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Jak złożyć elektroniczny wniosek o wydanie dokumentów kwalifikacyjnych 

marynarzy. 

Na stronie Urzędu Morskiego znajduje się informacja wraz z prezentacją, w jaki sposób można złożyć 
elektroniczny wniosek o wydanie dokumentów 
Informacja znajduje się pod linkiem: 
https://www.ums.gov.pl/epuap_wniosek/epuap_new.mp4 
 
 

Źródło:www.ums.gov.pl 

W Brytania. Wycofany z eksploatacji największy magazyn gazu znowu będzie 

użytkowany. 

Największy brytyjski magazyn gazu, który od 2017 r. nie był do tego wykorzystywany, został ponownie 
dopuszczony do użycia przez inspektorów bezpieczeństwa, co pozwoli na rozpoczęcie gromadzenie w nim 
zapasów na zimę - podał we wtorek dziennik "Daily Telegraph". 
Znajdujący się na Morzu Północnym, niespełna 30 km od wybrzeża Yorkshire magazyn Rough od pięciu lat nie 
jest używany do gromadzenia gazu, bo jak wyjaśniał jego właściciel, firma Centrica, obiekt osiągnął kres 
przewidzianego okresu eksploatacji. Jednak wobec obaw o niedobór gazu w Europie zimą minister biznesu 
Kwasi Kwarteng zwrócił się do firmy, aby przywróciła go do działania. 
Przed wycofaniem z użytkowania Rough mieścił ok. 3,4 mld metrów sześc. gazu ziemnego, co stanowiło ok. 70 
proc. pojemności magazynowej Wielkiej Brytanii i pozwalało na zaspokojenie jej zimowego zapotrzebowania 
przez 10 dni. Dodatkowo wewnątrz przechowywane było ok. 5 mld metrów sześc. gazu buforowego, którego 
zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia. 
Jednak jako, że Rough zostanie przywrócony do użytkowania etapami, ilość zapasów tam zgromadzonych 
będzie znacznie mniejsza. Według firmy, możliwe będzie zgromadzenie ok. 800 mln metrów sześc. na tę zimę i 
1,7 mld na następną. Ale to nadal będzie znaczny wzrost brytyjskich zapasów gazu, które obecnie łącznie 
wynoszą tylko 1,6 mld metrów sześc. 
Do rozpoczęcia ponownego gromadzenia gazu w Rough potrzebne jest jeszcze załatwienie kilku formalności, w 
tym zawarcie porozumienia między Centricą a brytyjskim rządem w sprawie wsparcia państwa, ale nie będą one 
problemem, i jak przekazała firma, jest ona gotowa, by zacząć napełnianie magazynu na początku września. 

 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Dron który lata i nurkuje – może zmienić inspekcje floating offshore i 

ułatwić monitoring wód.  

Innowacyjny dron może zarówno latać, jak i lądować na wodzie oraz nurkować, aby np. pobierać próbki i 
monitorować jakość wody. Dron został opracowany przez naukowców z Imperial College London i Empa, a 
niedawno po raz pierwszy przetestowany wraz z badaczami z instytutu badań wodnych Eawag na Jeziorze 
Zuryskim. 
"Robot 2w1" z powodzeniem zbadał wodę pod kątem oznak obecności mikroorganizmów i zakwitu glonów, które 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W przyszłości może zostać wykorzystany do monitorowania 
wskaźników klimatycznych, takich jak zmiany temperatury w wodach arktycznych. 
Naukowcy opracowali drona, aby procesy monitoringowe były szybsze i bardziej wszechstronne, szczególnie w 
trudno dostępnych środowiskach wodnych. "Multi-Environment Dual Robot for Underwater Sample Acquisition", 
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lub w skrócie MEDUSA - i jego unikalna konstrukcja może również ułatwić monitorowanie i konserwację 
infrastruktury morskiej, takiej jak podmorskie rurociągi i pływające turbiny wiatrowe. 
Podwodna kapsuła MEDUSA do zbierania próbek wody. Zdjęcie: Empa 
- MEDUSA jest unikalna ze względu na swoją podwójną konstrukcję robotyczną. Pozwala ona mu dotrzeć do 
trudno dostępnych obszarów - wyjaśnia Mirko Kovac, dyrektor Aerial Robotics Lab w Imperial College i szef 
Robotics Center w Empa. 
- Nasz dron znacznie upraszcza zrobotyzowany monitoring podwodny, wykonując zaawansowane zadania, które 
w przeciwnym razie wymagałyby innych robotów podwodnych i dużych nakładów - dodaje dodaje dyrektor. 
Dron lata za pomocą zdalnie sterowanych multiwirników - łopatek generujących siłę nośną, które obracają się 
wokół centralnego pionowego masztu jak łopatki helikoptera. Dzięki temu MEDUSA może pokonywać duże 
odległości, przelatywać nad przeszkodami, przenosić duży ładunek i manewrować w trudnym terenie. Po 
zetknięciu się z powierzchnią wody MEDUSA odłącza swoją podwodną kapsułę z kamerą i czujnikami, która 
może zanurzyć się na głębokość do dziesięciu metrów. Dokładna głębokość i trójwymiarowa pozycja kapsuły 
może być kontrolowana zdalnie przez pilota drona za pomocą kontroli pływalności i dysz, kierowanych w czasie 
rzeczywistym. 
Po pobraniu próbki dron podnosi się z wody i leci z powrotem do punktu wyjścia. Podczas gdy podwodna opcja 
jest czymś nowym, klasyczne drony stały się już standardem przemysłowym. Systemy MEDUSA są raczej łatwe 
do zaprojektowania i połączenia z przemysłowymi dronami. Zatem mogą wprowadzić nową jakość. 
Ekolodzy zazwyczaj używają łodzi, aby dotrzeć i monitorować odległe obszary. MEDUSA mogłaby zmniejszyć 
ryzyko dla ludzi w tych trudno dostępnych miejscach, takich jak Ocean Arktyczny, gdzie zmiany temperatury, 
kwasowości, zasolenia czy prądów mogą dostarczyć ważnych wskazówek na temat globalnych zmian klimatu. 
 
- Monitorując parametry ekologiczne, możemy wcześnie zidentyfikować trendy i lepiej zrozumieć czynniki, które 
wpływają na jakość wody i klimat - mówi Kovac. 
- Unikalna zdolność MEDUSA do docierania do trudno dostępnych miejsc i zbierania obrazów, próbek wody i 
danych pomiarowych będzie nieoceniona dla ekologii i badań, a także może poprawić nasze zrozumienie 
lokalnego klimatu w trudno dostępnych środowiskach, takich jak Arktyka - dodaje Kovac. 
W ramach niedawno przyznanego grantu ERC Consolidator Grant, Mirko Kovac opracowuje teraz 
zmiennokształtne metamorficzne drony z międzynarodowymi partnerami w Empa. 
- Nasz dron znacznie upraszcza zrobotyzowany monitoring podwodny, wykonując zaawansowane zadania, które 
w przeciwnym razie wymagałyby innych robotów podwodnych i dużych nakładów - dodaje dodaje dyrektor. 
Dron lata za pomocą zdalnie sterowanych multiwirników - łopatek generujących siłę nośną, które obracają się 
wokół centralnego pionowego masztu jak łopatki helikoptera. Dzięki temu MEDUSA może pokonywać duże 
odległości, przelatywać nad przeszkodami, przenosić duży ładunek i manewrować w trudnym terenie. Po 
zetknięciu się z powierzchnią wody MEDUSA odłącza swoją podwodną kapsułę z kamerą i czujnikami, która 
może zanurzyć się na głębokość do dziesięciu metrów. Dokładna głębokość i trójwymiarowa pozycja kapsuły 
może być kontrolowana zdalnie przez pilota drona za pomocą kontroli pływalności i dysz, kierowanych w czasie 
rzeczywistym. 
Po pobraniu próbki dron podnosi się z wody i leci z powrotem do punktu wyjścia. Podczas gdy podwodna opcja 
jest czymś nowym, klasyczne drony stały się już standardem przemysłowym. Systemy MEDUSA są raczej łatwe 
do zaprojektowania i połączenia z przemysłowymi dronami. Zatem mogą wprowadzić nową jakość. 
Ekolodzy zazwyczaj używają łodzi, aby dotrzeć i monitorować odległe obszary. MEDUSA mogłaby zmniejszyć 
ryzyko dla ludzi w tych trudno dostępnych miejscach, takich jak Ocean Arktyczny, gdzie zmiany temperatury, 
kwasowości, zasolenia czy prądów mogą dostarczyć ważnych wskazówek na temat globalnych zmian klimatu. 
- Monitorując parametry ekologiczne, możemy wcześnie zidentyfikować trendy i lepiej zrozumieć czynniki, które 
wpływają na jakość wody i klimat - mówi Kovac. 
- Unikalna zdolność MEDUSA do docierania do trudno dostępnych miejsc i zbierania obrazów, próbek wody i 
danych pomiarowych będzie nieoceniona dla ekologii i badań, a także może poprawić nasze zrozumienie 
lokalnego klimatu w trudno dostępnych środowiskach, takich jak Arktyka - dodaje Kovac. 
W ramach niedawno przyznanego grantu ERC Consolidator Grant, Mirko Kovac opracowuje teraz 
zmiennokształtne metamorficzne drony z międzynarodowymi partnerami w Empa. 
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Pierwszy statek z żywnością dla Afryki wyszedł z portu. 

Pierwszy statek z żywnościową pomocą humanitarną dla Afryki wypłynął z portu Piwdennyj na Ukrainie; wiezie 
23 tys. ton ukraińskiej pszenicy dla mieszkańców Etiopii – podała we wtorek stacja Sky News, cytując ukraińskie 
ministerstwo infrastruktury. 
Statek Brave Commander kieruje się do portu w Dżibuti, a pszenica ma ostatecznie trafić do Etiopii. „Ministerstwo 
i ONZ pracują nad sposobami zwiększenia dostaw żywności dla społecznie wrażliwych grup mieszkańców Afryki” 
– poinformował resort. 
Od zawarcia umowy w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiej żywności drogą morską z ukraińskich portów 
wyszło łącznie 17 statków przewożących ponad 475 tys. ton produktów rolno-spożywczych – dodano w 
komunikacie. 
Porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich zawarto 22 lipca. Ukraina i Rosja w osobnych 
umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech 
portów. Wcześniej eksport blokowała atakująca Ukrainę Rosja. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Zatrucie Odry, najnowsze informacje 16/08. 

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech trwają badania wód i śniętych ryb z Odry. Tymczasem służby w dalszym 
ciągu próbują uprzątnąć i zabezpieczyć rzekę. Cały czas obowiązuje zakaz kontaktu z wodami Odry. 
Przedstawiamy najnowsze doniesienia w sprawie zatrucia rzeki z wtorku, 16 sierpnia. 
Wojewoda zachodniopomorski: pierwsze śnięte ryby w granicach Szczecina 
Masy zanieczyszczonej wody są już na odrzańskich rogatkach Szczecina, ale to zjawisko jest nieporównanie 
mniejsze w stosunku do południa województwa – powiedział we wtorek dziennikarzom wojewoda 
zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. 
"Widzimy na terenie kanałów szczecińskich od strony południowej pierwsze śnięte ryby, więc to wskazuje, że 
faktycznie mamy do czynienia z przemieszczaniem się tych mas wody, która jest zanieczyszczona właśnie tutaj 
w kierunku Szczecina. Można powiedzieć, że są one już na rogatkach odrzańskich miasta, ale to zjawisko jest na 
tę chwilę nieporównywalnie mniejsze w porównaniu do tego, co było na południu województwa" – powiedział we 
wtorek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. 
Dodał, że według straży rybackiej 90 proc. to ryby "dawno śnięte", które przypływają w stanie "pewnego 
rozkładu", a 10 proc. to ryby, które "tutaj dogorywają", co – jak mówił – wskazuje, że zanieczyszczenie jest "coraz 
mniejsze". 
Bogucki przekazał, że w poniedziałek udało się wybrać ryby ze wszystkich zapór ustawionych w sześciu 
miejscach na Odrze. "Pozostają jeszcze ryby w roślinności nad brzegiem, tutaj próbujemy je wyciągać poprzez 
falowanie dużymi jednostkami tak, żeby spływały do zapór albo były wybierane z łodzi" – tłumaczył. 
Podkreślił, że niezwykle ważne jest oczyszczanie rzeki, aby nie doszło do wtórnego jej skażenia. Poinformował, 
że jeszcze we wtorek ma stanąć zapora na wysokości niemieckiej miejscowości Mescherin na Odrze Zachodniej 
"która przepływa przez Szczecin". 
"W tym momencie stawiane jest (też) siedem piętnastometrowych zapór, które mają oddzielić Międzyodrze, a 
więc Park Krajobrazowy (Dolina) Dolnej Odry od wpływania śniętych ryb, które płyną po powierzchni do 60 cm 
pod powierzchnią wody tak, żeby jak najmniej tych śniętych ryb wpłynęło na teren parku krajobrazowego" – mówił 
Bogucki. 
Naukowcy: lipcowy rejs badawczy może pomóc w odkryciu przyczyn zanieczyszczenia Odry 
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Wyniki badań, przeprowadzonych podczas lipcowego rejsu badawczego Odrą naukowców z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Szczecińskiego, mogą pomóc w odkryciu, co zatruło Odrę. 
Jak przypomniała we wtorek rzeczniczka Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Poszwa, w dniach 15-24 lipca 2022 
r. naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z badaczami Uniwersytetu 
Szczecińskiego przeprowadzili badania Odry na odcinku od Ostrawy do Szczecina. Spływ badawczy pod hasłem 
"Czysta Odra – Why Not" organizowany był wspólnie z fundacją Why Not. 
"Obecnie prowadzone są analizy chemiczne próbek wody, których wyniki wraz z analizą zostaną upublicznione w 
najbliższym czasie przez Uniwersytet Śląski. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe będzie ustalenie, czy 
już w połowie lipca w Odrze występowały niebezpieczne substancje, a także czy parametry wody wskazywały na 
zagrożenie dla żywych organizmów" – poinformowała we wtorek Małgorzata Poszwa. 
"Rezultaty pracy ekspertów Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego pozwolą określić obraz 
stanu Odry na większości biegu rzeki z okresu tuż przed katastrofą lub z jej początków. Wyniki będą stanowić 
ważny materiał do dalszych badań porównawczych, oraz tworzenia strategii ratowania rzeki. Uniwersytet Śląski w 
Katowicach rozpoczął już przygotowania do kolejnego spływu badawczego na Odrze, który planowany jest na 
wrzesień" – dodała. 
Z uwagi na niski stan wody spływ rozpoczęto kajakami w Ostrawie, następnie w Kędzierzynie Koźlu zwodowano 
łódź badawczą UŚKA II. W trakcie wyprawy naukowcy codziennie pokonywali dystans ok. 80 kilometrów, 
dokonując szczegółowych pomiarów, mniej więcej co 1 km. 
Celem wyprawy badawczej była kompleksowa analiza stanu rzeki. Dokonywano pomiarów fizykochemicznych 
wody w rzece przy użyciu wieloparametrowych sond zanurzeniowych, mierząc m.in.: stężenie tlenu 
rozpuszczonego, stężenie chlorków, pH, potencjał REDOX, przewodność, mętność, chlorofil fikocyjaniny. 
Dodatkowo, w wybranych miejscach pobrano próby wody do analizy w akredytowanych laboratoriach, materiał do 
zbadania okrzemków (glonów), a także prowadzono pomiary przepływu, pionowego rozkładu prędkości wody 
oraz przekrojów poprzecznych koryta Odry. 
Dzięki prowadzonym analizom możliwe będzie dokonanie oznaczeń laboratoryjnych obejmujących następujące 
wskaźniki: ogólne substancje rozpuszczone, stężenie: siarczanów, chlorków, ortofosforanów, azotu amonowego, 
azotu azotanowego, chromu (VI), arsenu, antymonu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, manganu, cynku, kadmu, 
ołowiu, chromu, miedzi, niklu, kobaltu, baru, boru, berylu, glinu, wanadu, molibdenu, srebra, talu, tytanu i cyny 
oraz azotu metodą Kjeldahla i fosforu ogólnego, indeks oleju mineralnego, zasadowość ogólna. 
Dworczyk: jesteśmy zdeterminowani, żeby odpowiedzialni za takie zdarzenia, jak na Odrze, ponosili 
konsekwencje 
We wtorek Rada Ministrów będzie rozmawiać o sytuacji na Odrze; jesteśmy zdeterminowani, żeby wszystkie 
osoby i instytucje, które są odpowiedzialne za tego rodzaju zdarzenia ponosiły konsekwencje - podkreślił szef 
KPRM Michał Dworczyk. 
W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Urazie w woj. dolnośląskim premier Mateusz Morawiecki 
poinformował, że we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów odbędzie się specjalna debata na temat tego, jak 
zaostrzyć przepisy wobec przestępców zrzucających odpady do rzek. Zdaniem premiera, kary powinny być 
surowsze. 
O szczegóły zapowiedzianej przez premiera debaty został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej przy 
przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. 
"Bez wątpienia z każdej sytuacji kryzysowej - a z taką mamy do czynienia w tej chwili, jeśli chodzi o 
zanieczyszczenie Odry, czy sytuacje na Odrze - wymaga analizy, dyskusji i podejmowania takich działań" - 
podkreślił szef KPRM. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby wszystkie osoby i instytucje, które są odpowiedzialne za 
tego rodzaju zdarzenia ponosiły konsekwencje" - zadeklarował. 
Dworczyk poinformował, że we wtorek będzie o tym rozmawiać Rada Ministrów. Dworczyk zastrzegł jednak, że 
bezpośrednio nie bierze udziału w posiedzeniach sztabu kryzysowego nt. sytuacji na Odrze. Przypomniał, że jego 
działania nadzoruje wiceszef MSWiA Maciej Wąsik oraz premier Mateusz Morawiecki. 
Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano 
również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach 
zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą 
zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. 
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W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. 
Dolnośląskie. PSP: w Odrze zdecydowanie mniej śniętych ryb 
Strażacy kontynuują we wtorek patrolowanie i oczyszczanie Odry z truchła ryb na dolnośląskim odcinku rzeki. 
Według informacji przekazanych PAP, śniętych ryb na dolnośląskim odcinku jest zdecydowanie mniej niż kilka 
dni temu. 
Jak poinformowała we wtorek PAP st. str. Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej 
PSP, w poniedziałek w akcji oczyszczenia dolnośląskiego odcinka Odry ze śniętych ryb uczestniczyły łącznie 43 
zastępy PSP i OSP. W akcję zaangażowanych było 132 strażaków, którzy użyli 26 łodzi i pontonów. 
"W poniedziałek martwych ryb na dolnośląskim odcinku Odry oraz w znajdujących się w okolicach rzeki 
akwenach było zdecydowanie mniej niż kilka dni temu" – powiedziała PAP Cwynar. 
W Zalewie Prężyce w okolicach Uraz służby wyłowiły w niedzielę 10 sztuk śniętych ryb, w fosie miejskiej we 
Wrocławiu również 10, kilkanaście sztuk został podjętych też ze stawu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. 
We wtorek Wody Polskie podały, że w poniedziałek w rejonie śluzy Zacisze na kanale nawigacyjnym Głównego 
Szlaku Żeglownego we Wrocławiu we wspólnej akcji prowadzonej przez Wody Polskie i Państwową Straż 
Pożarną wyłowiono około 50 sztuk ryb, łącznie około 70 kg. 
We wtorek strażacy nadal patrolują dolnośląskich odcinek Odry; sprawdzane są między innymi sygnały od 
mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. 
Strażacy odłowili z Odry około stu ton śniętych ryb 
Strażacy odłowili około stu ton śniętych ryb z Odry oraz z Neru - poinformowała we wtorek st. str. Monika 
Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. W zwalczanie skutków katastrofy ekologicznej 
zaangażowanych jest ponad pół tysiąca strażaków. 
Służby prowadzą działania wzdłuż Odry, gdzie od końca lipca obserwowany był pomór ryb, oraz wzdłuż Neru, w 
której śnięte ryby znaleziono pod koniec minionego tygodnia. 
Jak przekazała PAP starszy strażak Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP, z rzek odłowiono łącznie 
97,95 ton śniętych ryb. Strażacy postawili również dziesięć zapór, które ułatwiają usuwanie ryb z wody. 
W akcji na rzekach uczestniczy ponad pół tysiąca strażaków. Do pracy wykorzystali dotąd 58 łodzi, siedem 
quadów i drona. Działania wzdłuż Odry trwają na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, 
lubuskiego i zachodniopomorskiego, a wzdłuż Neru w województwach łódzkim i wielkopolskim. 
Minister Moskwa: poza badaniami w Polsce, wodę z Odry zbadają zagraniczne laboratoria 
 
Poza badaniami w polskich instytutach, eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały 
wysłane do zagranicznych laboratoriów - poinformowała we wtorek w mediach społecznościowych minister 
klimatu i środowiska Anna Moskwa. 
"Eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. 
Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj 
zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" - przekazała Moskwa na Twitterze. 
Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół biegu rzeki. 12 sierpnia został 
wprowadzony zakaz wstępu do Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Trwa 
oczyszczanie rzeki z truchła ryb, co jest konieczne, by nie pogłębiły się skutki tej katastrofy ekologicznej. 
W poniedziałek st. Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP, poinformowała PAP, 
że w niedzielę w akcji oczyszczenia dolnośląskiego odcinka Odry ze śniętych ryb uczestniczyło łącznie 18 
zastępów PSP i OSP. W akcję zaangażowanych było 64 strażaków, którzy użyli 12 łodzi. 
Fogiel: ws. Odry zawiodła koordynacja i komunikacja; będziemy dokonywać ewaluacji tego co się stało 
Rzeczywiście tam gdzieś zawiodła koordynacja i komunikacja. Pierwsze wnioski zostały wyciągnięte. Będziemy 
dokonywać ewaluacji tego co się działo, tylko dzisiaj to nie jest ten czas - powiedział we wtorek rzecznik PiS 
Radosław Fogiel odnosząc się od działań administracji ws. skażenia Odry. 
Polityk PiS był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o ocenę działania służb ws. zanieczyszczenia Odry. 
"Już od 26 lipca odpowiednie instytucje podejmowały działania, pobierały próbki. Były już robione badania. 
Rzeczywiście tam gdzieś zawiodła koordynacja i komunikacja. Pierwsze wnioski zostały wyciągnięte. Będziemy 
dokonywać ewaluacji tego co się działo. Tylko dzisiaj to nie jest ten czas" - mówił. 
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Dopytywany odparł, że w tej sprawie niczego by nie wykluczał, także kolejnych dymisji. Jak dodał służby skupiają 
się obecnie na usunięciu skutków zanieczyszczenia i ustaleniu jego źródła. 
Według Fogla w sprawie zanieczyszczenia Odry opozycja próbowała wszczynać histerię i posługiwał się 
półprawdami. "Próby wzbudzania histerii ze strony opozycji. Po drugie posługiwanie się kłamstwami, 
półprawdami i fejkami. Po trzecie w tym wszystkim był głęboko postkolonialny kompleks +jak niemieckie to 
lepsze+" - mówił polityk PiS. 
Przyznał, że po stronie "rządowej komunikacyjnie coś zawiodło" i z tego trzeba będzie wyciągnąć wnioski. 
Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano 
również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach 
zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą 
zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. 
W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował dotychczas szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. 
Wojewoda zachodniopomorski: zakaz kontaktu z wodami Odry może zostać przedłużony 
Zakaz kontaktu z wodami Odry najprawdopodobniej będzie przedłużony – powiedział we wtorek w TVN24 
wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zaznaczył, że przedłużenie zakazu po 18 sierpnia zależy m.in. 
od wyników badań i od obecności śniętych ryb w rzece. 
Bogucki pytany był o ilość śniętych ryb, która może jeszcze zostać wyłowiona z Odry – dotychczas wyłowiono 45 
ton. "Nie można szacować, my musimy po prostu bardzo aktywnie, mocno, realnie działać z dnia na dzień, z 
godziny na godzinę. Myślę, że to będzie na pewno jeszcze kilkadziesiąt ton" – odpowiedział. 
Zapytany został o to, ile procent ryb wyłapują zapory ustawione na rzece odpowiedział, że wyłapywane są ryby, 
które płyną przy powierzchni, ponieważ zapory ustawione są tak, aby wyłapywać ryby płynące do 60-70 cm pod 
powierzchnią. 
"Nie sposób wyłapywać wszystkich ryb, które są chociażby na dnie czy w nurcie rzeki, dlatego, że powodowałoby 
to również odławianie ryb zdrowych i tu był taki stanowczy głos na nie, jeżeli chodzi o środowiska wędkarskie, 
specjalistów, więc odławiamy te ryby, które widać albo te, które są bezpośrednio kilkadziesiąt centymetrów pod 
powierzchnią i te są odławiane bardzo skutecznie w województwie zachodniopomorskim" – powiedział Bogucki. 
Dodał, że w Odrze są też zdrowe ryby. Zaznaczył, że widoczne były w poniedziałek "i to jest bardzo dobra, 
pocieszająca wiadomość, że w tych miejscach, w których jeszcze przedwczoraj i wcześniej były śnięte ryby, 
gdzie odławialiśmy naprawdę bardzo dużą ilość tych ryb, które padły, wczoraj były już ryby pływające, zdrowe, 
żywe". 
Bogucki wskazał, że śnięte ryby są na pewnym odcinku, "bo i przed tą falą są ryby w znakomitej kondycji" – jak 
mówił, taką informację otrzymał od rybaków z Zalewu Szczecińskiego. 
"Oczywiście czekamy, bo ta fala powoli dociera w kierunku Szczecina, a z drugiej strony za falą są ryby żywe i to 
obserwują strażacy, rybacy, samorządowcy, ja także to wczoraj widziałem, bo byłem we wszystkich miejscach, w 
których ustawione są zapory" – mówił wojewoda. 
Pytany o to, jak długo może potrwać odnowienie ekosystemu rzeki wskazał, że "nikt dziś nie jest w stanie 
powiedzieć, jaka jest skala kryzysu ekologicznego". 
W odpowiedzi na pytanie o to, co mogło byś przyczyną częściowego przeżycia ryb odpowiedział, że według 
specjalistów jest kilka czynników – znaczenie ma m.in. to, że Odra ma rozgałęzienia, kanały, gdzie ryby "mogą 
się chować". "Są też ryby, które mają większą odporność (…) i to powoduje, że część z nich przeżywa". 
Wojewoda zachodniopomorski pytany był także o kolejne ewentualne decyzje co do zakazu korzystania z wód 
Odry, który wydany został do czwartku, 18 sierpnia. 
"Oczywiście, być może ten zakaz będzie przedłużony. (…) Będę musiał zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja 
na Odrze dzisiaj, jak będzie wyglądała jutro i (posłuchać) głosu specjalistów, to znaczy z jednej strony wyniki 
badań, a z drugiej strony – czy będą śnięte ryby, bo jeżeli nawet wyniki badań będą dobre, a będą śnięte ryby w 
Odrze, to oczywiście ten zakaz zostanie przedłużony – co jest dzisiaj najbardziej prawdopodobne" – powiedział 
Bogucki. 
Dodał, że nawet gdyby nie było w rzece śniętych ryb, a wyniki badań byłyby dobre "wówczas też trzeba bardzo 
racjonalnie postępować i być może ten zakaz, przynajmniej częściowo, odwołać". 
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"Natomiast gdyby mnie pani dzisiaj pytała, najprawdopodobniej ten zakaz będzie przedłużony" – powiedział 
Bogucki, zwracając się do dziennikarki. Zapytany o to, na jak długo, odpowiedział, że na kilka dni "tak, żeby mieć 
absolutną pewność, że życie, zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców jest zabezpieczone i że ta fala, która niesie 
zanieczyszczenia i powoduje śnięcie ryb jest już za nami". 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Polscy turyści ukarani za wywóz piasku i muszli z włoskich plaż. 

Turyści z Polski, Rumunii, Szwecji, Hiszpanii, Serbii, a także Włosi zostali ukarani za próbę wywozu z Sardynii 
piasku, kamieni i muszelek z tamtejszych plaż – podała w poniedziałek agencja Ansa, powołując się na służby 
celne na wyspie. Kontrolują one bagaże podróżnych. Wywożenie elementów będących częścią krajobrazu 
naturalnego jest tam uważane za kradzież i karane grzywnami. 
Od lat władze Sardynii oraz stowarzyszenia obrońców środowiska prowadzą kampanię społeczną, przestrzegając 
turystów przed próbami wywożenia takich „pamiątek” z tamtejszych plaż. Pod tym kątem kontrolują też bagaże i 
codziennie odnajdują je w workach, plastikowych torebkach i butelkach, ukrytych w walizkach. 
W ostatnich dniach tylko na lotnisku w Alghero celnicy skonfiskowali 10 kilogramów piasku, 7 kg kamyków i 5 kg 
muszli, zabranych z plaż na północy. Znaleziono je między innymi w bagażach polskich turystów. 
Wszyscy przyłapani na próbie wywozu tych pamiątek otrzymali kary; wynoszą one od 500 do 3 tys. euro. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Młode osobniki otrzymały krew od starszych. Stało się coś zaskakującego. 

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley postanowili przetoczyć młodym myszom krew 

pochodzącą od dużo starszych osobników. O wynikach tego eksperymentu poinformowali niedawno na 

łamach Nature Metabolism. 
Skutki takiego zabiegu okazały się naprawdę zadziwiające. Po tygodniu wytrzymałość fizyczna młodych gryzoni 
spadła, natomiast zmęczenie – wzrosło. Chcąc przekonać się, jak młode osobniki zareagują na realizację tego 
dziwnego pomysłu, naukowcy wstrzyknęli trzymiesięcznym osobnikom krew pochodzącą od “seniorów” w wieku 
22-24 miesięcy. 
Po siedmiu dniach od tego zabiegu gryzonie zostały sprawdzone pod kątem ich wytrzymałości fizycznej na 
bieżni. Oczywiście trzeba było też udowodnić, że ewentualne zmiany są właśnie pokłosiem przetoczenia krwi, a 
nie innych czynników. Chcąc określić wpływ tego zjawiska, naukowcy wykorzystali grupę kontrolną, w której 
przetoczona krew pochodziła od młodszej a nie starszej myszy. Następnie porównane zostały wyniki 
poszczególnych zwierząt. 
O najważniejszych wnioskach pisaliśmy już we wstępie, ale co jeszcze odkryli członkowie zespołu? Myszy, które 
otrzymały krew od swoich starszych pobratymców szybciej się męczyły i przebiegały krótsze dystanse na bieżni. 
Wykryto u nich również markery uszkodzenia nerek i starzenia się wątroby. Co najważniejsze, kiedy sytuacja się 
odwróciła, także wystąpiły pewne zauważalne skutki. 
REKLA MA  
Krew starszych myszy podana młodym osobnikom znacząco wpłynęła na ich kondycję 
Dokładniej rzecz biorąc, kiedy starszym myszom podano krew pochodzącą od młodszych osobników, ilość 
lipidów i stopień zwłóknienia zmniejszyły się. Spadł też poziom zmęczenia oraz nastąpił wzrost wytrzymałości 
mięśni. Z tego względu badacze wysunęli hipotezę, jakoby komórki starszych myszy uwalniały fenotyp związany 
ze starzeniem się, który prowadził do osłabienia mięśni, utraty wytrzymałości i uszkodzenia tkanek. Każdy z tych 
objawów jest rzecz jasna charakterystyczny dla ludzi w podeszłym wieku. 
Gdyby więc zastosować zebraną w ten sposób wiedzę, naukowcy mogliby zbliżyć się do osiągnięcia 
długowieczności u ludzi. Wygląda na to, że starsze komórki we krwi, które przestały się rozmnażać, ale nie 
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zostały usunięte z organizmu, mogą naruszać pracę organizmów młodszych osobników, przez co zaczynają się 
one zachowywać tak, jakby były starsze niż ma to miejsce w rzeczywistości. 
Kiedy naukowcy umieścili ludzkie komórki nerek w osoczu pobranym od osób w wieku 60-70 lat, a następnie 
przebadali je po upływie sześciu dni, to natrafili na liczne biomarkery charakterystyczne dla procesu starzenia. 
Kiedy jednak objęli swoimi analizami osocze pobrane od młodszych osób, mających około 20-30 lat, nie doszli do 
podobnych wniosków. 

Źródło: Focus.pl 

Jedenastka 5.Kolejki Ekstraklasy. 

Za nami komplet spotkań piątej serii gier PKO Bank Polski Ekstraklasy. W świetnej formie pozostaje Stal Mielec, 
która wygrała z Górnikiem Zabrze. Wisła Płock wciąż może pochwalić się mianem niepokonanej, a w sobotę 
wywiozła punkt ze Szczecina. Na pierwsze zwycięstwo cały czas czeka Lech Poznań, który poległ u siebie ze 
Śląskiem Wrocław. Kto pokazał najwyższą formę indywidualnie? Oto nasza jedenastka kolejki. 
Michał Szromnik (Śląsk Wrocław) - bohater Śląska, który kilka razy zatrzymał piłkarzy Lecha i dołożył olbrzymią 
cegłę do triumfu w Poznaniu. 
 
Mattias Johansson (Legia Warszawa) - w obronie nie można się do niego o nic przyczepić, a w ofensywie 
popisał się ładnym golem, otwierając wynik meczu w Łodzi. 
 
Jarosław Jach (Zagłębie Lubin) - najlepszy piłkarz w derbach z Miedzią. Był pewny w swoich interwencjach, 
wygrywał pojedynki i zmazał plamę z poprzednich nieudanych występów w tym sezonie. 
 
Anton Krywociuk (Wisła Płock) - w defensywie był bezbłędny. Świetnie odbierał piłki, blokował strzały, a do tego 
wszystkiego dorzucił jeszcze gola. 
 
Jean Carlos Silva (Pogoń Szczecin) - najlepszy zawodnik na boisku w starciu Pogoni z Wisłą Płock. Zaliczył 
asystę, popisał się dwoma kluczowymi podaniami, celnie podawał, udanie dryblował. 
 
Petr Schwarz (Śląsk Wrocław) - szef środka pola Śląska w meczu z Lechem. Czech popisał się także golem, 
który pozwolił dopisać wrocławianom komplet punktów. 
 
Maciej Domański (Stal Mielec) - ofensywny pomocnik Stali bawi się grą w tym sezonie. Od początku rozgrywek 
Domański jest w wybitnej dyspozycji, a w Zabrzu dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 
 
Damian Kądzior (Piast Gliwice) - nie ma Kądziora, nie ma zabawy. Skrzydłowy wrócił do podstawowego składu 
Piasta i gliwiczanie od razu odnieśli zwycięstwo, a Kądzior popisał się asystą. 
 
Ernest Muci (Legia Warszawa) - fałszywy napastnik Legii spisuje się na medal w ostatnim czasie. W Łodzi 
zaliczył dwie asysty: najpierw przytomnie zgrał piłkę do Johanssona, a później popisał się podaniem do Kapustki. 
 
Maurides (Radomiak Radom) - przed tygodniem przełamał się w starciu z Jagiellonią, a teraz nękał defensywę 
Lechii. Strzelił gola, zaliczył asystę i był niezwykle aktywny w grze Zielonych. 
 
Said Hamulić (Stal Mielec) - miał udział przy wszystkich golach dla wicelidera Ekstraklasy. Najpierw sam wpisał 
się na listę strzelców, później to on był faulowany, a z rzutu wolnego bezpośrednią bramkę zdobył Maciej 
Domański i na koniec Hamulić jeszcze zaliczył asystę. 
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Źródło:PiłkaNożna.pl 

 

Pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla marynarzy 

OMK/PZU  

Mamy pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla marynarzy.  
Dla marynarzy zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia, poniżej do pobrania i wypełnienia 
kwestionariusz. 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/Kwestionariusz%20do%20ubezpieczenia%20zdrowotnego%20OMK%20-
%20PZU.pdf 
Wypełniony kwestionariusz proszę przesłać na adres e-mail: biuro@nms.org.pl 
Dla przypomnienia poniżej informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy z Organizacji 
Marynarzy Kontraktowych,  

 Nielimitowane wizyty u lekarzy 25 specjalizacji ( w tym domowy i internista ) 
 Nielimitowane 173 rodzaje badań diagnostycznych  
 29 zabiegów ambulatoryjnych 
 2 wizyty rocznie domowe 
 grypa sezonowa, tężec  
 raz w roku przegląd stomatologiczny 
 negocjujemy Lekarza Medycyny Pracy – świadectwa zdrowia marynarzy 

 
Składka ubezpieczeniowa marynarza wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosi 100 pln miesięcznie i 
jest  płatna z góry za 6 lub za 12 m-cy na konto OMK. 
Oferta , lista placówek zdrowotnych w całej Polsce oraz szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej  
https://www.omk.org.pl/article/1026 

Negocjujemy w sprawie rozszerzenia pakietu ubezpieczenia o przystępowania do ubezpieczenia członków 
rodziny marynarza, poinformujemy o takiej możliwości po zakończeniu ustalania szczegółów. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

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

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

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

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

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

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

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

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

potrzeb XXI wieku. 
W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 
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Wydarzyło się 16 sierpnia - kalendarium.  

16 sierpnia jest 228. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 137 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują: 
Ambroży, Anioł, Arsacjusz, Ciechosław, Diomedes, Domarad, Domasuł, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, La
urencjusz, Laurenty, Piotra, Roch, Sabbas, Stefan, Symplicjusz, Symplicy, Tytus i Wawrzyniec. 
Dzisiaj obchodzimy w Dominikanie Dzień Odrodzenia. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1264 r. – Książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał Statut kaliski gwarantujący prawa Żydom. 
1456 r. – Wojna trzynastoletnia: w Toruniu zawarto układ o sprzedaży Polsce sześciu zamków i miast przez 
zaciężnych krzyżackich.  
1794 r. –  W czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wprowadzono do obiegu pierwsze 
polskie banknoty.  
1905 r. – Otwarto nieistniejącą już stację kolejową Gdańsk Wąskotorowy. 

1911 r. –  Cesarz Mikołaj II Romanow zatwierdził zarządzenie o likwidacji Twierdzy Warszawa, co pozwoliło na 
uchylenie 9 września zakazu budowy na fortecznych esplanadach i rozbudowę miasta.  
1919 r. – Wybuchło I powstanie śląskie.  
1941 r.–  Niemcy zamordowali 480 Żydów (głównie mężczyzn) z getta w Kostopolu na Wołyniu.  
1944 r. – 16. dzień powstania warszawskiego: radio berlińskie po raz kolejny nadało fałszywą informację, jakoby 
powstanie zostało zdławione. 

 74 Polaków zostało zamordowanych w czasie ataku oddziału UPA na Muczne w Bieszczadach. 
1945 r.– Polska podpisała ze ZSRR układ ostatecznie regulujący kształt granicy wschodniej. 
 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-08-16 

1 EUR 4,6928 

1 USD 4,6282 

1 CHF 4,8784 

1 GBP 5,5711 

     

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R   

Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malucha zagaduje mężczyzna siedzący obok: 

- Przyszedłeś sam? 

- Tak, proszę pana. 

- Stać cię było na tak drogi bilet? 

- Nie, tata kupił. 

- A gdzie jest twój tata? 

- W domu, szuka biletu. 

 


