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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. 

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

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

516 516 900. 

W pozostałych 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.pll  

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19i. 

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 

ISR: Clarksons znacząco obniża prognozy globalnej produkcji stoczniowej.  

Przed branżą stoczniową rysują się nieciekawe perspektywy dla kontraktów do realizacji w drugiej połowie tego 
roku. Powód jest oczywisty – brakuje zapytań. 
Sytuacja nasila konkurencję między stoczniami chińskimi i południowokoreańskimi, ponieważ rywalizują one o 
mniejszą liczbę nowych przedsięwzięć. Chińskie przedsiębiorstwa wchodzą na obszary, w których wcześniej 
dominowały firmy w Korei Południowej. Prawie nie ma zapytań dotyczących budowy dużych kontenerowców. 
Japoński Ocean Network Express (ONE) w ślad za niemieckim gigantem Hapag-Lloyd zrezygnował realizacji z 
wcześniejszych zleceń wobec słabnącego rynku. Niektórzy gracze rynkowi uznali, że może to być dogodny czas 
na zamówienie dużych tankowców. Armatorzy wydają się być nieprzekonani, ponieważ nie są pewni co do 
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warunków tankowania statków nowej generacji, które będą w stanie spełnić przyszłe wymagania w zakresie 
emisji. W tej sytuacji właśnie chińskie stocznie agresywnie konkurują o kontrakt na tankowce LR2 i aframax, 
czego przykładem jest zamówienie Communications Financial Leasing (Bocomm Leasing) na 12 nowych 
jednostek dla Shella. To wsparcie chińskich firm leasingowych i sektora bankowego pomaga stoczniom z tego 
kraju skutecznie rozpychać się na rynku. Trzy duże stocznie z Korei Południowej w drugiej połowie roku oczekują 
z kolei zamówień na napędzane gazem jednostki do transportu LNG dla armatorów z Rosji i wschodniej Afryki. 
Ogromny program rezerwacji katarskiego LNG dla Korei Południowej i Chin również daje nadzieje na kolejne 
kontrakty, ale istnieją poważne wątpliwości, czy zostaną one zrealizowane jeszcze w tym roku. 
Azjatyccy brokerzy obecny deficyt zamówień już uważają za znacznie poważniejszy niż to, czego doświadczył 
rynek po załamaniu gospodarczym w 2009 roku, ponieważ wtedy rynek przeżywał okres silnych zamówień i 
wysokich cen ropy. Przeprowadzone w tym miesiącu przez Clarksons Research badanie „Covid-19: Shipping 
Impact” wykazało, że zamówienia na nowe budowy w pierwszej połowie 2020 roku spadły o 53% w porównaniu 
do roku ubiegłego do poziomu 10,9 mln GT. Liczba zamówień w pierwszych sześciu miesiącach tego roku jest o 
66% niższa w porównaniu do średniej za lata 2009 – 2019. Clarksons określił w tym roku działalność kontraktową 
jako „wyjątkowo ograniczoną”. Stwierdzono, że globalne rozprzestrzenienie się epidemii na Covid-19 poważnie 
wpłynęło na nastroje inwestorów i spotęgowało istniejące obawy dotyczące stosowania nowych paliw i 
technologii, a globalne ograniczenia podróży ograniczają zdolność stoczni do zawierania umów. 
Clarksons uważa, że nawet biorąc pod uwagę agresywny marketing prowadzony przez stocznie w czwartym 
kwartale i wsparcie ze strony zamówień krajowych, prognozy co do wielkości portfel zamówień na nowe jednostki 
powinny być zmniejszone z 10% do 9,1% w wymiarze GT lub z 9% do 8% w zakresie DWT. Sugeruje to okres 
względnie niskiego wzrostu wielkości floty po okresie pandemii. 
Clarksons oszacował, że około 30% wszystkich zamówień w sektorze stoczniowym zaplanowanych na 2020 rok 
może zostać przesuniętych na rok 2021. Jest to dwukrotność skali przeniesienia, jaką firma szacowała na 
początku tego roku. W rezultacie obniża ona szacunki wielkości produkcji stoczniowej o 10% do poziomu 49 mln 
gt. Obecnie Clarksons szacuje wzrost floty światowej o około 2% pod względem tonażu w tym roku. Dla 
porównania, w 2009 roku ten wzrost wyniósł 7,4%. 
 

 Źródło:gospodarkamorska.pl 

Instalacja pierwszych fundamentów Moray East zakończona sukcesem. 

Spółka Moray Offshore Windfarm (East) Ltd (nazywana w skrócie „Moray East”) ogłosiła na swojej stronie 
interentowej zakończoną powodzeniem instalację pierwszego fundamentu kratownicowego turbiny wiatrowej w 
ujściu zatoki Moray Firth. Fundamenty kratownicowe (których docelowo będzie 103) to konstrukcje stalowe, na 
których zostanie zainstalowana setka turbin wiatrowych i trzy morskie stacje elektroenergetyczne. 
Prace lądowe wspierające instalację prowadzone są z obiektu Global Energy, znajdującego się w porcie Nigg w 
regionie Easter Ross. 
Jak skomentował kierownik operacji, Ed Maycock: "Pomimo wyzwań związanych z pandemią koronawirusa i 
problemami związanymi ze statkiem instalacyjnym w ostatniej chwili przed instalacją, udało nam się bezpiecznie 
dokonać tych prac. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali na to, aby było to możliwe". 
Przypomnijmy, że na początku maja doszło do poważnego wypadku w porcie w Rostocku, przy nabrzeżu 
używanym przez oddział firmy Liebherr. Ramię nowego żurawia Liebherr HLC 295000 o dopuszczalnym 
obciążeniu roboczym 5000 ton uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Wypadek miał miejsce podczas prób 
obciążeniowych na statku do instalacji morskich turbin wiatrowych Orion I, który miał być wykorzystany przy 
budowie Moray East. Więcej na ten temat TUTAJ.  
Morska farma wiatrowa Moray East należy do EDPR, ENGIE, DGE i CTG. Projekt o docelowej łącznej mocy 950 
MW ma być oddany do eksploatacji w 2022 r. Farma jest położona 22 km od wybrzeża zatoki Moray Firth w 
Szkocji. Według założeń, ma być w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet 950 000 
gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Energia elektryczna wygenerowana przez FW Moray East pozwoli 
uniknąć emisji nawet 1,4 mln ton ekwiwalentu CO₂ rocznie (zakładając zastąpienie produkcji energii elektrycznej 
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ze spalania gazu ziemnego energią wiatrową). Co więcej, farma jest budowana na wodach głębszych niż 
większość istniejących już farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii. Ze względu na to, wymagane jest 
zastosowanie  trójnożnych fundamentów kratownicowych dla każdej platformy wspierającej turbiny i stacje 
elektroenergetyczne. Do każdej platformy dźwigającej turbiny i stacje elektroenergetyczne potrzebne są trzy 
konstrukcje wsporcze, co daje łącznie 309 takich struktur na cały projekt. 
O kontrakt na budowę około 30 górnych części fundamentów kratownicowych wraz z ostatecznym montażem 
ubiegała się szczecińska fabryka ST³ Offshore. Niestety, kontrakt ten przypadł finalnie belgijskiej firmie Eiffage. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Kilometrowa plama oleju w kanale portowym w Łebie. 

Od środy wieczór straż pożarna próbuje usunąć olbrzymią plamę substancji pochodnej nieznanego pochodzenia 
w kanale Chełst w Łebie. Akcji nadal nie udało się zakończyć, ponieważ olej wciąż się wydobywa. 
Służby zostały poinformowane o rozprzestrzeniającej się w kanale portowym w stronę jeziora Sarbsko plamie ok. 
godziny 18.30 w środę 08.07. Na miejscu zjawiło się 7 zastępów straży pożarnej, urzędnicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele wydziału Zarządzania Kryzysowego w Łebie. 
Na razie nie wiadomo skąd dokładnie pochodzi substancja. Film olejowy rozciąga się na długość ok. kilometra, 
od portu aż do mostu na ulicy św. Jakuba. Strażacy stosują neutralizatory, które mają za zadanie rozpuścić 
ropopochodną ciecz oraz zapory sorpcyjne wyłapujące olej z powierzchni wody. Do tej pory zebrało się na nich 
już kilka litrów substancji, która wciąż się wydobywa. 
Ropopochodna substancja stanowi duże zagrożenie dla środowiska wodnego. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Libia wznawia produkcję ropy po miesiącach blokady. 

Libijska Krajowa Spółka Naftowa (NOC) poinformowała w piątek w komunikacie, że wznawia produkcję i eksport 
ropy po trwającej od 17 stycznia blokadzie pól naftowych i terminali przez Libijską Armię Narodową (ANL) 
generała Chalify Haftara. 
W oświadczeniu prezes NOC Mustafa Sanalla napisał: "Nareszcie jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc pokonać 
ten etap i zmierzać do przywrócenia produkcji". 
Większość głównych pól naftowych i infrastruktury eksportowej w Libii znajduje się na terytorium kontrolowanym 
przez ANL, która według ONZ walczy razem z rosyjskimi najemnikami przeciwko libijskim siłom rządowym. 
Administracja watażki Haftara, wspieranego przez Rosję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt, ma siedzibę w 
Bengazi na północnym wschodzie Libii. Kraj podzielony jest de facto od 2015 roku. 
W czerwcu ANL utraciła znaczną część terytorium wokół Trypolisu i na północnym zachodzie na rzecz 
uznawanego przez ONZ Rządu Pojednania Narodowego (GNA), wspieranego militarnie przez Turcję. Pozwoli to 
NOC na wznowienie produkcji i eksportu surowca. Jak poinformowała firma, ropa eksportowa jest już 
pompowana na pierwszy tankowiec w porcie naftowym As-Sidra na wchodzie kraju. 
Jednak odzyskanie pełnych mocy produkcyjnych, czyli wydobycie na poziomie około 1,2 mln baryłek dziennie, 
zajmie sporo czasu, ponieważ - jak ogłosiła NOC - "nielegalna blokada narzucona 17 stycznia doprowadziła do 
istotnych szkód w zbiornikach (ropy) i infrastrukturze". 
Zablokowanie eksportu ropy przez siły Haftara odcięło główne źródło dochodów Libii. 
Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest nadal rozdarta między 
dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest to rząd jedności narodowej Fajiza Mustafy as-
Saradża, ustanowiony w 2015 roku i popierany przez ONZ, a na wschodzie - rząd ANL w Bengazi, którego 
szefem ogłosił się Haftar. (PAP)  
                                                                                                                                                              Źródło:pap.pl 
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Wiadomo, jak Gazprom rekompensuje zatrzymanie Jamał Europy. Ukraina 

zostanie z niczym?  

Wstrzymanie dostaw gazu za pośrednictwem gazociągu z Rosji przez Białoruś i Polskę do Niemiec (Jamał-
Europa) nie doprowadziło do zwiększenia tranzytu poprzez terytorium Ukrainy. Gazprom (MOEX: GAZP) zamiast 
tego pobiera gaz z przepełnionych magazynów w Europie. 
Dostawy gazu za pośrednictwem rurociągu Jamał-Europa zawieszono na planowe coroczne prace 
konserwacyjne w poniedziałek rano, zostaną wznowione w sobotę rano. W ubiegłym roku spowodowało to wzrost 
dostaw poprzez terytorium Ukrainy. Jednak w tym roku dostawy ukraińskim korytarzem nie tylko nie wzrosły, ale 
nawet zmalały. 
Jednocześnie – jak wynika z danych portalu Gas Infrastructure Europe – wzrósł przesył z magazynów w Europie 
- w przybliżeniu o wielkość wydajności gazociągu wyłączonego z eksploatacji na czas prac konserwacyjnych. 
Gazprom przed ostatnią zimą poważnie przygotowywał się do zawieszenia tranzytu gazu poprzez Ukrainę, 
wpompowując do europejskich podziemnych magazynów rekordowe objętości 11,4 mld metrów sześciennych 
gazu (z czego 7,6 mld metrów sześciennych zostało sprzedanych w ramach REPO Gazprombank; MOEX: 
GZPR). Przywrócenie tego wolumenu potrwa do jesieni, co oznacza, że Gazprom będzie nadal wprowadzał na 
rynek gaz, który - według statystyk - sprzedał już w 2019 roku. 
Gazociąg Jamał-Europa o długości ponad 2 tys. km biegnie od rosyjskiego Torżka do niemieckiego Frankfurtu 
nad Odrą. Jego przepustowość wynosi 33 mld metrów sześciennych gazu rocznie lub 90 mln metrów 
sześciennych dziennie. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Maersk sprzedał duży kontenerowiec na rozbiórkę ekologicznej stoczni w Turcji. 

Maersk, właściciel i operator największej na świecie floty kontenerowej, sprzedał kontenerowiec Sine Maersk o 
ładowności 9,440 TEU do rozbiórki w Turcji. 
Według danych VesselsValue 22-letni kontenerowiec ma wartość rynkową 11,69 mln USD. 
- Niniejszym potwierdzamy, że Sine Maersk został wysłany do odpowiedzialnego recyklingu do Aliaga w Turcji. 
Zbudowany w 1998 roku duński Post-Panamax (9.640 TEU) zostanie zdemontowany w Sök Denizcilik Tic. Ltd., 
certyfikowanej stoczni, której zleciliśmy w 2017 roku recykling Maersk Pembroke – powiedział rzecznik Maerska. 
Stocznia turecka została wpisana na europejską listę zatwierdzonych zakładów recyklingu statków, które 
spełniają surowe kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Według stanu na styczeń tego roku lista 
obejmowała 41 stoczni. 
Ten ruch jest podejmowany, ponieważ główne gałęzie przemysłu pracują nad zmniejszeniem nadpodaży statków 
i malejącym popytem z powodu pandemii koronawirusa. 
Złomowanie starszego tonażu wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zainteresowanie nowymi 
przejęciami jest dość niskie ze względu na ograniczony dostęp do kapitału i problemy z popytem. 
Będąc liderem ekologicznych inicjatyw, Maersk jest zdecydowanym zwolennikiem ekologicznego recyklingu 
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. 
Statki tego armatora zostały głównie zdemontowane w stoczniach w Turcji i Chinach, które są czołowymi 
dostawcami rentownego i odpowiedzialnego recyklingu statków. 
Co ciekawe, w 2016 roku Maersk uruchomił inicjatywę, aby pomóc w modernizacji zakładów i praktyk recyklingu 
statków na stoczniach Alang, aby były one zgodne ze standardami firmy. 
Dwa lata po tym projekcie, ówczesny dyrektor naczelny A.P. Møller - Mærsk A / S, Søren Skou powiedział, że 
stocznie złomowe w Alang w Indiach są na drodze transformacji w kierunku spełnienia wysokich standardów 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 
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Japonia planuje w ciągu 10 lat wybudować 30 morskich farm wiatrowych. 

„Nikkei” poinformował w czwartek, że Japonia opracuje nowe zasady i infrastrukturę wspierającą w dążeniu do 
budowy morskich farm wiatrowych w 30 lokalizacjach w ciągu następnej dekady. Gazeta powiedziała, że minister 
przemysłu Hiroshi Kajiyama wkrótce ogłosi środki polityczne mające na celu osiągnięcie celu. 
Nowa polityka ma na celu powstanie 3-4 projektów każdego roku o łącznej mocy wytwórczej 1 gigawata (GW), 
począwszy od roku budżetowego rozpoczynającego się w kwietniu 2021 roku aż do roku budżetowego 
2030/2031. W sumie mają powstać farmy o mocy 10 GW. 
Aby przyspieszyć ekspansję, Ministerstwo Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT) planuje 
zbudować w całym kraju magazyny części potrzebnych do budowy, a także wzmocnić niektóre porty. 
Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) planuje zrewidować zasady dotyczące sieci 
elektroenergetycznej w celu zniesienia ograniczeń dla bardziej ekologicznych dostawców energii. 
Japonia pozwala obecnie dużym tradycyjnym zakładom energetycznym, które kontrolują swoje sieci przesyłowe, 
ograniczać dostawy energii odnawialnej, takie jak te z farm słonecznych i wiatrowych, w razie potrzeby, aby 
zapewnić stabilność sieci. 
Urzędnik METI zajmujący się energią odnawialną odmówił komentarza do raportu. Urzędnik MLIT powiedział, że 
ministerstwo już rozpoczęło prace nad niektórymi portami, ale odmówił komentarza do pozostałej części raportu. 
Budowa każdej morskiej elektrowni wiatrowej trwa zwykle od 5 do 10 lat. Japoński rynek morskiej energetyki 
wiatrowej ma się rozwijać zgodnie z ustawą o promocji morskiej energii wiatrowej, wprowadzoną w ubiegłym 
roku. 
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Greenpeace ukarany grzywną 100 000 $ za protesty na platformie wiertniczej BP. 

Sąd w Szkocji obciążył Greenpeace grzywną w wysokości 80 000 GBP (100 000 USD) za próbę powstrzymania 
głównego brytyjskiego koncernu naftowego przed wydobyciem ropy na morskim polu naftowym Vorlich. 
Przypomnijmy, że grupa ekologów ingerowała w operacje BP i platformę wiertniczą Paul B. Loyd Jr., należąca do 
Transocean, wchodząc na jej pokład w dniu 9 czerwca 2019 r. 
Brytyjski oddział Greenpeace otrzymał nakaz zaprzestania okupacji platformy od BP i Transocean zaledwie kilka 
dni później. 
Po tym, jak Greenpeace zignorował nakaz, na miejsce wezwano policję, aby spróbować usunąć aktywistów z 
platformy. Do tego czasu platforma została zajęta przez drugą grupę aktywistów, która zastąpiła pierwszą turę, 
postawioną już przed szkockim sądem pod zarzutem zakłócania porządku. 
Policjantom udało się usunąć pozostałych dwóch aktywistów Greenpeace, którzy spędzili ponad 70 godzin 
blokując platformę przed opuszczeniem Cromarty Firth. Zaledwie dzień po aresztowaniu, 14 czerwca 2019 r., 
dwóch nowych Greenpeace'owców weszło na konstrukcję i wspięło się na suwnicę. Zostali aresztowani 
następnego dnia. 
Gdy trzecia para wspinaczy Greenpeace została aresztowana, protestujący zmienili taktykę i wykorzystali swój 
statek Arctic Sunrise, aby wyprzedzić platformę Paula B. Loyda Jr. i odciąć jej drogę w kierunku miejsca 
wiercenia na polu Vorlich. W rezultacie platforma została zmuszona do zawrócenia. Aktywiści próbowali również 
ponownie wejść na platformę, ale holownik był w stanie przyspieszyć wraz z holowaną platformą. 
Platforma kilkakrotnie próbowała dostać się do miejsca wiercenia, co zmusiło operatorów do jeszcze 
dwukrotnego zawrócenia o 180 stopni z powodu ingerencji Greenpeace. 
W wyniku 12-dniowej blokady platformy aresztowano łącznie 14 osób - w tym trzech fotografów. 
W ubiegłym tygodniu sąd dodatkowo stwierdził, że swoim działaniem brytyjski Greenpeace kilkakrotnie naruszył 
nakazy sądowe. 
Według artykułu Maritime Executive, sędzia Lady Wolffe ze szkockiego Court of Sessions powiedziała w swoim 
orzeczeniu, że nie ma wątpliwości, że kierownictwo Greenpeace UK od samego początku było ściśle związane z 
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tą operacją. W akcie „łagodności”, nałożyła grzywnę na całą organizację i nie ukarała jej poszczególnych 
członków. W takich przypadkach kary dla osób fizycznych mogą obejmować pozbawienie wolności. 
Warto zauważyć, że Greenpeace bronił swojego stanowiska ws. okupacji platformy:: „Pomimo nakazu sądowego 
o zaprzestaniu działalności, działacze kontynuowali. Greenpeace uważa, że ich moralnym obowiązkiem jest 
powstrzymanie wiercenia na nowym złożu i ochrona planety z powodu coraz poważniejszych skutków katastrofy 
klimatycznej. 
„Kiedy Greenpeace dowiedział się o planach BP dotyczących wiercenia, wiedzieliśmy, że musimy podjąć 
działania. Jeśli pozwoli się firmom naftowym kontynuować działalność jak zwykle, cały świat przegra ”. 
Licencja wiertnicza BP „nielegalna” 
W kwietniu 2020 r. Greenpeace zdołał skłonić rząd do przyznania, że proces przyznawania zezwolenia BP na 
wiercenie na Morzu Północnym był niezgodny z prawem. 
Greenpeace oświadczyło, że udzielając BP pozwolenia na wiercenie na polu Vorlich, rząd nie wziął pod uwagę 
wpływu, jaki odwierty wywrą na nasz klimat - ponieważ jest już wystarczająco dużo ropy do spalenia. Rezerwy z 
Vorlich prawdopodobnie dodałyby około 30 milionów baryłek dodatkowej ropy. Grupa środowiskowa stwierdziła 
też, że rząd Wielkiej Brytanii jest prawnie zobowiązany do rozważenia wpływu większej liczby wierceń naftowych 
na klimat. 
Greenpeace ma nadzieję, że zapobiegnie wydobywaniu ropy z pola Vorlich i ustanowi precedens, który zmusi 
rząd do „rozważenia szkodliwego wpływu na klimat przed wydaniem jakichkolwiek nowych zezwoleń na wiercenie 
w przyszłości”. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Rewanż za Puchar Polski wzięty. 

Lech Poznań nie odpuszcza w walce o wicemistrzostwo Polski. Zawodnicy "Kolejorza" pokonali Lechię Gdańsk 
3:2, biorąc tym samym rewanż za półfinał Pucharu Polski. 
Naładowany Lech Poznań od pierwszej minuty włączył tryb turbo i rzucił się na Lechię. W piątej minuty 
gospodarze cieszyli się z pierwszego trafienia w tym spotkaniu, Dani Ramirez technicznym strzałem posłał piłkę 
do siatki z rzutu wolnego. Trafienie hiszpańskiego zawodnika bezsprzecznie aspiruje do miana najładniejszego 
gola tej kolejki. Kolejorz świetnie zaczął i wiódł prym, Lechia nie potrafiła wyjść z własnej połowy i wypracować 
dogodną sytuację. W 17. minucie Łukasz Zwoliński trafił do siatki, jednak VAR anulował trafienie napastnika 
Lechii. 
W 22. minucie kibice zebrani na stadionie mieli okazję świętować po raz drugi trafienie swoich 
zawodników. Jakub Moder skutecznie wstrzelił piłkę tuż przed bramkę Kuciaka, Robert Gumny znalazł się w 
odpowiednim miejscu i pokonał słowackiego zawodnika. W 42. minucie Omran Haydary zdołał trafić do bramki 
Lecha dając tym samym honorowego gola drużynie Lechii. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego w pierwszej 
części meczu Kamil Jóźwiak popisał się celnym strzałem z linii pola karnego, którego Kuciak nie miał szans 
wybronić. Lech schodził do szatni z dwubramkowym, słusznym prowadzeniem. 
 
Wydawało się, że dobrze dysponowany Lech wyjdzie pełen energii i werwy na drugą część spotkania i kolejne 
gole dla gospodarzy będą kwestią czasu. Prym przejęła Lechia i już w 47. minucie zmniejszyła przewagę Lecha, 
katastrofalnie w tej sytuacji pokazała się defensywa Lecha, która została z łatwością ograna przez rywali. 
Jeszcze większy błąd popełnił Miłosz Mleczko, który nie potrafił skutecznie wyłapać strzału i wybił futbolówkę tuż 
przed nogi niepilnowanego Jose Gomeza. Portugalczyk miał przed sobą pustą bramkę i z łatwością zaaplikował 
piłkę do siatki. 
 
W drugiej odsłonie Lech nie był już tak aktywny w ofensywie tak, jak w pierwszej części tego meczu. Zawodnicy 
Dariusza Żurawia nie oddali ani jednego, celnego strzału. Lechia odnotowała cztery celne próby, jednak nie udało 
się jej ostatecznie doprowadzić do remisu. Pod koniec regulaminowego czasu gry Conrado został ukarany 
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czerwoną kartką za brutalny faul na Kostewyczu. Lech dowiózł prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego i 
dopisuje kolejny komplet punktów. 
 
Dzięki trzem punktom poznaniacy są na drugiej pozycji w tabeli, mają taką samą ilość punktów co Piast Gliwice, 
jednak dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedzają drużynę Waldemara Fornalika.  
 

 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Zamykasz oczy , Budzisz inne zmysły? Odkryto nowe połączenie między oczami a 

dotykiem. 

Zespół naukowców odkrył, że drobne ruchy gałek ocznych mogą być wskaźnikiem zdolności człowieka do 
przewidywania istotnych informacji i bodźców z otoczenia, niezależnie od modalności sensorycznej tych 
informacji. Badanie ujawnia związek między ruchami oczu a zmysłem dotyku. 
W toku badań okazało się, że drobne ruchy gałek ocznych mogą utrudniać naszą zdolność do rozróżniania 
bodźców dotykowych. Z drugiej strony celowe tłumienie ruchów gałek ocznych przed przewidywanym 
bodźcem – zwiększa naszą zdolność do rozróżniania wrażeń dotykowych. 
– Może to odzwierciedlać wspólne obszary mózgu, a także wspólne zasoby neuronowe i poznawcze, jakie 
leżą u podstaw zarówno ruchów gałek ocznych, jak i przetwarzania bodźców dotykowych – mówi Marisa 
Carrasco, profesor psychologii i neuronologii na New York University oraz starsza autorka artykułu, który pojawił 
się w najnowszym numerze Nature Communications. 
– To połączenie między oczami i dotykiem ujawnia zaskakujący związek między percepcją, poznaniem i 
działaniem – dodaje Stephanie Badde, doktorantka z Nowego Jorku i współautorka badań. 
W trakcie badania poproszono uczestników o rozróżnienie dwóch rodzajów wibracji wytwarzanych przez 
urządzenie podłączone do ich palca: „szybkiej” – o wysokiej częstotliwości i „wolnej” o niższej częstotliwości. 
Następnie naukowcy śledzili nawet najmniejsze z ich mimowolnych ruchów gałek ocznych, znane jako 
mikrosakady. Te małe, szybkie ruchy gałek ocznych występują nawet wtedy, gdy próbujemy skupić wzrok na 
jednym miejscu. 
W czasie badania uczestnicy zostali poinstruowani, aby skupić wzrok na punkcie na ekranie komputera. 
Wskazówka – stuknięcie wywołane przez urządzenie na ich palcu – zapowiadało następną wibrację. Uczestnicy 
nie wiedzieli, że właśnie czas między sygnałem a wibracją urządzenia był najważniejszą częścią eksperymentu. 
Dzięki manipulowaniu tym interwałem przez badających, uczestnicy niektórych bloków mogli z większą 
dokładnością przewidzieć, kiedy nastąpi kolejna wibracja. Część badanych otrzymywała „dawki wibracji” w 
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nieregularnych, trudnych do przewidzenia odstępach. Druga grupa – w stałych, niezmieniających się odstępach 
czasu. 
Dzięki temu naukowcy mogli sprawdzić nie tylko, w jaki sposób tempo mikrosakadowe uczestników spadnie tuż 
przed spodziewanym bodźcem wibracyjnym, ale także w jaki sposób ich zdolność do odróżniania szybkich i 
wolnych wibracji zostanie zwiększona przez tłumienie mikrosakad. 
Okazało się, że tłumienie mikro ruchów gałek ocznych sprawiło, że zdolność badanych do odbierania i 
rozróżniania silnych i wolnych wibracji się poprawiała. Mechanizm blokowanie mikrosakad odnotowano 
głównie u badanych z grupy o stałych interwałach między bodźcami, którym łatwiej było przewidzieć, kiedy pojawi 
się kolejna wibracja i jaką będzie miała siłę. 
„Odkrycia te przedstawiają zamrożenie okoruchowe jako marker czasowych oczekiwań intermodalnych. Co 
więcej, mikrosakady występujące wokół prezentacji celu dotykowego są związane ze zmniejszoną wydajnością, 
co sugeruje, że zamrożenie okoruchowe zmniejsza potencjalne szkodliwe, jednoczesne skutki mikrosakad i 
ujawnia crossmodalne połączenie między percepcją dotykową a działaniem okoruchowym” – napisali autorzy 
artykułu. 
Innymi słowy – badacze udowodnili, że układ okoruchowy wykształcić reakcję przygotowawczą na 
zdarzenia dotykowe – utrzymując oczy w bezruchu. 
 

Źródło:Focus.pl 
 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

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

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za 
granicą. 
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

www.omk.org.pl 
 

 

Wydarzyło się 13 lipca - kalendarium 

13 lipca jest 194 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 171 dni.   
Imieniny obchodzą:  
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 Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Joel, Małgorzata, Mildreda, Radomiła, Serapion, Sylas, 
Sara, Świerad i Trofima. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1410r. – Zmierzające pod Grunwald wojska króla Władysława II Jagiełły zdobyły i spaliły Dąbrówno.  
1521r. - Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunt.   
1666r.–  W bitwie pod Mątwami wojska rokoszan dowodzone przez Jerzego Lubomirskiego pokonały armię 
królewską Jana II Kazimierza Wazy. 
1736r.–  Zakończyła się największa powódź w historii Poznania (9–13 lipca).  
1794r. – Insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjsko-pruskie rozpoczęły oblężenie Warszawy.  
1882r. – W Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. 
1943r. – 50 mieszkańców Lipska (powiat augustowski) zostało rozstrzelanych przez Niemców w fortach 
w Naumowiczach koło Grodna. 
 Niemcy spacyfikowali wsie Sikory-Tomkowięta (49 ofiar) oraz Zawada i Laskowiec (58 ofiar) w okręgu 

białostockim. 
 Rozpoczęła się niemiecka operacja „Hermann”, wymierzona w polskich i sowieckich partyzantów bazujących 

w Puszczy Nalibockiej. 
 Rzeź wołyńska: w dniach 10–13 lipca zostało zamordowanych przez UPA ponad 250 

mieszkańców Dominopola (powiat włodzimierski). 
.. 
 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

W parku na ławce siedzi młoda atrakcyjna dziewczyna i czyta książkę. Dosiada się do niej młody 
chłopak. Chce ją poderwać. 
- Jaka książkę pani czyta? 
- "Geografię seksu". 
- I jaka jest główna myśl tej książki? 
- Ze najlepszymi kochankami sa Żydzi i Indianie. 
- Pani pozwoli ze się przedstawię: Nazywam się Mojżesz Winnetou. 


