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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) 
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OTH zamówił dwie jednostki do instalacji turbin wiatrowych w CMHI. 

Norweski OHT zawarł umowę z China Merchants Heavy Industry (CMHI) w sprawie budowy dwóch statków 
instalacyjnych do turbin wiatrowych, z opcją na dwie dodatkowe jednostki. 
OHT zawarł umowę poprzez swoją spółkę zależną VIND Offshore Installation AS, będącą w całości jej 
własnością. 
Będą to jednostki samopodnośne (jack-up) konstrukcji GustoMSC i będą przygotowane do obsługi turbin 
wiatrowych nowej generacji, wyposażonych w żuraw teleskopowy o maksymalnym udźwigu 2500 ton i 
maksymalnej wysokości podnoszenia około 165 metrów. 
Jack-upy będą w stanie zainstalować turbiny wiatrowe na wodzie o głębokości do 65 metrów. Statki będą 
wyposażone w hybrydowe rozwiązania akumulatorowe, a także wyrafinowany układ elektryczny i sterowania, 
zmniejszający emisję CO2 o 20 procent w porównaniu z podobnymi jednostkami. 
W przyszłości statki będą mogły również być wykorzystane do zainstalowania ogniw paliwowych zasilanych 
wodorem. Pierwsza jednostka zostanie dostarczona na początku 2023 roku. 
- Dzięki tej inicjatywie OHT mocno ugruntowuje swoją pozycję jako wiodąca, w pełni zintegrowana firma 
transportowo-instalacyjna (T&I) dla morskiej energetyki wiatrowej. W ten sposób odpowiadamy na obawy 
klientów dotyczące braku odpowiedniej pojemności statków na dynamicznie rozwijającym się rynku morskiej 
energetyki wiatrowej. Słyszymy, jak klienci pochwalają rozwój zdolności naszej firmy do obsługi T&I fundamentów 
i turbin nowej generacji - powiedział Torgeir E. Ramstad, dyrektor generalny OHT. 
Dwa lata temu OHT podpisał kontrakt na budowę największego na świecie statku do montażu fundamentów - 
Alfa Lift - w CMHI. 
Ten statek, który ma być dostarczony w przyszłym roku, jest przeznaczony do instalowania monopali i płaszczy 
ze statku pływającego w trybie dynamicznego pozycjonowania. 
16 miesięcy po zamówieniu Alfa Lift, OHT ogłosił przyznanie kontraktu Dogger Bank A & B, w ramach którego 
Alfa Lift będzie transportować i instalować fundamenty pod największą morską farmę wiatrową na świecie od 
2022 roku. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 30-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 2 
 

Niderlandy - morska farma wiatrowa z fabryką wodoru. 

Crosswind - konsorcjum Shella i Eneco wygrało aukcję na budowę u brzegów Niderlandów morskiej farmy 
wiatrowej o mocy ponad 750 MW, oferując dodatkowo budowę wytwórni wodoru w Rotterdamie. O wynikach 
aukcji decydowały właśnie dodatkowe inwestycje oferentów. 
Na obszarze Hollandse Kust Noord o powierzchni 125 km kw., leżącym ok. 20 km od brzegów Holandii 
Crosswind chce postawić 69 turbin Siemesa Gamesy o mocy 11 MW każda. Farma ma być gotowa w 2023 r. 
Aukcja odbywała się jednak w formule „konkursu piękności”, ponieważ poziom oferowanego inwestorom 
publicznego wsparcia był równy zero. Liczyła się jakość oferowanych przez chętnych projektów, co w praktyce 
oznacza dodatkowe inwestycje w elementy takie jak integracja z siecią, magazyny energii czy właśnie 
technologie „zielonego” wodoru. 
Przed rozstrzygnięciem Crosswind ogłosił, że wyprodukowanej na farmie energii elektrycznej użyje do produkcji 
wodoru w instalacji do elektrolizy o mocy 200 MW, która powstanie w porcie w Rotterdamie. Produkcja wodoru 
była wysoko punktowana w systemie ocen jakości projektu w aukcji. 
Shell zamierza użyć wytwarzanego w Rotterdamie wodoru m.in. do procesów chemicznych w swojej rafinerii w 
Pernis. 
Jak przypomniało przy tej okazji Wind Europe, największe europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej, w swojej 
strategii wodorowej z czerwca 2020 r. Komisja Europejska wskazała, że wodór będzie odgrywał główną rolę w 
dekarbonizacji takich sektorów, które nie mogą być bezpośrednio zelektryfikowane. To m.in. ciężki transport 
morski i drogowy czy niektóre procesy przemysłowe. 
Niderlandy planują, że w 2023 r. 16 proc. produkowanej energii elektrycznej będzie pochodziło z morskich farm 
wiatrowych, a w 2030 r. udział ten wzrośnie do 40 proc.(PAP) 
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Nord Stream 2 – Prezes UOKiK nakłada karę na Gazprom. 

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył blisko 213 mln zł kary na Gazprom - to skutek  braku 
współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2. 
 
Taki obowiązek wynika z przepisów europejskich, na których opiera się polska ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 
Nałożenie kary na Gazprom związane jest z prowadzonym postępowaniem w sprawie utworzenia konsorcjum 
finansującego budowę gazociągu Nord Stream 2 bez wymaganej zgody Prezesa UOKiK. Prezes Urzędu postawił 
w tej sprawie zarzuty sześciu spółkom: Gazpromowi z Rosji, Engie Energy ze Szwajcarii oraz czterem 
pochodzącym z Niderlandów: Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall. W trakcie trwania tego postepowania Prezes 
UOKiK zwrócił się o dokumenty istotne dla sprawy także do Gazpromu, jednak spółka odmówiła udzielenia 
informacji ważnych dla prowadzonego postępowania. 
- Na podstawie istniejących przepisów zwróciliśmy się na początku roku do Gazpromu o udostępnienie nam 
kontraktów zawartych przez jego spółkę zależną z pozostałymi firmami finansującymi budowę Nord Stream 2. 
Pomimo prawnego obowiązku współpracy z Prezesem Urzędu przedsiębiorstwo nie przekazało tych informacji, 
także po wszczęciu w maju postępowania w związku z brakiem współpracy, które powinno być dla spółki 
sygnałem ostrzegawczym. Łamanie przepisów prawa Polski – państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spotka 
się z przewidzianymi w nim sankcjami finansowymi. W mojej opinii to działanie umyślne, które miało utrudnić 
prowadzone postępowanie. Zdecydowałem w związku z tym o nałożeniu na Gazprom blisko 213 mln złotych 
kary. To maksymalna sankcja przewidziana przepisami prawa za nieudzielenie informacji na żądanie Prezesa 
Urzędu, stanowiąca równowartość 50 mln euro – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 
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Obowiązek uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji przez spółki zagraniczne, a także 
obowiązek współpracy z Urzędem i udzielania żądanych informacji oraz dokumentów wynika z przepisów 
europejskich, na których opiera się polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.  
Dokumenty, o które wystąpił Prezes Urzędu, to przede wszystkim umowy przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, 
dostaw i magazynowania paliw gazowych. O umyślności działania spółki świadczy choćby fakt, że Gazprom nie 
wystąpił nawet o zgodę na przekazanie informacji do rosyjskiego Ministerstwa Energii. Tamtejsze spółki o 
strategicznym znaczeniu muszą uzyskać taką aprobatę przed przekazaniem informacji np. zagranicznej instytucji. 
Brak zwrócenia się o zgodę świadczy, że Gazprom nie zamierzał w ogóle odpowiadać na żądania Prezesa 
UOKiK. 
Kara dla Engie Energy w 2019 r. 
Brak współpracy z Prezesem UOKiK w toku postępowania w sprawie bezprawnego utworzenia spółki 
finansującej Nord Stream 2 nie jest regułą. Wprawdzie w ubiegłym roku Prezes UOKiK nałożył 172 mln zł kary na 
spółkę Engie Energy, to jednak pozostali czterej przedsiębiorcy współpracują i przekazują dokumenty i 
informacje, o które występuje Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Sprawa Nord Stream 2 w UOKiK – historia dochodzenia antymonopolowego 
W 2015 r. do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie wspólnego 
przedsiębiorcy  odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 r. Urząd wydał 
zastrzeżenia do koncentracji, w których uznał, że planowana transakcja mogłaby doprowadzić do ograniczenia 
konkurencji i przedstawił zastrzeżenia. Przedsiębiorcy wycofali wniosek, co w praktyce oznaczało zakaz 
połączenia. Tymczasem niedługo potem w mediach pojawiły się informacje, że niedoszli uczestnicy transakcji 
podpisali umowę na finansowanie gazociągu. W związku z tym wszczęto postępowanie przeciw Gazpromowi i 
jego pięciu kontrahentom o dokonanie transakcji bez zgody Prezesa UOKiK. 
- Postawa Gazpromu niewątpliwie utrudniła nasze postępowanie, ale rosyjskiemu przedsiębiorstwu nie udało się 
go zablokować. Posiadamy wystarczający materiał dowodowy i kończymy jego analizę. To oznacza, że coraz 
bliższy jest koniec precedensowego postępowania w sprawie utworzenia konsorcjum odpowiedzialnego za 
finansowanie Nord Stream 2 bez zgody Prezesa UOKiK – mówi Prezes Urzędu Tomasz Chróstny. 
Za naruszenie zakazu dokonania koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK grozi kara do 10 proc. 
rocznego obrotu przedsiębiorcy. Ponadto, jeżeli koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na 
rynku nie jest możliwe, Prezes Urzędu może nakazać zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, udziałów 
lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą, a także rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy 
sprawują wspólną kontrolę. 
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Platforma Trade Lens powitała dwóch nowych partnerów z Azji.  

Na początku tego miesiąca cyfrowy spedytor Shipwaves i SAGT, pierwszy terminal kontenerowy w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na Sri Lance, dołączył do TradeLens, cyfrowej platformy logistycznej 
kontenerów opartej na technologii blockchain, opracowanej wspólnie przez A.P. Moller - Maersk i IBM. 
Założona w 2015 roku firma Shipwaves z siedzibą w Indiach jest pierwszym spedytorem cyfrowym w Azji. 
Stowarzyszenie Shipwaves z TradeLens ma na celu przyspieszenie cyfryzacji oceanicznej przestrzeni 
logistycznej, zwłaszcza w Indiach i na Bliskim Wschodzie. 
Po niedawnym zezwoleniu na składanie listów przewozowych za pośrednictwem platformy blockchain, Indie 
stawiają na rozwiązania obsługujące blockchain, aby zdigitalizować swoje morskie łańcuchy dostaw. 
Rozwiązanie TradeLens blockchain zapewnia kontrolowany, uprawniony dostęp do bezpiecznych i niezmiennych 
dokumentów transportowych, jednocześnie łącząc zainteresowane strony, takie jak przewoźnicy morscy, porty, 
urzędy celne i innych graczy w ekosystemie za pośrednictwem swojej platformy. 
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Dzięki temu powiązaniu Shipwaves będzie w stanie na czas zapewnić przejrzystość całego łańcucha dostaw, 
bezpiecznie udostępniać cyfrowe dokumenty wysyłkowe i dane bezpośrednio od partnerów. Umożliwi to 
spedytorowi poprawę wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych o znaczną marżę. Ponadto przepływy pracy 
oparte na inteligentnych kontraktach zautomatyzują i zdigitalizują interakcje wielostronne, co przełoży się na 
poprawę wydajności. 
W osobnym oświadczeniu TradeLens ujawnił, że SAGT stał się pierwszym terminalem na Sri Lance, który przyjął 
technologię blockchain, współpracując z TradeLens. 
Oczekuje się, że to posunięcie pomoże przyspieszyć program cyfryzacji branży żeglugowej na Sri Lance poprzez 
przekształcenie ręcznych, papierowych i czasochłonnych procesów administracyjnych w cyfrowe. 
SAGT odegrało ważną rolę w ułatwianiu globalnego handlu przez Sri Lankę, obsługując większość światowych 
linii żeglugowych z ambicją wzmocnienia aspiracji Sri Lanki jako centrum przeładunkowego. Z roczną 
przepustowością przekraczającą 2 miliony TEU kontenerów, SAGT jest kluczem do przemieszczania ładunków 
przez Azję Południową. 
Współpraca z TradeLens pozwoli SAGT zebrać dane z całego globalnego ekosystemu łańcucha dostaw, który 
obejmuje spedytorów, linie żeglugowe, porty i wielu innych uczestników łańcucha dostaw z całego świata. Te 
dane, oparte na platformie TradeLens, poprawią wydajność operacyjną dzięki lepszej widoczności przepływów 
kontenerów w wielu trybach. 
 
 

 Źródło:gospodarkamorska.pl 

Magic Johnson wypoczywa na luksusowym jachcie w Chorwacji. 

Słynny były amerykański koszykarz Magic Johnson wypoczywa na mega jachcie w Chorwacji. Tygodniowy 
wynajem kosztuje prawie milion dolarów. Wartość luksusowej, 86-metrowej jednostki, którą przypłynął do Splitu 
szacuje się aż na 150 mln USD. 
Legendarny zawodnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych i Los Angeles Lakers, podobnie jak wielu innych 
znanych obecnych i byłych sportowców, celebrytów itd. spędza wakacje nad Adriatykiem, mimo pandemii 
koronawirusa. 
Mega jacht, z Johnsonem na pokładzie, liczy sobie 10 lat, lecz jest już po gruntownej modernizacji i posiada m.in. 
osiem kabin i klub nocny. Członków załogi jest 28, zaś gości może być maksymalnie 12. Jacht zacumował w 
Splicie. Później gwiazdor NBA z przyjaciółmi mają popłynąć w inne miejsce Morza Adriatyckiego. 
Mierzący 206 cm Earvin Johnson uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii NBA. W barwach 
Lakers pięć razy zdobył tytuł mistrzowski. 7 listopada 1991 roku na konferencji prasowej zaszokował cały świat, 
przyznając się przed kamerami, iż jest nosicielem wirusa HIV i że kończy karierę. Był pierwszym sportowcem, 
który przyznał się publicznie do tego faktu. Mimo to został wybrany przez kibiców do pierwszej piątki Zachodu w 
Meczu Gwiazd. 
Wystąpił na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku, doprowadzając "Dream Team" do złotego medalu. To był 
pierwszy turniej olimpijski z udziałem zawodowców z NBA. Reprezentację USA tworzyły największe gwiazdy - 
oprócz Johnsona: Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley czy Patrick Ewing.(PAP) 
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Drugi prom elektryczny dla Norleda na próbach morskich. 

W sobotę, 1 sierpnia próby morskie rozpoczął Solavågen (B619/2), drugi z serii czterech promów 
pasażersko-samochodowych o napędzie elektrycznym, budowanych w stoczni Remontowa Shipbuilding 
z grupy kapitałowej Remontowa Holding dla norweskiego armatora Norled.  
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W ramach kontraktu w stoczni Remontowa Shipbuilding SA powstają cztery takie jednostki. Nowoczesne promy 
dwustronne z napędem bateryjnym trafią do żeglugi w rejonie norweskich fiordów i będą obsługiwały połączenie 
Festøya – Solavågen oraz Mannheller – Fodnes. Pod koniec czerwca br. przekazany został armatorowi 
pierwszy prom, który na linię Festøya – Solavågen wszedł w połowie lipca. 
Jak mówił Piotr Alboszta, kierownik projektu, jednostka numer jeden i doświadczenie zdobyte przy jej realizacji 
pozwoliły przyspieszyć prace na kolejnych promach. 
Na promie numer trzy cały czas prowadzone są prace wyposażeniowe. Wykonano zdecydowaną większość prac 
kablowych, rozpoczęto podłączenia urządzeń oraz konserwację poszycia. Jeżeli chodzi o jednostkę numer 
cztery, rozpoczęło się palenie wstawek technologicznych, montaż urządzeń, kontynuacja prac gorących, a w 
drugiej połowie sierpnia zaplanowano układanie kabli. 
Projekt promów wykonało biuro projektowe LMG Marin, zaś dokumentację roboczą Remontowa Marine Design 
& Consulting (RMDC) z grupy Remontowa Holding. W ich budowę zaangażowane są także inne spółki tej grupy 
(Remontowa Electrical Solutions, Remontowa Hydroster Systems, Remontowa Coating & Equipment i 
Remontowa Lighting Technologies). 
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Otwarto pierwszą w krajach arabskich elektrownię atomową. 

W sobotę ruszył pierwszy reaktor budowanej od 2011 r. elektrowni atomowej w Barakah w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Jest to pierwsza elektrownia atomowa na Półwyspie Arabskim. Inwestycja miała być 
oddana do użytku najpierw w 2017, a następnie w 2018 r. 
Centrala został zbudowana przez koreańską firmę KEPCO (Korea Electric Power Corporation). Znajduje się w 
zachodniej części Emiratów, w pobliżu granicy z Arabią Saudyjską. 
O tym, że w Barakah zaczął pracować pierwszy z czterech reaktorów poinformował w sobotę na Twitterze szejk 
Dubaju Muhammad ibn Raszid al-Maktum. Jak podkreślił, chodzi "o pierwszy reaktor wykorzystywany do 
produkcji pokojowej energii atomowej w całym świecie arabskim". 
"Zbliżyliśmy się tym samym o kolejny krok do naszego celu, jakim jest zaspokojenie 25 proc. naszych potrzeb 
energetycznych i zapewnienie dalszego wzrostu gospodarczego w oparciu o czystą, bezpieczną, pewną i 
bezemisyjną energię elektryczną" - ocenił z kolei prezes utworzonej w 2009 r. korporacji ENEC (Emirates Nuclear 
Energy Corporation) Mohamed Ibrahim al-Hammadi. 
Według oceny Najwyższego Federalnego Urzędu ds. Energii Atomowej (FANR) elektrownia spełnia wszystkie 
normy bezpieczeństwa i na tej podstawie jeszcze w lutym b.r. FANR wydał licencję na działalność. 
Źródła rządowe w ZEA nie informują, jaka jest skala dalszych inwestycji; wiadomo jedynie, że po uruchomieniu 
wszystkich czterech reaktorów całkowita moc wyniesie 5600 MW. 
Inwestycja wpisuje się w plan wysiłku modernizacyjnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który oprócz 
budowy elektrowni atomowej obejmuje też misje i loty kosmiczne załóg z ZAE.(PAP) 
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Damen zademonstruje użyteczność dużych statków z materiałów 

kompozytowych.  

Projekt RAMSSES wszedł w kluczową fazę. 18 lipca, w lokalizacji Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) w 
Vlissingen-East w Holandii, partnerzy projektu odsłonili niedawno zmontowaną, pełnowymiarową, kompozytową 
sekcję kadłuba statku, nad którą pracowali przez ostatnie trzy lata. 
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Projekt będzie teraz kontynuował serię testów, których celem jest wykazanie żywotności dużych statków 
kompozytowych jako zrównoważonego rozwiązania żeglugowego. 
Zbiornik kompozytowy, taki jak ten, nad którym pracują partnerzy RAMSSES, ważyłby do 40% mniej niż jego 
stalowy odpowiednik. Lżejsze statki zużywają mniej paliwa i wytwarzają mniej emisji. 
- Statek kompozytowy może zaoferować redukcję współczynnika ocieplenia globalnego, potencjału tworzenia się 
aerozoli, potencjału eutrofizacji, potencjału zakwaszenia i zużycia paliwa nawet o 25% - powiedziała firma. 
Obecnie jednak, wobec braku zatwierdzonych wytycznych, przepisy dotyczące budowy statków kompozytowych 
obejmują tylko statki do 500 ton - około 25 metrów długości. 
RAMSSES ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez rozwój technologii kompozytowej i możliwości 
projektowania, produkcji i sprzedaży statków kompozytowych o długości do 85 metrów w pełnej zgodności z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS) i przepisami klasowymi. 
Ta część projektu jest prowadzona przez DSNS i Damen Shipyards Gorinchem (DSGo), które opracowały 
podstawowy projekt. 
Inżynieria została wykonana przez Airborne UK i InfraCore Company, które wniosły do projektu swoją wiedzę 
specjalistyczną w zakresie kompozytów. Firma Evonik opracowała żywicę do nasycania kompozytów. 
Po montażu TNO wykona teraz testy na pełną skalę w celu walidacji projektu, zarządzania jakością i wydajności 
strukturalnej. Bureau Veritas Towarzystwa Klasyfikacyjnego zapewniło konsultacje i porady, które doprowadzą do 
inteligentnej ścieżki do zatwierdzenia. 
Proces zatwierdzania został opracowany w ścisłej współpracy z Instytutami Badawczymi Szwecji (RISE), 
Holenderską Fundacją Technologii Morskich i Bureau Veritas. 
RISE i Bureau Veritas przeprowadziły już test Hazld (identyfikacji zagrożeń) w celu uwzględnienia wszystkich 
zagrożeń pożarowych. Zdefiniowane kryteria odporności ogniowej zostaną przetestowane i zatwierdzone w 
obiektach RISE. 
Projekt RAMSSES otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Unii 
Europejskiej. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Jaki jest plan na start sezonu w Polsce. 

Sezon 2019-20 ledwo się zakończył na polskich boiskach, a już większość klubów z PKO BP Ekstraklasy 
rozpoczęła przygotowania do nowych rozgrywek. Kiedy zatem piłkarze wrócą do rywalizacji? 
 
Pierwszym meczem nowego sezonu zazwyczaj jest starcie o Superpuchar Polski. W tym roku nie będzie inaczej. 
Już w najbliższą niedzielę Legia Warszawa powalczy z Cracovią o pierwsze trofeum w nowych rozgrywkach. 
W najbliższy weekend zaplanowano także rundę wstępną Totolotek Pucharu Polski. Jedynym zespołem, który 
bez rozegrania spotkania zapewnił sobie miejsce w 1/32 finału jest Górnik Polkowice, który trafił na Gryfa 
Wejherowo, ale rywal jest wykluczony z rozgrywek. 
 
Tydzień później odbędzie się pierwsza runda krajowego pucharu. Do rywalizacji przystąpią drużyny z PKO BP 
Ekstraklasy, Fortuna 1. ligi oraz z górnej połowy II ligi. Spotkania 1/32 finału odbędą się od 13 do 16 sierpnia. 
 
Ekstraklasowicze przystąpią do ligowej rywalizacji tydzień później. Pierwsza kolejka nowego sezonu wystartuje 
21 sierpnia. Pierwszoligowcy i drugoligowcy wrócą na ligowe boiska tydzień później. 
 
A kiedy zagrają nasi pucharowicze na arenie międzynarodowej? Pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów 
odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia i wówczas swoją próbę podbicia Europy rozpocznie Legia Warszawa. 
Drużyna Aleksandara Vukovicia pozna swojego rywala 9 sierpnia. 
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Cracovia, Lech Poznań i Piast Gliwice rozpoczną rywalizację w eliminacjach Ligi Europy od pierwszej rundy. 
Wszystkie zespoły swoją europejską przygodę zaczną 27 sierpnia, a rywali poznają 10 sierpnia. 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Czysta energia ze „ Słońca na Ziemi”. Ruszył montaż ITERM. 

We francuskiej Prowansji ruszył montaż elementów reaktora fuzji jądrowej gdzie w czasie procesu podobnego do 
tych zachodzących na Słońcu wyzwalać się będzie niemal kompletnie czysta energia. W przedsięwzięcie 
nazwane ITER zaangażowały się rządy krajów UE, USA, Indii, Chin, Rosji, Japonii i Korei Południowej. 
 
Budowana w miejscowości Cadarache elektrownia ma zacząć produkować prąd w 2035. 
Pomimo skali projektu (sam reaktor ukryty jest w komorze wysokiej i szerokiej na 30 m), pozostaje on stricte 
doświadczalnym polem badań nowego źródła energii z którego masowo ludzkość zacznie korzystać dopiero w 
połowie tego wieku. Nazywa się je ”cudownym” ze względu na dużą dostępność paliwa i niski koszt dla 
środowiska naturalnego. 
Zderzenia silnie naenergetyzowanych ciężkich atomów wodoru mogą prowadzić do stworzenia helu i emisji 
olbrzymiej energii. Takie procesy zachodzą naturalnie w gwiazdach. W słonecznym palenisku to olbrzymia 
grawitacja skłania niechętne sobie cząsteczki do zbliżeń. W elektrowni ITER dzieje się to w olbrzymim pierścieniu 
plazmy o temperaturze 150 mln st. C. utrzymywanym w ryzach przez silne pole magnetyczne. 
Synteza deuteru i trytu prowadzi do powstania helu i olbrzymiej ilości energii niesionej przez neutrony. Ta reakcja 
jest 3 razy bardziej wydajna niż korzystanie z rozpadu uranu 235 używanego w "klasycznych" elektrowniach 
jądrowych. 
Żeby doprowadzić do ich reakcji trzeba sprawić, że będą miały olbrzymią energię. Robi się to w procesie 
jonizacji. Gdy mamy jony, mamy też ładunek elektryczny a ten oddziałuje z polem elektrycznym. 
W pułapce magnetycznej w kształcie toroidalnego pierścienia umieszczamy jony deuteru i trytu. W stanie 
skupienia zwanym plazmą, gdzie występuje mieszanina jonów i elektronów rozpędzamy te jony przez 
podgrzewanie (setki milionów stopni K; przepuszczając prąd albo oddziałowujące promieniowaniem 
mikrofalowym lub radiowym). 
Nadając energię kinetyczną doprowadzamy do zderzeń. Przy wystarczająco dużej energii zderzenia te będą 
efektywne. Deuter pozyskujemy z wody morskiej (stanowi 0,02 jej objętości). Tryt uzyskuje się w reaktorze w 
procesie bombardowania neutronami izotopów litu (występują w skorupie ziemskiej). W procesie tym powstaje 
nieszkodliwy hel oraz tryt właśnie. Zasilając reaktor mocą 70 megawatów jego twórcy chcą uzyskać zwrot mocy 
poprzez syntezę termojądrową na poziomie 500 megawatów. 
Płaszcz wewnętrzny komory reaktora zbudowany jest z 440 stalowych modułów o rozmiarach 1,5 kw. i wadze 4,5 
tony. Każdy fragment ze stali grubości 10 cm pokryty jest dodatkowo 1 cm warstwą berylu i 1 cm warstwą miedzi. 
Całość chłodzona jest wodą. W płaszczu zachodzi ma synteza trytu. Pułapkę magnetyczną tworzą bardzo 
schłodzone magnesy nadprzewodzące wytwarzające pole o indukcji rzędu 5,5 Tesli (50 tys. gaus). 
Wytwarzana radioaktywność, olbrzymia temperatura i silne promieniowanie neutronowe sprawiają, że reaktor 
musi być obsługiwany automatycznie. Czy jest to bezpieczne źródło energii? Tak o tyle, że nie występują w 
czasie syntezy reakcje łańcuchowe jak w typowych reaktorach atomowych (możliwe awarie jak Fukushima, 
Czarnobyl). Reakcja syntezy ma charakter tzw. samoograniczający się. 
Jeżeli do reaktora przestałby dopływać prąd, to reakcja wygasa sama. Produktem reakcji syntezy deuteru i trytu 
jest hel, który możemy swobodnie wypuszczać do atmosfery. Produktem są też neutrony, które absorbowane są 
w płaszczu wodnym reaktora. Tryt produkowany jest na miejscu, więc nie trzeba go transportować. Nie ma 
konieczności składowania odpadów, więc wpływ na środowisko jest niewielki. 
Plusy? Duża dostępność paliwa (deuter z wody morskiej, lit ze skorupy ziemskiej, tryt z litu), nie ma emisji gazów 
cieplarnianych a czas dezaktywacji napromieniowanych elementów konstrukcji reaktora wynosi (zaledwie) 100 
lat. Wadą jest poziom skomplikowania konstrukcji (milion elementów konstrukcyjnych) i koszt rzędu miliardów 
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euro (przynajmniej 22, z czego połowę daje UE). Dlatego konieczna była współpraca aż tylu międzynarodowych 
partnerów. 
Polski udział w projekcie ITER to m.in. wkład naukowców z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 
Politechniki Łódzkiej (podsystemy oprzyrządowania i sterowania reaktorem czy pozwalające na diagnostykę 
plazmy i przeprowadzanie badań fizycznych). 
ITER wspierają też Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, 
Instytut Fizyki Plazmy Laserowej i Mikrosyntez i Solaris Optics S.A. Te wylicza przynajmniej w informacji 
prasowej Fusion for Energy (F4E), organizacja koordynująca budowę reaktora. 
 

Źródło:Focus.pl 
Nowe koszulki OMK 

Welcome to the Family - T-shirt OMK, najnowsze logo. 
Koszulka jest do odebrania za darmo dla wszystkich marynarzy należących do OMK więcej niż 5 lat. 
 
Jest też możliwość uzyskania koszulki przez osoby będące w OMK krócej niż 5 lat, po zasileniu funduszu 
statutowego OMK (cena produkcji koszulki). 
 
Posiadamy pełną rozmiarówkę, od rozmiarów dziecięcych do XXL. 
 
Zachęcamy do odbioru/nabycia T-shirt`ów. Posiadamy również atrakcyjne bluzy z kapturem i kamizelki 
odblaskowe (stay safe and healthy). 
Wszystko z unikalnym i atrakcyjnym logo, Neptun OMK 
 
Warunkiem otrzymania koszulki, jest opłacenie składki. 
Osoby chcące skorzystać z oferty, proszę o kontakt mailowy: ryszard_rybicki@omk.org.pl 
 
 

www.omk.org.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. 
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• 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 

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 03 sierpnia - kalendarium 

03 sierpnia jest 215 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 150 dni.  03 sierpnia jest 
obchodzony w Nigerii jako Dzień Niepodległości. 
Imieniny obchodzą: 
Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Eufroniusz, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr, Symeon 
 i Szczepan. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1015r. – Wojna polsko-niemiecka (1015-18): w wyniku bitwy pod Krosnem Odrzańskim armia cesarza Henryka II 
Świętego przełamała polską obronę na Odrze.  
1459r. - Wojna trzynastoletnia: Krzyżacy odbili zamek w Starej Kiszewie.  
1915r.–  I wojna światowa: strategicznym zwycięstwem polskich legionistów zakończyła się bitwa pod 
Jastkowem z Rosjanami.  
1944r.–  3. dzień powstania warszawskiego: Niemcy wprowadzili do walk z powstańcami sztukasy. Biuro 
Informacji i Propagandy uruchomiło w Śródmieściu 6 patroli megafonowych. W pacyfikacji 
Wawrzyszewa zamordowano 30 osób. 

 Armia Czerwona zdobyła Sanok. 
 Stoczono bitwę pod Truskawką między oddziałami Grupy Kampinos a oddziałami Wehrmachtu. 

1946r. – Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, 
sanitariuszkę 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, a w 1946 roku w 1. 
szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.  
1948r. – Czworo żeglarzy zginęło w katastrofie jachtu „Poświst” na Zatoce Gdańskiej.  
.. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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● ● ● 

Facet z USA zwiedzał Polskę i się zgubił. Zobaczył rolnika pracującego na polu i zatrzymał się zapytać o 

wskazówki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do głównej drogi. Facet chciał trochę pogadać, więc 

pyta: 

- To pańska ziemia? 

- Taa? odpowiedział rolnik. 

- Duża jest? 

- No, zaczyna się tam gdzie płynie strumień przy drodze, ciągnie się przez wzgórze aż do tego miejsca, 

gdzie widać to wielkie drzewo. Sięga od tamtej stodoły do tej wielkiej sterty kamieni, tego płotu i biegnie 

aż do tej drogi. 

- To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na 

jednym końcu mojej farmy o wczesnym ranku. Jadę cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram 

do końca mojej posiadłości. Co pan o tym myśli? 

Rolnik myśli przez chwilę i mówi: 

- Też miałem kiedyś taki samochód. 


