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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. 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 

Przypominamy – informacje dla marynarzy o obowiązujacych przepisach 

portowych w każdym porcie na świecie w dobie koronawirusa.. 

Restrykcje portowe – zawsze aktualne: 
https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ 

Źródło:omk.org.pl 

 

Help us.No food. No salary: Porzuceni wietnamscy marynarze. 

Porzuceni wietnamscy marynarze w końcu wrócili do domu przy wsparciu związków zawodowych. 
Współpracując z Departamentem Morskim Malezji i odpowiednim agentem, udało nam się uzyskać pozwolenie 
na sprowadzenie załogi na ląd. Przeprowadzono test Covid-19 i wszystkie wyniki były negatywne. 
Koordynator sieci kontaktów ITF ds. Azji i Pacyfiku oraz inspektor z Hongkongu Jason Lam powiedział, że ITF 
pomagał, gdy załoga wyszła na brzeg. 
„Kiedy załogę sprowadziliśmy na ląd na początku września, zajęliśmy się ich bezpośrednimi potrzebami 
socjalnymi” - powiedział Lam. 
Lam powiedział, że armator zwykle pokrywała koszty repatriacji, w tym zakwaterowanie i wyżywienie, podczas 
gdy marynarze czekali na wejście na pokład samolotu po wygaśnięciu umowy. Jednak w przypadku porzucenia, 
armator zrzeka się tej odpowiedzialności, a załoga musi znaleźć pieniądze potrzebne na pokrycie tych 
niezbędnych kosztów. Jest to jeszcze trudniejsze, ponieważ pracodawcy często przestają płacić załodze przez 
miesiące, zanim ostatecznie opuszczą statek, powiedział. 
Lam wyjaśnia: „Najpierw była to pandemia Covid-19, a następnie sprawa nowego właściciela statku 
zatrudniającego załogę. Umowa nie doszła do skutku, a załoga została bez odpowiedzialnej strony. Statek 
ponownie wystawiono na sprzedaż, ale też się nie sprzedał”. 
ITF pokrył koszty zakwaterowania i wyżywienia marynarzy. 
„ITF było bardzo pomocne” - powiedział Lam. „Mogliśmy umieścić załogę w hotelu w mieście Johor Bahru w 
południowej Malezji na kilka tygodni, podczas gdy wszyscy próbowali znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby im 
zapłacić i zabrać ich do domu ”. 
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Załoga wróciła do Wietnamu na początku tego miesiąca. 
Jeśli chodzi o ich zarobki, Ikmal Azam Thanaraj Abdullah z NUSPM powiedział: „Załoga była bardzo szczęśliwa, 
ale dodatkową rzeczą jest to, że nie otrzymała jeszcze pensji. Statek mógłby zostać sprzedany jako złom, a z 
dochodów mogliby odzyskać część swojej pensji”. 
Zastanawiając się nad przypadkiem z Hongkongu, Lam powiedział, że 12 wietnamskich marynarzy to tylko 
ostatnia grupa w regionie Azji, która miała na tyle pecha, że ??doświadczyła czegoś, co organizacja nazywa 
„przypływem” przypadków porzucenia. 
„Niezależnie od tego, czy dzieje się to w świecie arabskim, czy na Oceanie Indyjskim, czy tutaj, w Azji - przypadki 
porzucenia stają się coraz częstsze, ponieważ właściciele statków nie chcą płacić za sprowadzenie marynarzy do 
domu i zastąpienie ich załogą podczas kryzysu wymian załóg. „To jest zbyt trudne”, „jest zbyt drogie”, mówią. 
Załoga płaci za taką postawę. Ci właściciele powinni się wstydzić ”- powiedział Lam. 
 
Źródło: https://itfseafarers.org/en/news/help-us-no-food-no-salary-abandoned-vietnamese-seafarers-finally-home-
union-support 

Źródło:omk.org.pl 

 

Fincantieri dostarczylo pierwszy statek w erze pandemii koronawirusa.  

W środę Fincantieri przekazał wycieczkowiec Enchanted Princess o masie 145 000 ton brutt armatorowi Princess 
Cruises,  co oznacza setną dostawę statku wycieczkowego włoskiego stoczniowca w ciągu ostatnich 30 lat i 
pierwszą od początku pandemii koronawirusa. 
Enchanted Princess to 18. jednostka zbudowana dla Princess Cruises przez stocznię Monfalcone firmy 
Fincantieri. - Enchanted Princess to specjalny statek - powiedział Giuseppe Bono, prezes Fincantieri. 
Firma Princess Cruises, której trzy statki stały się ogniskami infekcji koronawirusa, odwołała wszystkie rejsy do 
połowy grudnia, a także wybrane rejsy w 2021 r. Firma twierdzi, że obecnie współpracuje z globalnymi liderami w 
dziedzinie zdrowia. ulepszenie protokołów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz ocena ich wpływu na 
przyszłe trasy. 
Enchanted Princess, która może pomieścić do 3660 pasażerów w 1830 kabinach i 1411 członków załogi, ma 
przybyć do Ameryki Północnej w grudniu 2020 roku. 
Nowy statek podąża za wcześniej dostarczonymi siostrzanymi statkami Royal Princess, Regal Princess, Majestic 
Princess i Sky Princess, zbudowanymi na tej samej stoczni od 2013 roku. Nadchodząca jednostka tej samej 
klasy, Discovery Princess, ma zostać dostarczona w 2021 roku. 
Partnerstwo między stocznią Monfalcone i Princess Cruises będzie kontynuowane dzięki dwóm statkom 
wycieczkowym nowej generacji - największym kiedykolwiek zbudowanym we Włoszech o masie 175 000 ton 
brutto - które mają zostać dostarczone pod koniec 2023 roku i wiosną 2025 r. Statki pomieszczą około 5300 
gości. i będą pierwszymi we flocie właściciela zasilanymi głównie LNG. 
W zeszłym tygodniu firma Princess Cruises ogłosiła sprzedaż dwóch swoich statków wycieczkowych, Sun 
Princess i Sea Princess, nieujawnionym nabywcom. Oba zostały zbudowane przez Fincantieri w latach 90. 
Spośród 100 statków wycieczkowych, które Fincantieri zbudował od 1990 roku, 70 zostało przekazane jednym z 
marek Carnivala. Stocznia twierdzi, że kolejne 44 statki są obecnie projektowane lub w budowie. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Lloyd Register zatwierdził projekt tankowca zasilanego amoniakiem. 
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Lloyd’s Register udzielił firmie Samsung Heavy Industries (SHI) zatwierdzenia typu Approval in Principle (AiP) dla 
projektu tankowca zasilanego amoniakiem. 
Stanowi to krok milowy we wspólnym projekcie rozwojowym LR i SHI ogłoszonym wraz z wiodącymi w branży 
partnerami MISC Berhad i MAN Energy Solutions w styczniu 2020 r. 
Aby spełnić ambicje Międzynarodowej Organizacji Morskiej do 2050 roku dotyczące zmniejszenia o połowę emisji 
gazów cieplarnianych (GHG) w porównaniu z poziomem z 2008 r, statki o zerowej emisji dwutlenku węgla muszą 
wejść do floty światowej do 2030 r. 
Amoniak jest jednym z paliw o zerowej emisji dwutlenku węgla, które są rozważane przez zainteresowane strony 
morskie, a otrzymując AiP, SHI posunie się naprzód, opracowując na wyłączność odpowiedni system zasilania 
paliwem gazowym i szczegółową konstrukcję statku. Jego celem jest komercjalizacja tych inwestycji do 2024 
roku. 
Jong-Hyun Youn, wiceprezes SHI i szef projektowania, powiedział: - Projekt paliwa amoniakalnego prowadzony 
przez SHI przyciąga wszystkich odpowiednich interesariuszy, od dostawcy paliwa do operatora, i zaowocuje 
komercyjnym wynikiem. 
Dyrektor generalny LR Group, Nick Brown,  powiedział: „LR współpracuje z wiodącymi partnerami branżowymi, 
aby w ciągu tej dekady urzeczywistnić pełnomorskie statki bezemisyjne. Żegluga potrzebuje działań, a nie słów, 
aby zrealizować ambicje IMO dotyczące gazów cieplarnianych do 2050 roku. To wyzwanie wymaga zbiorowego 
działania i współpracy branżowej.  
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

ISR: Stocznie w Wismarze, Rostocku i Stralslundzie jednak z rządowym 

wsparciem?. 

Zagrożone upadkiem stocznie w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie mogą spodziewać się federalnej pomocy 
pomostowej. Po tygodniach negocjacji pojawiła się szansa na ostateczne decyzje w tej sprawie. 
Na razie mówi o 190 milionach euro wsparcia. Pieniądze mają zapewnić przetrwanie stoczni do końca roku. W 
piątek rząd landu ma omówić sytuację po rozmowach z Berlinem, choć wciąż jeszcze czekają na formalnie 
podjęcie decyzji władz federalnych w tej sprawie. 
Kwota 190 milionów euro rządu federalnego jest tylko pierwszym krokiem w ratowaniu stoczni. W sumie stocznie 
i ich właściciel Genting Hong Kong mają nadzieję na 570 milionów euro. Nie jest jasne, kiedy decyzja zostanie 
podjęta. Kwestią sporna pozostaje forma zabezpieczenia, jakiej azjatycki koncern miałby udzielić władzom 
federalnym. Mowa jest o tym, że dotyczyłoby to gruntów na terenach stoczniowych. 
Wypłata pomocy federalnej, która pierwotnie planowana była na koniec września, już jest opóźniona. Według 
ministra gospodarki landu Harry’ego Glawe, powodem opóźnienia był brak opinii ekspertów na temat przyszłych 
perspektyw spółki dominującej Genting w Hongkongu. Opinie te, które są niezbędne jako podstawa pomocy 
państwa, pierwotnie miały być gotowe w połowie września. dokumenty nie były gotowe na czas również ze 
względu na zawirowania organizacyjne i niepewne perspektywy ekonomiczne samego koncernu Genting. 
Według ostatnich informacji raporty mają być gotowe do końca listopada, wtedy tez stanie się jasne, które statki 
mogą być budowane w stoczniach Meklemburgii – Pomorza Przedniego w przyszłości. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Wielka Brytania planuje utworzenie sieci morskiej w celu podłączenia 

farm wiatrowych. 

National Grid Plc przedstawił plan sieci morskiej, która połączy nowe parki wiatrowe i połączenia 
międzysystemowe, oszczędzając konsumentom 6 miliardów funtów (7,7 miliarda dolarów) do 2050 roku. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 4 
 

Wizja operatora sieci odnosi się do problemu najlepszego doprowadzenia do sieci energii elektrycznej 
wytwarzanej w obiektach morskich. Może to przynieść 50% zmniejszenie ilości infrastruktury sieciowej, którą 
należy zbudować w ciągu najbliższych trzech dekad. 
Wielka Brytania jest największym rynkiem morskiej energii wiatrowej na świecie i postawiła sobie za cel 
zbudowanie 40 gigawatów do 2030 roku, co oznacza czterokrotny wzrost od teraz. Osiągnięcie tego 
kosztowałoby aż 50 miliardów funtów i wymagałoby instalowania jednej turbiny każdego tygodnia przez całe lata 
2020, według Aurora Energy Research Ltd. Podłączenie całej tej mocy do sieci lądowej może być zarówno 
kosztowne, jak i trudne. 
Plan połączyłby kilka indywidualnych farm wiatrowych zlokalizowanych na podobnym obszarze geograficznym, 
poprzez wspólne korzystanie z morskiej infrastruktury przesyłowej. 
W zeszłym tygodniu National Grid i holenderska sieć Tennet BV ogłosiły plan budowy kabla łączącego morskie 
farmy wiatrowe w obu krajach. Plan menedżera sieci w Wielkiej Brytanii obejmuje więcej umów, takich jak ta. 
- Morska energetyka wiatrowa jest kluczową częścią rządowych planów osiągnięcia przez Wielką Brytanię 
zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku - powiedział Fintan Slye, dyrektor operatora krajowego systemu 
elektroenergetycznego. - Nasz projekt ocenia najkorzystniejsze podejście do sieci morskich, badając szereg 
różnych rozwiązań technicznych i inżynieryjnych dotyczących połączeń sieciowych. 
National Grid będzie prowadzić konsultacje w sprawie swojego planu do 28 października. 
- Sieć musi być w stanie poradzić sobie w erze szybko rosnących ilości energii odnawialnej, przerywanej 
produkcji, elastycznych rynków energii elektrycznej, podmorskich połączeń międzysystemowych, magazynów 
baterii i gospodarstw domowych zarówno pobierających energię elektryczną, jak i dostarczających ją z powrotem 
do sieci - powiedziała Danielle Lane , menedżer w firmie Vattenfall AB w Wielkiej Brytanii. 
Do 2030 roku Vattenfall będzie miał wystarczającą moc morskiej energii wiatrowej, aby zasilić 5 milionów domów. 
 
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Ogromne dofinansowanie na budowę Harmony Link. 

Prawie 720 mln euro unijnego dofinansowania dostaną projekty, niezbędne do synchronizacji sieci 
energetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Najwięcej - prawie 500 mln euro trafi na 
budowę Harmony Link - podmorskiego kabla Polska-Litwa. 
O decyzji komitetu koordynacyjnego narzędzia CEF (Connecting Europe Facility) poinformowali operatorzy 
przesyłowi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii - PSE, Litgrid, AST i Elering. Dokładna wysokość dofinansowania to 
719,7 mln euro. Dofinansowanie będzie miało maksymalną wysokość 75 proc. wartości projektów. 
Dla Harmony Link wyniesie 493 mln euro, 166,5 mln euro zostanie przeznaczone na budowę w państwach 
bałtyckich tzw. kompensatorów synchronicznych. Reszta wspomoże rozbudowę sieci przesyłowej w czterech 
krajach. W sumie unijne dofinansowanie dla projektu synchronizacji przekroczyło juz 1 mld euro. Synchronizacja 
systemów państw bałtyckich z systemem CEN ma nastąpić poprzez Polskę z końcem 2025 r. Harmony Link 
będzie drugim po naziemnym LitPol Link połączeniem systemów polskiego i bałtyckich. 
Jak przypomniał prezes Litgridu Daivis Virbickas, przygotowania do budowy Harmony Link już się rozpoczęły, 
podobnie jak proces zakupu kompensatorów. „Robimy wszystko, by zapewnić sprawny postęp tego 
megaprojektu w czasach epidemii COVID” - podkreślił Virbickas. 
Szef estońskiego Elerigu Taavi Veskimägi ocenił, że po zapewnieniu sobie funduszy operatorzy mogą całą 
uwagę skierować na realizacje inwestycji, tak by jak to zaplanowano, być gotowym do synchronizacji z końcem 
2025 r. 
Fakt, że nie tylko pierwsza, ale i druga faza projektu synchronizacji dostała maksymalne, 75 proc. 
dofinansowanie, świadczy o tym, że to bardzo ważna sprawa nie tylko dla regionu Bałtyku, ale i dla całej Europy - 
ocenił z kolei prezes łotewskiego AST Varis Boks. To też dowód na udaną współpracę wszystkich państw 
bałtyckich i Polski - dodał Boks. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 5 
 

Według szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von den Layen, cały projekt ma przełomowy charakter, a dla polsko-
litewskiego kabla trudno wymyślić lepszą nazwę niż „Harmony”. 
Synchronizacja zmniejszy nadmierną zależność regionu państw bałtyckich od jednego źródła importu energii, i w 
pełnej harmonii połączy go z resztą Unii Europejskiej - powiedziała w Brukseli von den Layen. 
„Ten projekt jest dobry dla łączenia Europy, dobrego dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i dla 
Europejskiego Zielonego Ładu.Pokazuje, że w tej Unii, bez względu na to, gdzie się znajdujesz na mapie, zawsze 
jesteś w sercu Europy” - powiedziała szefowa KE. 
Jak dodała, w przyszłości nowe, podmorskie połączenia energetyczne będą dostarczać energię elektryczną ze 
źródeł odnawialnych do wszystkich krajów nadbałtyckich. Odniosła się tu do podpisanej w środę w Szczecinie 
przez osiem państw i KE„Deklaracji Bałtyckiej na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej”, którą - jak podkreśliła - 
przyjęła z zadowoleniem. 
Energia jest filarem bezpieczeństwa i filarem współpracy gospodarczej i musimy robić wszystko, żeby realizować 
wspólnie cele energetyczne" - powiedział. Podpisanie umowy określił jako istotny krok, który pomoże 
przezwyciężyć izolację energetyczną państw bałtyckich. 
"W ten sposób pokazujemy solidarność z państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią. To także bardzo ważny 
krok do przodu, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Energia to bardzo istotny czynnik ekonomiczny. 
Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności i siły naszego regionu" - dodał Morawiecki. 
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że UE powinna "zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniezależnić 
nasz system od krajów trzecich". 
Państwa członkowskie UE uzgodniły w czwartek propozycję Komisji dotyczącą zainwestowania 998 mln euro w 
kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
(CEF). Najwięcej środków - 720 mln euro - przeznaczono na Baltic Synchronization Project, który ma zintegrować 
rynki energii elektrycznej Estonii, Łotwy, Litwy i Polski poprzez interkonektor. 
Nowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę Harmony Link - kabla elektroenergetycznego 
łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie. Kabel stanie się elementem składowym przyszłej sieci morskiej 
na Morzu Bałtyckim. 
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Rosja: rozpatrujemy różne możliwości wznowienia układania Nord 

Stream 2. 

Operator rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 poinformował, że nadal "rozpatruje różne warianty 
wznowienia układania rurociągu" na wodach Danii i że w odpowiednim czasie poinformuje o tych planach. 
W ten sposób operator skomentował decyzję Duńskiej Agencji Energetyki, która wydała w czwartek zgodę na 
eksploatację budowanego gazociągu Nord Stream 2 na duńskim szelfie kontynentalnym. 
Operator potwierdził, że otrzymał zgodę wydaną przez duńskiego regulatora na eksploatację odcinka 
przebiegającego przez wyłączną strefę ekonomiczną Danii. Spółka Nord Stream 2 przyznała także, że 
pozwolenie jest uwarunkowane kwestiami bezpieczeństwa i zauważyła, że w innych krajach, np. w Szwecji i 
Finlandii, "pozwolenia na budowę już zawierają zgodę na eksploatację". Pozwolenie na budowę Dania wydała 
przed rokiem. 
Wedle wydanej w czwartek decyzji, eksploatacja może rozpocząć się "tylko kiedy przynajmniej jedna z nitek 
zostanie przetestowana, zweryfikowana i kiedy odpowiednie warunki zawarte w pozwoleniach na układanie i 
przesył zostaną spełnione". Z komunikatu wynika, że jak dotąd nie zostały jeszcze spełnione. 
Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc., ale od grudnia ubiegłego 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: PAP.pl 
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Meyer Werft: Spirit of Adventure dostarczone do Saga Cruises. 

Niemiecki stoczniowiec Meyer Werft przekazał Spirit of Adventure, nowy przyjazny dla środowiska statek 
wycieczkowy, brytyjskiej firmie wycieczkowej Saga Cruises. 
Dostawa odbyła się w Emden w dniu 29 września 2020 r., miesiąc po przeprawie jednostki przez rzekę. 
- Pomimo wszystkich przeciwności w ostatnich kilku miesiącach spowodowanych pandemią koronowirusa, 
byliśmy w stanie ukończyć zarówno budowę w Papenburgu, jak i testy i uruchomienie statku w rozsądnych 
ramach czasowych – powiedział Thomas Weigend, dyrektor zarządzający Meyer Werft. 
Spirit of Adventure o tonażu 58250 ton to drugi z dwóch nowych statków wycieczkowych zbudowanych dla Saga 
Cruises. Pierwsza jednostka Spirit of Discovery została dostarczona do firmy w 2019 roku. 
Oba statki wycieczkowe mają długość 236 metrów, szerokość 31,2 metra i są w stanie pomieścić 999 pasażerów. 
Według Meyer Werft, siostrzane statki charakteryzują się konstrukcją przyjazną dla środowiska i oszczędzającą 
zasoby. 
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Trzeci irański tankowiec dotarł do portu w Guaraguao. 

Ostatni z flotylli trzech irańskich tankowców zacumował w niedzielę w porcie Guaraguao we wschodniej 
Wenezueli – podała globalna firma z sektora finansów Refinitiv Eikon i osoby zaznajomione ze sprawą. 
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro obiecał od poniedziałku "znormalizować dostawy paliwa" w kraju 
cierpiącym na poważne jego braki, chociaż ma on największe udokumentowane złoża ropy na świecie. 
Trzy tankowce, które zaczęły przypływać do Wenezueli w zeszłym tygodniu, przywiozły w sumie ok. 820 tys. 
baryłek paliwa - informuje Reuters. 
Wenezuela cierpi na poważne braki benzyny; niepewne są także dostawy energii, wody i gazu do gotowania, co 
w ostatnich tygodniach doprowadziło do fali protestów na terenie kraju. 
Niedobory pojawiły się, gdyż niegdyś potężny, produkujący 1,3 mln baryłek dziennie państwowy koncern naftowy 
Petroleos de Venezuela prawie upadł; dwie jego rafinerie w ciągu ostatniego tygodnia wyprodukowały ok. 50 tys. 
baryłek benzyny. 
Maduro w zeszłym tygodniu ogłosił nowy plan reglamentacji paliwa, który ma zostać uruchomiony w poniedziałek; 
władze będą wydzielać paliwo zgodnie z numerami rejestracyjnymi. 
W niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym prezydent Maduro zapowiedział, że nazajutrz rozpocznie się "plan 
normalizacji i ponownego uruchomienia dystrybucji benzyny". "W zeszłym tygodniu udało nam się wyprodukować 
benzynę i inne produkty naftowe potrzebne Wenezueli, oprócz dużej ilości benzyny, która przyjechała z 
zagranicy" - powiedział. 
Tankowiec Faxon wpłynął na wody Wenezueli w sobotę, a w niedzielę po południu zacumował w porcie 
paliwowym Guaraguao, który jest połączony z rafinerią Puerto La Cruz - poinformowała osoba zaznajomiona ze 
sprawą. Pozostałe dwa tankowce są zadokowane w rafineriach w zachodniej i środkowej części Wenezueli. 
Iran i Wenezuela zintensyfikowały w tym roku współpracę gospodarczą, ponieważ Stany Zjednoczone zaostrzyły 
sankcje nałożone na przemysł naftowy obu krajów. 
Chociaż Wenezuela posiada największe potwierdzone złoża ropy naftowej na świecie, z wyliczeń OPEC wynika, 
że wydobywa obecnie tylko 622 tys. baryłek tego surowca dziennie, czyli zaledwie jedną piątą tego, co 10 lat 
temu. Maduro obwinia o tę sytuację USA, które wprowadziły mocno ciążące wenezuelskiej gospodarce sankcje. 
Eksperci oraz opozycja uważają, że winne są błędne wybory polityczne, brak inwestycji i korupcja. 
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5 wniosków po 6. Kolejce Ekstraklasy. 

Za nami dość mocno okrojony weekend z PKO Bank Polski Ekstraklasą. Trzy spotkania się nie odbyły z powodu 
zakażeń koronawirusem. Te, które doszły do skutku, w większości nie rozczarowały, choć często różnica klas 
pomiędzy zespołami była dosyć spora. 
Raków da się lubić 
Drużyna Marka Papszuna po sześciu kolejkach została liderem PKO BP Ekstraklasy. Niby to niespodzianka, że 
drużyna, która dopiero kilka tygodni temu straciła status beniaminka ligi, jest na szczycie, ale tak naprawdę, kiedy 
spojrzymy na całokształt pracy pod Jasną Górą, rozwój drużyny, nabywane doświadczenie i błysk 
indywidualności to zaskoczenia nie ma żadnego. 
Raków w piątek zdemolował Wisłę Płock. Nafciarze byli bezradni, czekali na najniższy wymiar kary, nie oddali 
nawet jednego celnego strzału na bramkę Jakuba Szumskiego. Częstochowianie miewali problemy z 
wygrywaniem meczów, w których mieli znaczną przewagę, ale nie tym razem, kiedy w zabójczej formie są David 
Tijanić i Marcin Cebula. Oglądanie ich w ostatnich tygodniach to prawdziwa przyjemność. Zresztą to samo 
stwierdzenie tyczy się całego Rakowa. Klasa! 
Miły Śląsk 
Również dobre wrażenie, choć nie tak dobre jak Raków, zostawił po sobie Śląsk Wrocław. Drużyna Vitezslava 
Lavicki w zasadzie przeszła się po Pasach i zasłużenie pokonała u siebie Cracovię 3:1.  
Przewaga wrocławian nie podlegała najmniejszej dyskusji. Do składu WKS wrócił Krzysztof Mączyński i coś nam 
się wydaje, że do spółki z Waldemarem Sobotą mogą stworzyć jeden z najlepszych duetów defensywnych 
pomocników w całej lidze. Do tego nieźle dysponowany od początku sezonu Robert Pich, solidny Lubambo 
Musonda, obiecujący debiut Marcela Zylli, świetny na lewej stronie obrony Dino Stilgec (pomimo czerwonej 
kartki) i w końcu skuteczny Erik Exposito - to wszystko złożyło się w bardzo pozytywny odbiór występu Śląska. 
A Cracovia? Pasy zagrały słabo, nie miały zbyt wiele do powiedzenia. OK., zespół Michała Probierza miał dwie 
jedenastki, ale Matus Putnocky od początku sezonu wysyła sygnały, że w bieżących rozgrywkach jest jednym z 
najlepszych zawodników na swojej pozycji w lidze i jako pierwszy golkiper w kampanii 2020-21 obronił rzut karny. 
Wracając do gry Cracovii to delikatnie mówiąc nie porwała tłumów. 
Załatane Podbeskidzie 
Wydawało się, że w PKO BP Ekstraklasie nie ma w tym sezonie drużyny, która nie potrafiłaby strzelić gola 
Podbeskidziu. Beniaminek przez pięć kolejek grał fatalnie w defensywie, popełniał mnóstwo błędów i wydawało 
się, że Górale mogą iść na rekord pod względem straconych bramek. 
Trener Krzysztof Brede dokonał jednak zmiany w bramce, nastawił drużynę nieco bardziej defensywnie i efekt 
przyszedł w starciu ze Stalą. Mielczanie nie potrafili pokonać Rafała Leszczyńskiego i wyjechali z Bielska-Białej 
bez punktów. Podbeskidzie natomiast odniosło w końcu pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. 
Mądrość Zagłębia 
Po czterech pierwszych kolejkach zachwycaliśmy się Górnikiem Zabrze. Drużyna Marcina Brosza demolowała 
kolejnych rywali, niezależnie od miejsca i klasy przeciwnika. Pierwszy sygnał ekstraklasowiczom, że można 
walczyć z Górnikiem jak równy z równym, wysłała Wisła Kraków tydzień temu. Drugi, i już znacznie 
konkretniejszy, w sobotę dało Zagłębie. 
Miedziowi nie ustrzegli się oczywiście błędów, zabrzanie mieli swoje sytuacje, ale drugi mecz z rzędu byli 
nieskuteczni. Lubinianie grali konsekwentnie swoje, posyłali piłki za plecy obrońców i liczyli na błysk geniuszu 
kogoś z formacji ofensywnych. W końcu solową akcję w polu karnym zrobił Sasza Żivec, który ośmieszył 
Przemysława Wiśniewskiego i przy pomocy Martina Chudego umieścił piłkę w siatce. Przed przerwą zabrzańskiej 
defensywie urwał się Patryk Szysz i już było po zawodach. 
Zagłębie zniwelowało atuty Górnika. Niewidoczny był Alesana Manneh, przeciętnie wypadł Roman Prochazka, 
nieskutecznością raził Jesus Jimenez. W zasadzie tylko do Bartosza Nowaka i Alexa Sobczyka nie ma się do 
czego przyczepić, bo zagrali tak, jak w poprzednich meczach. 
Demolka Lecha 
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Kolejorz się bawi w najlepsze. Po awansie do fazy grupowej Ligi Europy poznaniacy postanowili potwierdzić 
wysoką formę także w lidze. A że trafili na rozbitego Piasta, to Jakub Moder i spółka rozjechali gliwiczan 4:1 bez 
większego wysiłku. 
Gliwiczanie mieli swoje sytuacje, ale razili nieskutecznością. Po odejściu Piotra Parzyszka i kontuzji Jakuba 
Świerczoka trener Waldemar Fornalik w zasadzie nie ma armaty najwyższego kalibru. Wózek próbował ciągnąć 
Michał Żyro, ale szło mu średnio. Od Arkadiusza Pyrki nie należy wymagać, że pociągnie zespół w trudnym 
momencie. Na domiar złego kontuzji nabawił się Gerard Badia... Jedyny pozytyw to taki, że Waldek King wrócił 
już na ławkę i będzie mógł w spokoju popracować z drużyną, aby wyjść z kryzysu. 
A Lech? Zespół Dariusza Żurawia pracuje na najwyższych obrotach. Środek pola złożony z tercetu Tiba-Moder-
Ramirez jest w tym momencie najlepszy w lidze. Po prostu nie ma się do czego przyczepić. Trzeba bić brawo i 
trzymać kciuki za Kolejorza, aby przez przerwę na reprezentację forma nie spadła, bo przecież za chwilę Benfica, 
Rangersi i Standard... 
 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Nowy mix enzymów rozkłada plastik 6 razy szybciej. 

Usprawniono proces biodegradacji Poli(tereftalanu etylenu), czyli niesławnego plastiku typu PET, którego góry 
rosną na wysypiskach na całym świecie. Jest szansa, że dzięki odkryciu naukowców z uniwersytetu w 
Portsmouth nie utoniemy w powodzi śmieci z tworzyw sztucznych. Ten sam zespół naukowców, który w 2018 
roku przez przypadek ulepszył naturalnie występujący enzym, PETazę zdolny do rozkładania plastikowych 
odpadów, wrócił do tablicy i przyśpieszył proces sześciokrotnie. Naturalna biodegradacja butelki z plastiku PET 
Sama PETaza została odkryta w 2016 roku na wysypisku śmieci w Japonii. Naukowcy odkryli tam 
bakterię Ideonella sakaiensis zdolną metabolizować (traktować jako źródło energii do życia) właśnie 
Poli(tereftalanu etylenu). 
Nie był to pierwszy taki naturalny rozkładający PET enzym (produkują je m.in. grzyby Fusarium 
solani czy Aspergillus oryzae), ale ten od I.sakaiensis robi to zdecydowanie szybciej. W 2018 roku udało się 
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zwiększyć wydajność o 20 proc., czym skrócono proces depolimeryzacji do kilku dni. Teraz dodatkowo go 
przyśpieszono, i to aż sześciokrotnie.  
Żeby coś skutecznie zmodyfikować, najpierw trzeba zrozumieć jak to coś działa. Dlatego uczeni z Portsmouth 
rozpoczęli swoją prace od określenia dokładnej struktury enzymu wytwarzanego przez japońską bakterię. 
Skupioną wiązką promieni rentgenowskich ujawnili pojedyncze atomy i stworzyli trójwymiarowy model. Potem 
zaczęli udoskonalać jego budowę. 
Ogłoszone teraz odkrycie bazowało na nieco innym założeniu. Zamiast dalej usprawniać coś, co już było całkiem 
wydajne, postanowiono dodać nowy składnik. Tak stworzono rodzaj koktajlu enzymów. – Z tego samego 
śmietniska w Japonii pozyskano jeszcze jeden enzym zdolny do rozkładu PET, tym razem nazwany MHETazą. 
Kombinacja PETazy i MHETazy dała w efekcie jeden ”superenzym” – tłumaczą badacze w informacji prasowej. 
Obecność MHETazy zwiększyła skuteczność PETazy dwukrotnie, a kombinacja tych dwóch enzymów rozkładała 
Poli(tereftalanu etylenu) sześć razy szybciej, niż ulepszona PETaza samodzielnie. Dokładny opis 
przeprowadzonego eksperymentu znalazł się w czasopiśmie naukowym ”Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America”. 
Docelowo rozkładającymi plastik enzymami chce się zamienić sztuczne tworzywo w jego oryginalne komponenty 
pozyskane z ropy naftowej. Dziś jedynie 14 proc. plastikowych butelek poddaje się recyklingowi. Niestety, w 
najlepszym przypadku uzyskuje się z nich włókna do odzieży, butów czy dywanów. 
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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. 
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Przypominamy, iż OMK wynegocjowała korzystniejsze stawki na testy typy RT – PCR z ogólnopolskimi 
laboratoriami sieci Diagnostyka. Szczegóły umowy z "Diagnostyka Laboratora Medyczne". 
Marynarze z OMK wykonujący badania w tej sieci laboratoriów i korzystający z preferencyjnych warunków mogą 
dodatkowo złożyć do OMK wniosek o zapomogę w wysokości 20% kosztu badania. 
Jeżeli marynarz skorzysta z oferty innego laboratorium lub z umowy OMK-HMS także może ubiegać się o 
zapomogę lecz jej wysokość jest ograniczona do 20% ceny usługi wynegocjowanej z laboratoriami Diagnostyką. 
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 05 października - kalendarium 

05 października jest 278 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 87 dni.  05 października 
września jest obchodzony jako Światowy Dzień Nauczyciela.  
 
Imieniny obchodzą: 
Apolinary, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Jus
tyn, Konstancjusz, Maur, Placyd, Rajmund, Tulia i Wiktoryn. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 
1356r. –  Król Kazimierz III Wielki powołał Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego i Sąd Sześciu Miast, który był 
ostateczną instancją odwoławczą przy królu.  
1580r. -  I wojna polsko-rosyjska: wojska polskie rozpoczęły oblężenie Zawołocza.   
1638r. - Flota polska na służbie króla Władysława IV Wazy rozpoczęła pobieranie cła wywozowego z Gdańska. 
1709r.–   W Toruniu spotkali się król August II Mocny i car Rosji Piotr I Wielki.  
1716r.–  Porażka konfederatów tarnogrodzkich w bitwie pod Kowalewem z wojskami saskimi, podczas której 
doszło do ostatniej w historii szarży husarii.  
1939r. – Kampania wrzesniowa. 

 Adolf Hitler odebrał w Warszawie defiladę Wehrmachtu. 
 Niemcy utworzyli pierwsze w okupowanej Polsce getto żydowskie w Piotrkowie Trybunalskim. 
 Pod Kockiem Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie pod dowództwem gen. bryg. Franciszka 

Kleeberga stoczyła ostatnią bitwę z Niemcami, a następnie złożyła broń. 
 Rozstrzelano 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 

1943r. –  W Dzielnicy Policyjnej w Warszawie miał miejsce nieudany zamach żołnierzy oddziału „Agat” AK na 
konfidenta i funkcjonariusza Gestapo folksdojcza Alfreda Milkego.  
1944r. –  2. dzień po upadku powstania warszawskiego: ostatnie oddziały AK opuściły Warszawę po 
kapitulacji powstania. 
 1964. – Melchior Wańkowicz został aresztowany pod zarzutem współpracy z Radiem Wolna Europa. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

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 
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do końca mojej posiadłości. Co pan o tym myśli? 
Rolnik myśli przez chwilę i mówi: 
- Też miałem kiedyś taki samochód. 


