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Kolejny atak piratów 

Pięciu członków załogi zostało porwanych z niewielkiego zbiornikowca Sampatiki (6,436 dwt) w delcie Nigru.W 
sobotę, 26 marca na statek wdarli się piraci, którzy porwali pięciu członków załogi oraz uszkodzili część 
wyposażenia jednostki. Statek znajdował się w drodze z Nigerii do Gwinei Równikowej. 
Przypomnijmy, że 23 lutego u wybrzeży Nigerii porwano dwóch członków załogi statku Bourbon Liberty 251 
marynarzy zwolniono dopiero kilka dni temu. 
Ten rejon świata staje się coraz bardziej niebezpieczny dla żeglugi. Piraci porywają członków załóg jednostek dla 
okupu lub kradną ze zbiorników tankowców paliwo. 

29.03.2016 InfoMare.pl 

Pierwszy ekologiczny masowiec typu handysize powstanie do 2017 r. 

Pierwsze na świecie masowce typu handysize napędzane systemem dual-fuel powstają przy współpracy 
Deltamarin i ESL Shipping. Część wyposażenia dostarczy MacGregor, firma wchodząca w skład 
międzynarodowego przedsiębiorstwa Cargotec. 
MacGregor poinformował, że wyposaży dostarczy istotne elementy do dwóch nowych masowców (25,600 dwt), 
wykorzystujących do zasilania systemem dual-fuell. Statki powstają dla fińskiego właściciela ESL Shipping. 
Jednostki wyznaczają nowe standardy wydajności i efektywności środowiskowej w zakresie wykorzystywania 
napędu LNG. 
MacGregor dostarczy do każdego statku m.in. trzy K3030-4 mechaniczne żurawie ciężarowe o obciążeniu 
roboczym 30 ton w zasięgu 30 m,  pokrywy włazów, urządzenia pokładowe. 
 160-metrowe statki są budowane według  B.Delta 26LNG-projektu opracowanego w ścisłej współpracy między 
Deltamarin i ESL. Pierwszy statek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 roku, a drugi na początku roku 
2018. Będą one wykorzystywana przede wszystkim do przewozu surowców dla przemysłu hutniczego i 
energetycznego w Zatoce Botnickiej i Morza Bałtyckiego. 

30.03.2016 www.gospodarkamorska.pl 
 

Najwyższe od 30 lat wydobycie ropy w Rosji 

 
W marcu produkcja ropy w Rosji wzrosła o 0,3 procent do 10,91 milionów baryłek dziennie i jest to najwyższy 
poziom od prawie 30 lat; przed mającym się odbyć w kwietniu spotkaniem producentów ropy w Doha powstały 
wątpliwości, czy Moskwa dotrzyma obietnicy zamrożenia wydobycia. 
Sobotnie dane ministerstwa energetyki pokazują, że w marcu wydobycie osiągnęło poziom 46,149 milionów ton, 
natomiast w lutym było to 43,064 milionów ton czyli 10,88 milionów baryłek dziennie. 
Najwięksi producenci ropy, w tym Rosja, mają się spotkać 17 kwietnia w Doha, żeby omówić kwestię zamrożenia 
wydobycia na średnich poziomach uzyskanych w styczniu i tym samym poprawić sytuację na globalnym rynku. 
Ale wzrost wydobycia w Rosji do poziomów z 1987 roku, kiedy wyniosło rekordowe 11,47 milionów baryłek 
dziennie wskazuje, że Moskwie trudno będzie dotrzymać zobowiązania do zamrożenia produkcji. 
Tymczasem rosyjskie agencje informacyjne podały wiadomość, że minister energetyki Aleksander Nowak 
powiedział w marcu, że poziom produkcji nie powinien być przeszkodą do uzyskania porozumienia w sprawie 
zamrożenia wydobycia. 
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Niektórzy obserwatorzy branży naftowej uważają, że Rosji trudno będzie dotrzymać słowa, ponieważ krajowy 
sektor naftowy jest zdominowany przez kilka dużych koncernów, takich jak Rosnieft, Gazprom i Lukoil, a każdy z 
nich ma własny plan wydobycia. 
Najnowsze dane pokazują, że w firmach zakwalifikowanych przez ministerstwo jako małe, wydobycie w marcu 
wzrosło o 1,5 procent do 4,92 milionów ton (1,16 milionów baryłek dziennie). 
Do wzrostu wydobycia przyczyniła się też zwiększona o 11,9 procent produkcja wspólnych przedsięwzięć z 
zagranicznymi koncernami. Wydobycie ropy zgodne z porozumieniami o podziale produkcji przygotowanymi w 
latach 1990., żeby zachęcić do inwestycji zagraniczne koncerny naftowe, wzrosło w marcu do 1,51 milionów ton 
(357 tysięcy baryłek dziennie). W Lukoil i Surgutnieftiegaz o 0,1 procent. 
Rosnieft poinformował, że nie zamierza w tym roku zmieniać poziomu wydobycia, a w 2015 roku zmniejszyło się 
o jeden procent. 
Z danych wynika też, że w marcu rosyjski eksport przesyłany rurociągami wzrósł do 4,45 milionów baryłek 
dziennie z 4,31 milionów baryłek w styczniu. 
Produkcja gazu naturalnego wyniosła w ubiegłym miesiącu 53,98 miliardów metrów sześciennych, czyli 1,74 
miliarda dziennie, a w lutym było to 52,92 miliardy metrów sześciennych. 

www.onet.pl 

 

Remontowa SA przebuduje promy zza oceanu na napęd LNG 

Nowy, prestiżowy kontrakt Gdańskiej Stoczni Remontowa SA z grupy Remontowa Holding. Kanadyjski armator 
BC Ferries zakontraktował w niej modernizację swoich promów klasy "Spirit", która obejmie przede wszystkim 
przebudowę ich siłowni na spalanie czystszego paliwa gazowego (LNG).  
Modernizację zaplanowano jako mid-life upgrade, tzn. odbywającą się w połowie resursu przewidywanego dla 
tych promów (po modernizacji będę mogły być eksploatowane przez kolejny tak długi okres, jak od wprowadzenia 
do eksploatacji do modernizacji). 
Jak poinformował w oficjalnym komunikacie kanadyjski armator, po zakończeniu cechującego się silną 
konkurencją konkursu ofert, BC Ferries zawarła ze stocznią Remontowa SA (Remontowa Ship Repair Yard SA) z 
Gdańska kontrakt o wartości 140 mln dolarów na mid-life upgrades (MLUs) czyli modernizacje w połowie resursu 
dwóch promów klasy "Spirit" (nazywanych też "S-Class" albo "Super ferries"), w ramach których ich systemy 
napędowe zostaną przebudowane na dual-fuel, co pozwoli na ich zasilanie przede wszystkim paliwem LNG 
(alternatywnie także tradycyjnym morskim paliwem diesel'owskim). 
Operatorzy i armatorzy zrzeszeni w Canadian FerryOperatorsAssociation (CFOA) eksploatują 168 promów, 
zatrudniając w Kanadzie ok. 9000 osób. W roku 2015 promy te przewiozły ponad 54 miliony pasażerów i 19 
milionów pojazdów. Należące do CFOA przedsiębiorstwo BC Ferries jest największym armatorem promowym w 
Ameryce Północnej i jednym z największych w świecie, operującym 36 statkami na 25 trasach z 47 terminalami 
wzdłuż wybrzeża British Columbia. 

Izrael: Sąd Najwyższy odrzucił kontrowersyjną umowę gazową 

Izraelski Sąd Najwyższy odrzucił w niedzielę kontrowersyjną umowę rządu i izraelsko-amerykańskiego 
konsorcjum w sprawie zagospodarowania wielkiego złoża gazu Lewiatan na Morzu Śródziemnym. To poważny 
cios dla premiera Benjamina Netanjahu - ocenia AP. 
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Powodem decyzji Sądu jest zapis, zakazujący wprowadzania zmian w umowie przez 10 lat. Sędziowie uznali, że 
jest on "nie do przyjęcia". "Postanowiliśmy anulować umowę gazową" - orzekł Sąd, dodając, że parlament ma rok 
na zmianę warunków porozumienia. 
W lutym przed Sądem Najwyższym pierwszej takiej umowy w historii Izraela bronił sam premier Benjamin 
Netanjahu. "Nie ma żadnej alternatywy dla obecnej umowy i jeśli nie zostanie ona zatwierdzona, będzie to miało 
negatywne skutki dla kraju" - przekonywał sędziów. Według szefa rządu umowa oznaczałaby niezależność 
energetyczną i miliardy dolarów wpływów z podatków. 
Jednak przeciwnicy kontraktu podpisanego z konsorcjum, w skład którego wchodzą amerykański koncern Noble 
Energy i izraelski DelekDrillingGroup, są zdania, że promuje on interesy obu firm kosztem konsumentów. Dlatego 
zwrócili się do Sądu z wnioskiem, by zablokował umowę, wskazując również na działania premiera mające na 
celu obejście przepisów antymonopolowych. 
Szef izraelskiej opozycji Isaak Herzog wyraził zadowolenie z tej "słusznej i odważnej" decyzji Sądu. 

Źródło: pap 
 
 

Polsat Boxing Night: Eric Molina brutalnie znokautował Tomasza Adamka. 
Koniec kariery "Górala" 

 
To koniec kariery Tomasza Adamka. W walce wieczoru gali Polsat Boxing Night: "Final Call" Polak został 
znokautowany przez Erica Molinę, który sięgnął tym samym po pas IBF Inter-Continental. "Góral" przez 
większość walki wyglądał dobrze, pewnie prowadził na punkty. Tuż przed końcem dziesiątej rundy przyjął jednak 
piekielnie mocny cios, po którym nie zdołał się już podnieść. 
To koniec kariery Tomasza Adamka. W walce wieczoru gali Polsat Boxing Night: "Final Call" Polak został 
znokautowany przez Erica Molinę, który sięgnął tym samym po pas IBF Inter-Continental. "Góral" przez 
większość walki wyglądał dobrze, pewnie prowadził na punkty. Tuż przed końcem dziesiątej rundy przyjął jednak 
piekielnie mocny cios, po którym nie zdołał się już podnieść. 
Po poniesionych w 2014 roku porażkach z Wiaczesławem Głazkowem i Arturem Szpilką wydawało się, że 
nastąpił koniec kariery Tomasza Adamka. Ten postanowił jednak dać sobie jeszcze jedną szansę. Wrócił więc na 
ring i podczas Polsat Boxing Night w Łodzi pokonał Przemysława Saletę. Gdy ogłoszono, że powalczy również 
na PBN w Krakowie, było już jasne, że tym razem rywal będzie znacznie bardziej wymagający. 
 
W kontekście pojedynku z Adamkiem wymieniano kilku bardzo znanych pięściarzy. Rozmawiano z Chrisem 
Arreolą, Bryantem Jenningsem, Shannonem Briggsem czy Dereckiem Chisorą. Padło na może mniej znanego, 
ale również bardzo niebezpiecznego Erica Molinę. 
Molina nie był rozpoznawalny dla szerszej publiczności aż do czasu pojedynku o mistrzostwo świata z 
Deontayem Wilderem. W nim został co prawda znokautowany w dziewiątej rundzie, ale wcześniej spisywał się 
bardzo dzielnie, sprawiając, że "Bronze Bomber" z trudem utrzymywał się na nogach. To właśnie siła ciosu 
Moliny miała być dla Tomasza Adamka najgroźniejsza. W końcu od pojedynku z Witalijem Kliczką z 2011 roku 
"Góral" nie walczył z kimś, kto tak mocno bije. 
Podczas piątkowej ceremonii ważenia Eric Molina okazał się cięższy: wniósł na wagę 105,1 kilograma, a Adamek 
101,4. Obaj pięściarze byli pewnie swego, równocześnie zdając sobie sprawę, że to dla nich pojedynek o "być 
albo nie być". Eksperci w większości stawiali na Molinę, ale obaj pięściarze wydawali się mieć po swojej stronie 
atuty pozwalające na zwycięstwo. 
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Jako pierwszy do ringu wyszedł Eric Molina, po nim - Tomasz Adamek, tradycyjnie w rytm utworu Funky Polak - 
"Pamiętaj". "Góralowi" towarzyszył ogłuszający doping fanów, który musiał zrobić wrażenie na rywalu. 
Adamek rozpoczął walkę bardzo dobrze. Nie przestraszył się faktu, że jego rywal potrafi mocno uderzyć - 
przeszedł do ofensywy i kilka razy zepchnął Molinę do narożnika seriami ciosów. Nie zrobiły one na 
Amerykaninie większego wrażenia, ale pierwszą rundę bezdyskusyjnie wygrał "Góral". 
Druga runda zaczęła się podobnie, jak pierwsza. Po około półtorej minuty Adamek poczuł jednak, co znaczy cios 
Moliny - po jego pojedynczym uderzeniu mocno się zachwiał. Ustał, ale potwierdziło się, że Amerykanin może 
znokautować w każdej chwili. Adamek musiał być niezwykle czujny. 
Eric Molina przyjął taktykę "usypiania". Nie był zbyt aktywny, dawał się spychać do narożnika, ale tak naprawdę 
tylko czekał na swoją szansę. Tak było w rundzie drugiej, tak było i w trzeciej. Adamek oddawał więcej ciosów, 
ale to uderzenia "Drummer Boya" były mocniejsze. "Góral" szczególnie odczuł jeden z ciosów na korpus. 
Czwarta runda rozpoczęła się od mocnego lewego prostego Erica Moliny, który dosięgnął Adamka. Amerykanin 
był w tym starciu już aktywniejszy i wyraźnie chciał znokautować pięściarza z Gilowic. Ten odważniej zaatakował 
na kilkanaście sekund przed końcem. Walka robiła się coraz bardziej wyrównana i trudna do punktowania. 
Mniej emocji przyniosła runda piąta, w której z obu stron zabrakło mocnych, celnych ciosów. To Adamek uderzał 
częściej - próbował serią na korpus, próbował prawym prostym. Ciosom tym wyraźnie brakowało jednak mocy. - 
Nie możesz być niechlujny - mówił w narożniku "Górala" trener Roger Bloodworth. 
Szósta runda rozpoczęła się od ofensywy Tomasza Adamka, jego ciosy w większości przecinały jednak 
powietrze. Pod koniec starcia Eric Molina odrobinę przyspieszył. Sędziowie punktowi mieli trudne zadanie, ale 
Amerykanin mógł ich przekonywać końcówkami rund w swoim wykonaniu. 
Na początku rundy siódmej Eric Molina otrzymał z trybun solidną porcją gwizdów - wszystko przez nieczyste 
uderzenia w tył głowy, o które Adamek miał uzasadnione pretensje. To "Drummer Boy" wyglądał jednak w ringu 
na bardziej opanowanego. Końcówkę tym razem zaznaczył Polak, ale czy wystarczyło to na wygranie rundy? 
Decyzja należała do trójki sprawiedliwych. 
W ósmej rundzie Tomasz Adamek nareszcie trafiał. Zachwiał Moliną po prawym prostym, później doszedł także 
jego prawy sierpowy. Amerykanin wycofał się i znów, podobnie jak na samym początku, zaczął w ringu "spać". 
Tę rundę sędziowie musieli zapisać na konto Polaka. 
Adamek świetnie rozpoczął również rundę dziewiątą. Wydawało się, że chwilowy kryzys ma za sobą - zepchnął 
Molinę do defensywy, a ten nie miał pomysłu, jak z niej wyjść. Pod koniec tego starcia "Góral" zaatakował już 
całą serią i wydawało się, że jest bliski znokautowania rywala. Temu wypadł jednak ochraniacz na zęby i sędzia 
musiał zastopować na chwilę pojedynek. Po chwili wybrzmiał ostatni gong. 
 
Nic nie zapowiadało nadciągającej katastrofy. W dziesiątej rundzie Tomasz Adamek znów wyglądał lepiej i musiał 
przekonywać sędziów. Dosłownie w momencie ostatniego gongu zgubił jednak koncentrację i został trafiony 
piekielnie mocnym prawym. Bezwładnie osunął się na matę i choć próbował wstać, to jego krok był tak chwiejny, 
że sędzia nie miał wyboru - musiał zakończyć pojedynek. 
Na kartach sędziowskich do momentu przerwania walki wyraźnie, 88-83, prowadził Tomasz Adamek. W ringu już 
po walce "Góral" potwierdził, że definitywnie kończy swoją karierę. - To sport dla zwycięzców. Nie ma tu już dla 
mnie miejsca - powiedział. 

www.onet.pl 
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Newsy z Organizacja Marynarzy Kontraktowych  

 W marcu wstąpiło do OMK 12 marynarzy z Polski-witamy w rodzinie ITF. Zbliżamy się już do 1400. 
 W marcu przyjęliśmy 2 sprawy od marynarzy dotyczące wyegzekwowania od armatorów zaległych 

wynagrodzeń, oczywiście pomogliśmy w odzyskaniu pieniędzy. 
 Jeden marynarz uzyskał odszkodowanie z tytułu standardowego ubezpieczenia NNW jakim na koszt 

OMK objęci są wszyscy marynarze wstępujący do OMK 
 W marcu 5 marynarzy uzyskało zapomogi szkoleniowe jako pomoc OMK przy podniesieniu kwalifikacji 

na kwotę 3190,00 
 Na prośbę 11 marynarzy sprawdziliśmy 3 proponowane warunki zatrudnienia i sprawdziliśmy 7 statków 

 
Kursy walut 
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Rozrywka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


