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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 drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

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 

 

Japonia wraz z miastam Rotterdam i Singapur utworzyły sieć Future Fuels 

Network. 

Organizacje portowe Singapuru, Japonii i Rotterdamu podpisały list intencyjny mający na celu opracowanie mapy 
drogowej w zakresie przyjęcia czystych paliw żeglugowych. 
Oprócz badań i rozwoju strony będą współpracować przy ewentualnych wspólnych pilotażowych operacjach 
bunkrowania ze zidentyfikowanymi liniami żeglugowymi w celu wsparcia dekarbonizacji przemysłu żeglugowego. 
Trio ogłosiło Future Fuels Network 6 października podczas targów Singapore International Bunkering Conference 
and Exhibition (SIBCON) 
- Żyjemy w niezwykłych i naglących czasach z powodu pandemii COVID-19. Jest to również moment, aby 
ponownie przemyśleć naszą przyszłość i upewnić się, że podejmiemy odpowiednie kroki, aby zaradzić 
globalnemu ociepleniu i globalnemu spowolnieniu gospodarczemu - skomentował Allard Castelein, dyrektor 
generalny Zarządu Portu w Rotterdamie. 
Port w Rotterdamie jest domem dla największego na świecie statku do bunkrowania LNG, Gas Agility. Jednostka 
o pojemności 18 600 m3 będzie dostarczała LNG między innymi do ultra dużych kontenerowców napędzanych 
LNG armatora CMA CGM. 
Sieć ma nadzieję powitać w najbliższej przyszłości więcej organizacji portowych. 
- Japonia naciska na redukcję emisji gazów cieplarnianych pod silnym przywództwem rządu w odpowiedzi na 
strategię IMO dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków. Paliwa alternatywne bez emisji gazów 
cieplarnianych będą wykorzystywane jako paliwa żeglugowe, aby osiągnąć redukcję ”- powiedział Takada 
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Masayuki, dyrektor generalny Biura Portów i Portów w Ministerstwie Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki 
Japonii. 
We wrześniu Kawasaki Heavy Industries było gospodarzem ceremonii nadania nazwy pierwszej japońskiej 
bunkierce LNG, który ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. 
Statek Kaguya o długości 81,7 m i pojemności 3500 m3, jest własnością Central LNG Marine Fuel Japan, 
przedsięwzięcia składającego się z K Line, JERA, Toyota Tsusho i NYK Line. 
W zeszłym tygodniu Singapur nazwał również swój pierwszy statek do bunkrowania LNG FueLNG Bellina. 
FueLNG, spółka joint venture pomiędzy Keppel Offshore & Marine i Shell Eastern Petroleum, będzie pierwszą, 
która zapewni regularne bunkrowanie LNG między statkami w porcie krajowym. 
Statek do bunkrowania ma być operacyjny do końca 2020 roku. 

Źródło:omk.org.pl 

 

Podpisano kontrakty na budowę pierwszych tankowców o napędzie 

bateryjnym.  

Firma żeglugowa Asahi Tanker Co. z siedzibą w Tokio złożyła zamówienie na pierwsze na świecie tankowce z 
napędem elektrycznym. 
Dwa tankowce zamówione w Kawasaki Heavy Industries będą w 100% zasilane akumulatorami litowo-jonowymi 
o dużej pojemności do operacji bezemisyjnych. Statki będą służyć jako statki dostawcze w Zatoce Tokijskiej po 
ich spodziewanym wodowaniu w marcu 2022 roku. 
- Dwa tankowce osiągną zerową emisję CO2, NOx, SOx i cząstek stałych dzięki całkowicie elektrycznemu 
systemowi energetycznemu, co radykalnie zmniejszy ich wpływ na środowisko. Ponadto ich zredukowany poziom 
hałasu i wibracji stworzy bardziej komfortowe środowisko pracy dla członków załogi i ograniczy zanieczyszczenie 
hałasem w zatoce i jej otoczeniu - powiedziało Asahi w oświadczeniu. 
Projekt tankowców został opracowany przez konsorcjum „e5”, które zostało uruchomione w maju przez grupę 
siedmiu japońskich firm z misją opracowania bezemisyjnych statków o napędzie bateryjnym.  
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Import w największych portach USA osiąga najwyższy w historii poziom. 

Zgodnie z najnowszym raportem Global Port Tracker, import w głównych portach kontenerowych w Stanach 
Zjednoczonych osiągnął rekordowy poziom tego lata, gdy sprzedaż detaliczna odbiła się od pandemii, a kupcy 
uzupełnili zapasy wcześniej na okres świąteczny. 
- Po pobycie w domu tej wiosny konsumenci znów kupują, a łańcuchy dostaw detalicznych pracują w godzinach 
nadliczbowych, aby nadążyć za popytem - powiedział Jonathan Gold, wiceprezes NRF ds. łańcucha dostaw i 
polityki celnej. 
- Nic w tym roku nie jest przewidywalne, ale sprzedawcy detaliczni dbają o to, by ich półki i magazyny były dobrze 
zaopatrzone na święta. Robią też zapasy wcześniej niż zwykle, ponieważ wiedzą, że wielu konsumentów będzie 
robić zakupy na początku tego roku, aby uniknąć tłumów i opóźnień w dostawach. Jakieś świąteczne gadżety, 
które normalnie nie dotarłyby przed Halloween – dodał. 
Porty w USA objęte programem Global Port Tracker obsłużyły w sierpniu 2,1 miliona TEU. To o 9,7 procent 
więcej niż w lipcu i 8 procent rok do roku. Była to największa liczba kontenerów zaimportowanych w ciągu 
jednego miesiąca, odkąd NRF zaczęło śledzić import w 2002 roku, pokonując 2,04 miliona TEU w październiku 
2018 roku, przed planowaną podwyżką taryf. 
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Wrzesień oszacowano na 2,08 mln TEU, co oznacza wzrost o 10,9 procent rok do roku. Według NRF faktyczna 
suma za wrzesień będzie znana dopiero w przyszłym miesiącu, ale może stać się drugim co do wielkości 
miesiącem w historii. Z drugiej strony prognoza na październik wynosi 1,86 mln TEU, co oznacza spadek o 1,1 
proc. 
Dodatkowo prognozuje się, że listopad wyniesie 1,61 mln TEU, co oznacza spadek o 5,1 proc., a grudzień ustali 
się na poziomie 1,53 mln TEU, co oznacza spadek o 11,2 proc.  
Założyciel Hackett Associates, Ben Hackett, powiedział, że letni wzrost importu odzwierciedla sprzedaż 
detaliczną, która od czerwca odnotowuje wzrost rok do roku każdego miesiąca, w tym 2,6 procent w sierpniu. 
- Gospodarka USA bije prognozy, zwiększając konsumpcję, a import ustanawia nowe rekordy - powiedział 
Hackett. - Sprzedaż detaliczna to duża część wydatków konsumenckich, więc można by się spodziewać wzrostu, 
gdy gospodarka się poprawi, a konsumenci będą pewni siebie. Jednak niecałe sześć miesięcy po największych 
spadkach odnotowanych tej wiosny sprzedaż detaliczna wróciła do poziomu sprzed kryzysu. 
Raport zawiera dane historyczne i prognozy dla portów USA w Los Angeles / Long Beach, Oakland, Seattle i 
Tacoma na zachodnim wybrzeżu; Nowy Jork / New Jersey, Port Wirginii, Charleston, Savannah, Port Everglades, 
Miami i Jacksonville na wschodnim wybrzeżu oraz Houston nad Zatoką Meksykańską. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Kongsberg dostarczy napęd i systemy manewrowe dla owych RoPaxów Finnlines. 

Norweski Kongsberg Maritime podpisał kontrakt z China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) na dostawę układu 
napędowego i manewrowego dla dwóch nowych statków pasażerskich typu RoPax zamówionych przez fińską 
firmę promową Finnlines. 
Budowane w Weihai statki mają zostać dostarczone do 2023 r. Kontrakt o wartości ponad 12 mln EUR (około 14 
mln USD) obejmie instalację systemu Kongsberg w tzw. Superstar RoPaxes Finnlines. 
Statki zostaną zbudowane w najwyższej szwedzko-fińskiej klasie lodowej (1A Super), z dwuwałowym układem 
napędowym liniowym napędzanym czterema silnikami głównymi. 
Kongsberg Maritime zaproponował system, dzięki któremu statki będą mogły pracować na dwóch profilach 
wydajności / prędkości - 16 węzłów przy dwóch pracujących silnikach lub 19 węzłów przy czterech pracujących 
silnikach. Jest to możliwe dzięki dwubiegowej skrzyni biegów, która zapewnia wzrost wydajności napędu o około 
3% w porównaniu ze skrzynią jednobiegową. 
- Rozumiemy warunki, w jakich będą działać statki klienta, i opracowaliśmy strategie poprawy efektywności 
energetycznej, oszczędzając w ten sposób paliwo i redukując emisje. Nasz pakiet napędowy klasy lodowej 1A 
umożliwi statkom efektywną pracę w warunkach arktycznych, radząc sobie z pływającym lodem i ekstremalnym 
zimnem - powiedział Yaling Liu, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Kongsberg Maritime. 
Efektywność jest dodatkowo zwiększana dzięki zastosowaniu sterowalnych śrub napędowych firmy (CPP). Dzięki 
zintegrowaniu śruby napędowej i steru w jednym systemie osiągi hydrodynamiczne są zoptymalizowane, ciąg 
zwiększa się, a opór zmniejsza się, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji. Według Kongsberga, w 
połączeniu z „skręconą” konstrukcją steru, która dodatkowo poprawia manewrowość, można oczekiwać, że statki 
dwuślimakowe osiągną przyrost wydajności do 6%. 
Każda z dwóch jednostek o długości 230 metrów będzie mogła pomieścić 1212 pasażerów. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Keppel podpisał kontrakt na budowę statków o wartości 375 milionów 

euro w sektorze odnawialnych źródeł energii morskiej. 

Keppel Offshore & Marine z siedzibą w Singapurze podpisał kontrakt na budowę statku, który będzie pracował w 
morskiej branży energii odnawialnej. 
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Wartość transakcji to około 600 milionów SGD (około 375 milionów EUR). 
Poza ogłoszeniem umowy i szacowaną wartością, Keppel nie ujawnił dalszych szczegółów, odnosząc się jedynie 
do swojego klienta jako przedsiębiorstwa energetycznego. 
- Jest to zgodne z wizją firmy Keppel Corporation 2030, która obejmuje poszukiwanie możliwości dostarczania 
rozwiązań w zakresie energii odnawialnej - powiedział Keppel w komunikacie prasowym z 9 października. 
Keppel od jakiegoś czasu prowadzi interesy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Firma zbudowała statek 
instalacyjny dla farmy Blue Tern, a obecnie pracuje nad stacjami konwertorowymi i podstacjami, które mają 
wspierać morską energetykę wiatrową w niemieckim sektorze Morza Północnego i na Tajwanie. 
Dla niemieckiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, Keppel dostarczy platformę HVDC i lądową stację 
przekształtnikową dla przyłącza morskiej sieci TenneT DolWin5. 
Na Tajwanie firma dostarczy dwie podstacje morskie dla lokalizacji wiatrowych Greater Changhua, opracowanych 
przez Ørsted. 
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Podpisano kontrakty na budowę pierwszych tankowców o napędzie 

bateryjnym. 

Firma żeglugowa Asahi Tanker Co. z siedzibą w Tokio złożyła zamówienie na pierwsze na świecie tankowce z 
napędem elektrycznym. 
Dwa tankowce zamówione w Kawasaki Heavy Industries będą w 100% zasilane akumulatorami litowo-jonowymi 
o dużej pojemności do operacji bezemisyjnych. Statki będą służyć jako statki dostawcze w Zatoce Tokijskiej po 
ich spodziewanym wodowaniu w marcu 2022 roku. 
- Dwa tankowce osiągną zerową emisję CO2, NOx, SOx i cząstek stałych dzięki całkowicie elektrycznemu 
systemowi energetycznemu, co radykalnie zmniejszy ich wpływ na środowisko. Ponadto ich zredukowany poziom 
hałasu i wibracji stworzy bardziej komfortowe środowisko pracy dla członków załogi i ograniczy zanieczyszczenie 
hałasem w zatoce i jej otoczeniu - powiedziało Asahi w oświadczeniu. 
Projekt tankowców został opracowany przez konsorcjum „e5”, które zostało uruchomione w maju przez grupę 
siedmiu japońskich firm z misją opracowania bezemisyjnych statków o napędzie bateryjnym.  
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Epidemia wirusa zatrzymuje budowę statków w norweskiej stoczni. 

Urzędnicy przedłużyli czasowe zamknięcie stoczni Havyard w Leirvik w Norwegii do co najmniej 19 października 
po tym, jak więcej pracowników uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. 
Wszystkie działania stoczni zostały pierwotnie zamknięte 30 września po tym, jak cztery osoby uzyskały 
pozytywny wynik testu na obecność wirusa. 2 października Havyard powiedział, że u 17 osób z 200 
przebadanych zdiagnozowano wirusa. 
Według Havyarda na dzień dzisiejszy liczba przypadków wzrosła do 75 z 495 przebadanych. 
- Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i przejąć kontrolę nad sytuacją, gmina Hyllestad 
postanowiła dziś, zgodnie z ustawą o kontroli zakażeń, zamknąć działalność stoczni do 19 października tego 
roku. Decyzja ta może zostać przedłużona, aż do momentu, gdy ponowne otwarcie produkcji jest uważane za 
bezpieczne - powiedział Havyard w oświadczeniu. 
Stocznia w Leirvik w Norwegii należy do New Havyard Ship Technology AS, spółki zależnej Havyard Group ASA. 
Według strony internetowej firmy, stocznia buduje około czterech do sześciu nowych statków rocznie i zatrudnia 
400 do 500 pracowników i podwykonawców. 
Według strony internetowej Havyard buduje obecnie sześć statków, w tym trzy statki do przewozu żywych ryb i 
trzy statki obsługujące farmy wiatrowe (SOV). 
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Przedłużone przestoje prawdopodobnie doprowadzą do opóźnień w dostawach, a wszelkie opóźnienia będą 
zależały od zakresu wyłączenia i środków, które można wdrożyć, aby nadrobić stracony czas produkcji. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kolejne statki wycieczkowe przypłyną do Göteborga. 

Na początku września port w Göteborgu był jednym z pierwszych portów w Europie Północnej, który powitał statki 
wycieczkowe. Pasażerowie i załoga mogą tam zejść na brzeg i odkryć miejsce docelowe. Od czasu pierwszego 
rejsu do Göteborga zawinęły jeszcze 3 statki, a jesienią planowane są kolejne zawinięcia. 
Wiele firm żeglugowych skontaktowało się również z portem w Göteborgu w celu wymiany doświadczeń przed 
ponownym uruchomieniem. Port w Göteborgu był na wczesnym etapie opracowywania planu zarządzania portem 
podczas COVID-19, który wyjaśnia, w jaki sposób będzie obsługiwane wezwanie i środki ochronne, które zostały 
podjęte w celu bezpiecznej i wydajnej operacji. Plan ten jest stale konsultowany z odpowiednimi władzami i 
przedsiębiorstwami żeglugowymi w celu znalezienia środków usprawniających. 
Wszystkie wezwania działały normalnie, z kilkoma środkami ochronnymi, a odpowiedź ze strony statków, firm 
żeglugowych, gości i załogi, którzy odwiedzili Göteborg, była pozytywna. Dzięki położeniu na centralnym 
nabrzeżu w Göteborgu i bliskości natury, firmy żeglugowe oferują kilka różnych programów wycieczek, takich jak 
wycieczki z przewodnikiem i rejsy statkiem RIB. Wielu gości i załogi również odkryło Göteborg na własną rękę. 
- Pierwsze zawinięcia odznaczały się małą liczbą gości, co dało nam dobrą okazję do przetestowania i dalszego 
rozwoju naszych środków ochronnych w porozumieniu ze statkami. Połączenia zostały obsłużone tak, jak 
wszystkie inne regularne połączenia, z zastosowaniem szeregu środków ograniczających ryzyko opartych na 
dystansie społecznym i higienie - powiedział Martin Eskelinen, kierownik ds. operacji rejsowych w Zarządzie 
Portu w Göteborgu. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

W żegludze śródlądowej więcej statków pasażerskich. 

Zmalała liczba pchaczy, holowników oraz barek używanych w żegludze śródlądowej w ubiegłym roku. Przybyło 
natomiast statków pasażerskich wykorzystywanych do celów turystycznych - wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Jak informuje GUS, liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej 
wyniosła na koniec ubiegłego roku 179 sztuk, czyli o 22 mniej niż w roku poprzednim. Zmalała również liczba 
barek z własnym napędem - o dziewięć jednostek (do 80) oraz barek bez własnego napędu (barki do pchania) - o 
60 jednostek (do 402). 
Według GUS tendencja wzrostowa widoczna jest w przypadku taboru pasażerskiego, w skład którego w 2019 r. 
wchodziło 130 statków pasażerskich, czyli o siedem więcej niż rok wcześniej, co jest związane z rozwojem tej 
formy usług turystycznych.(PAP) 
 

Źródło:PAP.pl 

 

Polska zremisowała z Włochami po wyrównanym boju. 

W meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski po niezłej grze zremisowała z Włochami. Bramki w Gdańsku nie 
padły, co jednak nie oznacza, że było to nudne spotkanie. Do niedzielnej konfrontacji reprezentacja Polski 
przystępowała z trzeciej pozycji w tabeli. Wyzwanie było trudne, bowiem do Trójmiasta przyjechał lider pierwszej 
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grupy dywizji A. W dotychczasowych meczach Włosy wywalczyli cztery punkty: zremisowali z Bośnią i 
Hercegowiną oraz pokonali Holandię. 
Początek zawodów zwiastował pełen nerwów wieczór dla gospodarzy. Reprezentacja Włoch od razu przystąpiła 
do ataku, Polacy zaś zostali zepchnięci do dość głębokiej defensywy. W 11. minucie zespół prowadzony przez 
selekcjonera Jerzego Brzęczka miał mnóstwo szczęścia – Andrea Belotti podał do ustawionego przed 
bramką Federico Chiesy, jednak nowy nabytek Juventusu spudłował w dogodnej sytuacji. 
Z czasem reprezentacja Polski coraz chętniej przechodziła do kontrataków. Biało-czerwoni próbowali wypadów 
na połowę Italii, lecz w ich akcjach brakowało dokładnego ostatniego podania. 
Po dwóch kwadransach gospodarze oddali pierwszy celny strzał. Po dośrodkowaniu Tomasza Kędziory głową 
zagrał Kamil Jóźwiak, jednak nie było to uderzenie, które mogłoby zagrozić bramce gości. 
Druga połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana. Zespół trenera Roberto Manciniego nie miał już tak 
wyraźnej przewagi w posiadaniu piłki, jak przed przerwą. Bardzo dobrą partię rozgrywał Jakub Moder. W 52. 
minucie pomocnik Lecha Poznań popisał się efektowną akcją: najpierw odzyskał piłkę na połowie przeciwnika, a 
następnie oddał mocny strzał na bramkę. Gianluigi Donnarumma nie dał się zaskoczyć. 
olacy grali znacznie odważniej niż na początku, co jednak nie znaczy, że zdominowali Włochów. Goście nadal 
mieli okazje na gole. W 65. minucie groźną stratę przed własnym polem karnym zaliczył Mateusz Klich. Chiesa 
dośrodkował w pole karne, na szczęście Emerson uderzył niecelnie głową. 
W końcówce obaj szkoleniowcy zdecydowali się na liczne roszady. W polskim obozie boisko opuścił między 
innymi Robert Lewandowski. Kapitana drużyny zastąpił pomocnik Karol Linetty. 
Zmianie nie uległ za to rezultat. Tuż przed upływem regulaminowego czasu gry bardzo dobrą okazję do zdobycia 
bramki miał Linetty. Po świetnej akcji zespołu i podaniu Grzegorza Krychowiaka pomocnik Torino uderzył w 
polu karnym, ale jeden z Włochów w ostatniej chwili zdołał zablokować strzał i w efekcie piłka trafiła tylko w 
boczną siatkę. 
Po trzech kolejkach Ligi Narodów Polska ma w dorobku cztery punkty – tyle samo, co zajmująca drugie miejsce 
w grupie Holandia. Włosi, z pięcioma „oczkami” na koncie, pozostają na czele stawki. 
Już w najbliższą środę oba zespoły rozegrają kolejne mecze w ramach LN. Reprezentacja Polski podejmie 
Bośnię i Hercegowinę, natomiast Włosi zmierzą się u siebie z Holendrami. 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

 
 

Spaliny uszkadzają mózg jak choroba Alzheimera. 

Badania z Meksyku pokazują negatywny wpływ smogu na mózg dzieci i młodych dorosłych. Uszkodzenia 
przypominają te wywołane chorobą neuronu ruchowego (ALS/NMD), Alzheimera albo Parkinsona. 
Naukowcy, w tym z brytyjskiego Lancaster University, skupili się na zdrowiu osób przebywających większą część 
życia w środowisku z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza. Za cel wzięli 186 młodych mieszkańców 
miasta Meksyk w wieku od 11 miesięcy do 27 lat. 
Związki pyłów zawieszonych w powietrzu z objawami Alzheimera nie są czymś nowym. Już cztery lata temu 
badacze z uczelni w Lancaster wykazali obecność pochodzących ze smogu nanocząsteczek w korze 
przedczołowej mózgu. 
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- Nowe badania pnia mózgu mieszkańców stolicy Meksyku wykazały nie tylko toksyczne molekuły ze skażonego 
powietrza o składzie przypominającym wyziewy z aut spalinowych, wspomniane już markery Alzheimera, ale 
także te pozostawiane przez chorobę Parkinsona oraz ALS – czytamy w informacji prasowej uczelni Lancaster 
University. 
Pień mózgu reguluje centralny układ nerwowy, kontroluje serce i częstotliwość, z jaką oddychamy. Także 
postrzeganie naszego ciała i jego poruszanie się w przestrzeni (np. zmysł równowagi). 
- U przebadanych dzieci i młodych dorosłych dostrzegliśmy nie tylko neuropatologiczne znamiona Alzheimera, 
Parkinsona i ALS, ale też dużą koncentrację nanocząsteczek bogatych w żelazo, aluminium i tytan. Szczególnie 
widoczne były one w istocie czarnej śródmózgowia (substantia nigra) oraz w móżdżku (cerebellum) – tłumaczy 
prof. Barbara Maher z brytyjskiej uczelni. 
Ekspertka zauważyła, że cząsteczki zawierające aluminium i żelazo wyglądem przypominają te powstające w 
procesach spalania i tarcia, odpowiednio w silnikach oraz układach hamulcowych samochodów. Mogą one 
powodować stany zapalne i nadprodukcję reaktywnych form tlenu, a to z kolei do tzw. stresu oksydacyjnego i 
śmierci neuronów. 
Molekuły tytanu miały bardzo charakterystyczny kształt igieł. Podobne odnajdywano też w nerwach otaczających 
przewód pokarmowy. Może to sugerować, tłumaczy prof. Maher, że po połknięciu owe nanocząsteczki 
przedostają się z układu pokarmowego do komórek nerwowych łączących go z pniem mózgu. 
Analizując wyniki badań neurologicznych naukowcy doszli do wniosku, że skażenie powietrza tego typu wystawia 
ludzi na ryzyko potencjalnego uszkodzenia mózgu. Znamiona wspomnianych chorób w postaci uszkodzeń 
komórkowych odnaleziono nawet u najmłodszego, 11-miesięcznego uczestnika badania. 
Wśród zauważalnych problemów naukowcy wymieniają związane z ALS nieprawidłowe fałdowanie się białek 
(ang. protein misfolding) czy uszkodzenia istoty czarnej śródmózgowia, łączonego bezpośrednio z rozwojem 
choroby Parkinsona w późniejszym okresie życia. Jedyne co mieli ze sobą uczestnicy badania to stałe 
przebywanie w silnie zanieczyszczonym powietrzu. 
Porównanie wyników testów neurologicznych mieszkańców tonącego w smogu miasta Meksyk z wynikami badań 
mózgów młodych Meksykanów żyjących innych regionach z czystszym powietrzem w przypadku tych drugich nie 
wykazało neurodegeneracyjnych zmian. 
- Wykryty związek między pomiędzy uszkodzeniami komórek oraz ich organelli, jak mitochondria, a tymi 
metalicznymi nanocząsteczkami są jak dymiący pistolet zostawiony na miejscu zbrodni – stwierdziła prof. Maher. 
 

 
Źródło:Focus.pl 

 
 
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. 
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• 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. 
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 12 października - kalendarium 

12 października jest 285 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 80 dni.  12 października  
jest obchodzony jako Światowy Dzień Reumatyzmu.  
Imieniny obchodzą: 
Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachiusz, Eustachy, Feliks, Grodzisław, Grzymisław, Maksymilian, Maksymiliana,  
Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 
1474r. –  Wojna polsko-węgierska: zwycięstwo wojsk polskich w potyczce pod Swanowicami na Śląsku..  
1520r. -  Wojna pruska: po zniszczeniu miasta przez wojska krzyżackie skapitulował Międzyrzecz.  
1914r. -  I wojna światowa: rozpoczęła się rosyjsko-niemiecka bitwa o Pruszków 
1919r.–   Założono Polski Komitet Olimpijski. 
1921r.–  Liga Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska. Polska otrzymała 29% spornego terytorium, 
na którym znajdowało się 50% hut i 76% górnośląskich kopalń węgla.  
1938r. – Założono miasto Stalowa Wola.  
1939r. –  Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa.  
1969r. – W Beskidzie Śląskim odkryto Jaskinię Salmopolską.  
 1996. – Częściowe zaćmienie Słońca.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 
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https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Turysta w Zakopanym wchodzi do knajpy, siada przy barze i pyta: 

- Barman, co polecisz dziś do picia w ten deszczowy dzień? 

- Ano, panocku, drink "Góracy"! Odpowiada barman. 

- Jak to "Góracy", co to jest?! 

Barman na to: 

- Widzicie, biezemy sklanecke wina...no moze być dwie...góra cy i wlewamy do garnka. Potem biezemy 

sklanecke piwa...no może być dwie...góra cy i wlewamy do tego samego garnka. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 40-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 12 
 

Następnie sklanecke wódecki...moze dwie...góra cy i wlewamy do tego samego garnecka. 

Na koniec biezemy sklanecke koniacku...no moze dwie...góra cy i wlewamy do garnecka. 

Garnek stawiamy na ogniu i miesając, gzejemy cas jakiś. Później nalewamy i pijemy sklanecke... moze 

dwie...no góra cy. Po wypiciu wstajemy...robimy krocek...moze dwa...no, góra cy! 


