty 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
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1440 r. – W katedrze wawelskiej delegacja stanów węgierskich ofiarowała Władysławowi III 
Warneńczykowi koronę Węgier.  
1521 r. - Wojna pruska: został odparty atak krzyżaków na Elbląg.  
1739 r. - Spłonęła niemal doszczętnie zabudowa Lądka-Zdroju.  
1769 r.– Konfederacja barska: Rosjanie zdobyli twierdzę Okopy Świętej Trójcy.  
1944 r.– Niemcy spacyfikowali wieś Jamy pod Ostrowem Lubelskim, mordując 152 mieszkańców. 

 Oddział NSZ odniósł zwycięstwo w bitwie pod Rząbcem na Kielecczyźnie z oddziałem AL i grupą 
radzieckich skoczków spadochronowych. 

 W Bednarowie koło Stanisławowa oddział UPA dokonał w nocy z 7 na 8 marca masakry 250 Polaków. 
 W komorach gazowych obozu Auschwitz-Birkenau zamordowano 3792 czeskich Żydów. 
 W odwecie za straty poniesione w potyczce z polskimi partyzantami Niemcy spacyfikowali wieś Jabłoń-

Dobki w Okręgu Białystok, mordując 93 mieszkańców. 
1945 r. – Armia Czerwona zajęła Kościerzynę, Skarszewy i Słupsk. 

1946 r. – Wydano dekret na mocy którego na własność państwa polskiego przeszły wszelkie majątki Rzeszy 
Niemieckiej i Wolnego Miasta Gdańska oraz ich obywateli.  
1968 r. – Wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskim zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe. 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

Facet z USA zwiedzał Polskę i się zgubił. Zobaczył rolnika pracującego na polu i zatrzymał się zapytać o 
wskazówki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do głównej drogi. Facet chciał trochę pogadać, więc 
pyta: 
- To pańska ziemia? 
- Taa? odpowiedział rolnik. 
- Duża jest? 
- No, zaczyna się tam gdzie płynie strumień przy drodze, ciągnie się przez wzgórze aż do tego miejsca, 
gdzie widać to wielkie drzewo. Sięga od tamtej stodoły do tej wielkiej sterty kamieni, tego płotu i biegnie 
aż do tej drogi. 
- To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na 
jednym końcu mojej farmy o wczesnym ranku. Jadę cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram 
do końca mojej posiadłości. Co pan o tym myśli? 
Rolnik myśli przez chwilę i mówi: 
- Też miałem kiedyś taki samochód. 

 

Źródło: dowcipy.pl 


