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Tragedia na Morzu Wschodniochińskim. Trwają poszukiwania 17 zaginionych  
po kolizji jednostek    

Siedemnaście osób zaginęło po tym jak chiński kuter zatonął po zderzeniu z maltańskim masowcem na Morzu 
Wschodniochińskim. 
Na pokładzie kutra Lu Rong Yu 58398 w momencie wypadku znajdowało się 19 osób. Dwóch z nich udało się 
uratować, trwają poszukiwania pozostałych. 
Jednostka rybacka zderzyła się z masowcem Catalina o nośności 40,5 tys. ton. Nie wiadomo, gdzie dokładnie 
doszło do tragedii. 
Morze Wschodniochińskie to częste miejsce dyplomatycznych incydentów między chińskimi kutrami a japońskimi 
okrętami patrolowymi. To efekt sporu o szereg niezamieszkałych wysp w tym regionie, do których prawa roszczą 
sobie oba kraje. 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl  
 

złoża wcale nie maleją. Starczy ich na wydobycie przez kilka najbliższych dekad      

 
Złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (NCS) starczy na wydobycie i produkcje ropy na 
najbliższe kilka dekad - przekonują eksperci z Norweskiego Dyrektoriatu ds. Ropy (NPD). Według nich krążące 
opinie o szybkim wyczerpaniu się złóż ropy w Norwegii są przesadzone. 
Od ostatniego takiego raportu minęły już trzy lata. W tym czasie na NCS odkryto 57 nowych złóż ropy i gazu. 
Ogółem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym znajduje się wciąż 3 mld m3 niedokrytej ropy i gazu. Czyli 19 mld 
baryłek tego surowca. 
Połowa wciąż niedokrytych złóż znajduje się na Morzu Barentsa, reszta w znajduje się na Morzu Północnym i 
Morzy Norweskim. NPD zastrzegł jednak, że by utrzymać podobne wydobycie po 2025 roku, koniecznie jest 
utrzymanie poziomu prac eksploracyjnych. Od 2000 do 2014 roku wskutek takich poszukiwań znaleziono nowe 
złoża na niemal wszystkich obszarach NCS. Największe z nich to Johan Sverdrup znajdujące się na Morzu 
Północnym. Norwegia na produkcji na tych złożach w tym czasie zarobiła niemal 2 mld koron. 
Norweski Szelf Kontynentalny to już od 50 lat jeden z najatrakcyjniejszych obszarów do poszukiwania 
węglowodorów. Rocznie odbywa się tam średnio 40 odwiertów. W zeszłym roku ich liczba wyniosła 56, w tym ma 
być ich 30. 

                       Źródło: www.gospodarkamorska.pl 
 

Brak zamówień na kontenerowce w pierwszym kwartale    

Widać w końcu skutki olbrzymiej nadpodaży tonażu na rynku kontenerowym. Miniony kwartał był bowiem 
pierwszym od 2009 roku, w którym nie zamówiono ani jednego kontenerowca. 
- To wynik zapaści na rynku oraz olbrzymiej liczby zamówień w zeszłym roku, która odpowiada ładowności 2,2 
mln TEU. To był drugi najlepszy rok pod tym względem - powiedział Peter Sand, analityk z BIMCO. 
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Innym powodem braku zamówień był odbiór dużej liczby nowych jednostek. Ogółem na świecie w tym czasie 
przybyło 240,7 tys. TEU w postaci nowych statków. Oprócz wstrzymywania się od nowych zamówień, armatorzy 
coraz częściej złomują swoje stare jednostki. Dotychczas na złom przekazali flotę równą 105,5 tys. TEU. Wzrost 
światowej floty wyniósł zaledwie 0,7 proc. BIMCO przewiduje, że w tym roku osiągnie on 3,7 proc. 
W marcu padł nowy rekord największego kontenerowca, który został zezłomowany. Był to 15-letni CSAV Papudo 
o ładowności 6,479 TEU. Ogółem BIMCO przewiduje, że w tym roku na złom trafi około 250 tys. TEU, co 
odpowiada jednak tylko 1,26 proc. światowej floty. 
Wciąż utrzymuje się trend na zamawianie dużych kontenerowców, w myśl zasady, że im więcej kontenerów 
zabierzesz na jeden statek, tym tańszy będzie ich transport. W zeszłym roku zamówiono aż 119 statków o 
wielkości ponad 10 tys. TEU. Stanowiły one aż 87 proc. wszystkich kontraktów. 
Na armatorów kontenerowców czekają dalej trudne czasy. Eksperci z Bimco nie przewidują wzrostu popytu na 
usługi tych jednostek. Złomowanie i wycofywanie ze służby niepotrzebnych statków pomoże tylko krótkofalowo 
zmniejszyć straty. 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl  
 
 
 

Rekordowa kumulacja rozbita. Wiemy, gdzie wysłano zwycięskie kupony     

Znamy miejscowości, w których mieszkają nowi lottomilionerzy. Trzech graczy skreśliło liczby: 11, 14, 20, 27, 30, 
35 i w rekordowej kumulacji zgarnęło po 19 268 238,40 zł. Co ciekawe, tylko jeden z nich wytypował własne 
liczby, pozostali zagrali na "chybił-trafił". 
W kumulacji do wygrania było aż 60 milionów złotych. Kwota ta narastała od 10 kwietnia i była najwyższą 
kumulacja w historii loterii. 
Przy okazji lista lottomilionerów urosła do 1114 pozycji. 
Jeden ze zwycięzców sobotniego losowania swój kupon wysłał w kolekturze w Krakowie przy ul. Skotnickiej 78. 
Co ciekawe, to jedyny sobotni lottomilioner, który zagrał typując własne liczby. Pozostali całkowicie zdali się na 
swoje szczęście i zagrali na "chybił-trafił". 
Po sobotniej wygranej Kraków ma 41 lottomilionerów. Nie zmienił się jednak miejscowy rekord wysokości 
wygranej, który padł 29 maja 2012 roku - 23 472 358,40 zł. 
Ten weekend do końca życia zapamięta także szczęśliwiec, który swój kupon wysłał w Sosnowcu. W kolekturze 
przy ul. Zuzanny 20. Wśród kupionych przez niego zakładów znalazł się ten, który jest wart ponad 19 mln zł. Jak 
czytamy na stronie Lotto, od 1996 roku w Sosnowcu padło łącznie osiem "szóstek" wartych co najmniej milion 
złotych. To jednak sobotnia wygrana była najwyższą w historii. 
Trójkę miast uzupełnia Zamość. Osobie grającej w tym mieście przyniosła szczęście kolektura przy ul. 
Bazyliańskiej 2. Od soboty Zamość ma czterech lottomilionerów. Miejscowy rekord wysokości wygranej - 
podobnie jak w Sosnowcu - należy do osoby, która wygrała ponad 19 mln złotych. 
 

Źródło: TVN24, PAP (http://www.tvn24.pl) 
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Partia odpowiedziała "imperialistom". Korea Północna będzie zwiększać arsenał 
atomowy (http://www.tvn24.pl) 

Korea Północna będzie zwiększać potencjał nuklearny "pod względem ilościowym i jakościowym" w celu 
samoobrony - poinformowała w poniedziałek agencja KCNA, odnosząc się do decyzji podjętej podczas trzeciego 
dnia zjazdu rządzącej Partii Pracy Korei. Władze w Pjongjangu zaznaczyły, że będą trwać w tym postanowieniu 
tak długo jak "imperialiści nie przestaną stanowić zagrożenia nuklearnego i nie zrezygnują z arbitralnych praktyk". 
Zapowiedziano także dalsze trzymanie się strategii równoległego rozwoju gospodarczego i militarnego, w tym 
technologii atomowej.  
W niedzielę północnokoreańska agencja KCNA poinformowała o oświadczeniu przywódcy Korei Północnej Kima 
Dzong Una, w którym to zapowiedział, że jego kraj nie użyje broni nuklearnej jako pierwszy, jeżeli jego 
suwerenność nie zostanie naruszona. Atomowy manewr Według komentatorów, na których powołuje się agencja 
Associated Press, pierwszy od 36 lat zjazd partii to dobry moment dla Kima, aby zaproponować rozmowy, 
występując z pozycji przywódcy kraju dysponującego arsenałem nuklearnym. 6 stycznia Korea Północna 
dokonała czwartej już próby z bronią nuklearną, a w lutym wystrzeliła satelitę na orbitę okołoziemską przy 
pomocy rakiety dalekiego zasięgu. USA alarmują: przed Koreą kolejna próba atomowa Zdjęcia... czytaj dalej » 
Reżim twierdzi, że przeprowadził pomyślnie próbę z bombą wodorową, potężniejszą od trzech testowanych w 
poprzednich latach ładunków; sukces próby zakwestionowali jednak zagraniczni eksperci. Oba te wydarzenia 
były pogwałceniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i spotkały się z potępieniem na świecie. ONZ zaostrzyła 
sankcje wobec Pjongjangu. Rezolucje ONZ zabraniają Korei Płn. prób z bronią nuklearną oraz testów z rakietami 
balistycznymi. Nie zważając na te zakazy, Pjongjang nie ustaje w wysiłkach na rzecz zwiększenia swego 
potencjału wojskowego, w tym nuklearnego. Ostatni zjazd rządzącej Koreą Północną Partii Pracy Korei odbył się 
w 1980 roku; ówczesny przywódca Kim Ir Sen przemawiał przez ponad pięć godzin. Wszystkie sześć 
poprzednich zjazdów zorganizowano za jego czasów. Jego syn Kim Dzong Il, znany z niechęci do publicznych 
wystąpień, nigdy nie zwołał partyjnego kongresu.  
 

Źródło: www.tvn24.pl  
 

Szczecińskie Konsorcjum Okrętowe rośnie w siłę. Są chętni z zagranicy 

Szczecińskie Konsorcjum Okrętowe liczy już 51 firm. Organizacja powstała wokół Szczecińskiego Parku 
Przemysłowego, który zarządza terenami dawnej Stoczni Szczecińskiej. 
Członkowie konsorcjum chcą budować w Szczecinie kompletnie wypasożone statki. W skład SKO wchodzą 
lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z Polski i zagranicy. 
- Są firmy z Gdańska oraz Trójmiasta. Jest też firma norweska. Ich przedstawiciel przyjechał i podpisał akces. 
Mamy już też zwrotne zaproszenie do Norwegii. Oni żywo zainteresowali się wizją odradzającej się stoczni - 
powiedział dla Radia Szczecin Andrzej Strzeboński, prezes Szczecińskiego Parku Przemysłowego. 
Niedługo konsorcjum zamierza utworzyć dział marketingu, który zdobywałby dla nich kontrakty. 
- To są firmy prywatne. Nie takie, które czekają na dotacje czy pieniądze rządowe, tylko takie, które wiedzą jak to 
robić, jak zdobywać zlecenia i jak budować statki - wyjaśnił w Radiu Szczecin Zbigniew Jagniątkowski z firmy 
JPP Marine. 
W najbliższym czasie SKO wybierze także osobę, która będzie ich reprezentować. 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl 
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 Nowe promy dla PŻB? 

Na uroczystości 40-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marek Gróbarczyk zdradził najbliższe plany armatora – donosi portal iswinoujscie.pl 
W rozmowie z portalem minister podkreślił, że PŻB ma być stale związana z terminalem promowym w 
Świnoujściu. Armator ma też niedługo pozyskać nowe promy. 
- W planie jest budowa 3, a nawet 4 promów. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy budowa nowej 
jednostki. Na pewno konieczna jest wymiana tych, które już funkcjonują. Rozpoczniemy od wymiany Baltivii. Na 
pewno będą to bardzo duże pieniądze. Promy mają być większe od tych dotychczasowych - mówił minister 
Marek Gróbarczyk. 
- Chcemy trwale związać PŻB z terminalem promowym w Świnoujściu, tak aby stał się naturalnym kooperantem i 
w ten sposób zabezpieczyć nasze wewnętrzne interesy, aby nie dochodziło do dziwnych niekontrolowanych 
umów sprzedaży, lub prób sprzedaży nabrzeży czy też wydzierżawienia długoterminowego. Jesteśmy 
przekonani, że takie rozmowy zakończą się sukcesem. Przede wszystkim chodzi o to, aby dopiąć budowę 
nowych promów dostosowanych do nowych nabrzeży - dodał minister Marek Grórbarczyk. 
Obecnie spółka dysponuje promami: Wawel, Mazovia, oraz Baltivia. Realizuje rejsy do Danii i Szwecji. 
 

Źródło: www.tvn24.pl 
 

Widać skutki kryzysu kontenerowego i offshore. Grupa Maersk z 86 proc. 
spadkiem zysku  

Jednej z największych koncernów żeglugowych i offshore, Maersk Group, zanotowała w pierwszym kwartale 224 
mln dolarów zysku. To aż o 86 proc. mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, gdy kwartał zamknięty z 
wynikiem 1,6 mld dolarów na plus. 
Słabszy wynik duńskiego giganta to wynik spadku przychodów we wszystkich spółkach za wyjątkiem Maersk 
Drilling, Maerski Tankers i Damco. Duży wpływ na to miała niska cena ropy (-37 proc.) oraz obniżka stawek 
frachtowych dla kontenerowców (-26 proc.). Z tego powodu przychody grupy w tym kwartale spadły o 2 mld 
dolarów (19 proc.). 
- Mimo ciężkiej sytuacji rynkowej udało nam się zanotować zysk ponad 200 mln dolarów. Ogółem jesteśmy 
zadowoleni z wyników naszych poszczególnych podspółek – powiedział Nils S. Andersen, prezes Maersk Group. 
- W szczególności cieszymy się z inwestycji APM Terminals i Maersk Oil oraz obrony przez Maersk Line pozycji 
lidera żeglugi kontenerowej – dodał. 
Maersk Line, największy przewoźnik kontenerowy, zanotował zysk 37 mln dolarów w tym kwartale. To o wiele 
mniej niż w zeszłym roku, gdy ten wynik wyniósł aż 714 mln dolarów. To efekt 20 proc. spadku przychodów z 
powodu załamania się stawek frachtowych. 
- Wpływ na to miała niska cena ropy oraz mały popyt. Stawki frachtu obniżyły się na wszystkich szlakach, w tym 
kluczowych do Europy i Północnej Ameryki – mówił Andersen. 
Operator portowy APM Terminal też zanotował spadek zysku, z 190 do 108 mln dolarów. To efekt małego popytu 
na przewóz towarów drogą morską, w szczególności w Europie. Niska cena ropy wpłynęła za to dobrze na 
Maersk Tankers, armatora tankowców, którego zyski wzrosły z 36 to 48 mln dolarów. 
 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl 
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Tesla Motors chce podbić świat do 2020 roku    

Tesla Motors to aktualnie firma w branży, która wzbudza największe zainteresowanie. Raz za razem słyszymy o 
kolejnych premierach i pomysłach Elona Muska i jego ekipy. Niedawno poznaliśmy dokładne sprzedażowe plany 
marki 
Elon Musk to jedna z najciekawszych postaci naszych czasów. To właśnie urodzony w RPA wizjoner odpowiada 
za sukces PayPala, który zrewolucjonizował system elektronicznych płatności. W jego portfolio znajduje się też 
firma SpaceX, która ma spopularyzować loty w kosmos. W motoryzacji Musk nazywany jest branżowym Stevem 
Jobsem, bo kiedy w samochodowym świecie dominowały silniki spalinowe, Tesla Motors postanowiła rozpocząć 
elektryczną rewolucję. I to na wielką skalę. 
\Ambitny plan Tesli - sprzedaż 500 000 tysięcy samochodów rocznie już w 2020 roku 
Na razie takie - już nie raz potwierdzone przez samego Elona Muska - plany mogą się wydawać nierealne. 
Aktualnie w ofercie marki znajdziemy tylko dwa samochody: Model S oraz Model X. Sprzedaż skrzydlatego SUV-
a dopiero się rozpoczyna. W 2015 roku Tesla sprzedała 50 tysięcy samochodów. Łatwo policzyć, że do 2020 
roku Elon Musk potrzebuje powiększyć produkcję aż dziesięciokrotnie. To wyzwanie porównywane przez wielu z 
Fordem i legendarnym Modelem T. Czy Tesla powtórzy sukces rodaków i zrewolucjonizuje motoryzację? 
Tesla Model 3 - elektryczne auto dla każdego 
 
Jednym z filarów sukcesu kalifornijskiej firmy ma być oczywiście Tesla Model 3. Zaprezentowany niedawno 
Model 3 określa się mianem jednej z najważniejszych motoryzacyjnych premier ostatnich lat.  Nowa Tesla 
wymiarami odpowiada Audi A4, Mercedesowi klasy C i BMW serii 3. Na jednym ładowaniu może pokonać 346 
km, a do pierwszej setki rozpędza się w niecałe 6 sekund. Najważniejsza jest jednak cena - Tesla Model 3 
kosztuje 35 tysięcy dolarów (ok. 140 tys. złotych). 
Przed premierą zakładano, że może to spowodować w Stanach prawdziwy boom na Teslę, bo - w zależności od 
stanu - amerykańscy kierowcy mogą liczyć na dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 7,5 - 13 tys. 
dolarów. 
Elon Musk się nie pomylił. Licznik przedpremierowych zamówień już przekroczył 400 tysięcy! A warto 
przypomnieć, że produkcja Modelu 3 ruszy dopiero pod koniec 2017 roku. 
 

Źródło: www.moto.pl  
  

Kara dla Michela Platiniego zmniejszona. Prezydent UEFA zawieszony na cztery lata 

Michel Platini przez cztery lata nie będzie mógł zajmować żadnego stanowiska w strukturach piłkarskich. To 
oznacza, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) zdecydował się skrócić karę prezydenta UEFA o 
kolejne dwa lata. Pierwotnie Platini został zawieszony na osiem lat, a w pierwszej instancji odwoławczej 
wywalczył karę o dwa lata krótszą. CAS zdecydował także o zmniejszeniu grzywny nałożonej na Platiniego z 80 
000 do 60 000 franków szwajcarskich. Decyzja jest prawomocna. 
Platini, podobnie jak były prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Szwajcar Joseph Blatter, 
zostali zawieszeni grudniu 2015 roku w związku z podejrzanym przelewem dwóch milionów franków 
szwajcarskich z FIFA na konto tego pierwszego. 
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Obaj działacze utrzymywali, że było to wynagrodzenie za pracę, którą Platini wykonał dla światowej federacji 
dekadę wcześniej, a umowa była ustna. Komisja Etyki uznała jednak te tłumaczenia za "mało przekonujące" i 
początkowo zawiesiła obu na osiem lat. 
FIFA kieruje obecnie Szwajcar Gianni Infantino, natomiast UEFA jeszcze nie wybrała następcy Platiniego. 
Konfederacja Starego Kontynentu wstrzymywała się z wyborami do czasu zakończenia postępowania 
apelacyjnego. Teraz pewne jest już to, że wyrok CAS oznacza, że Michel Platini będzie musiał odejść z 
europejskiej centrali piłkarskiej. 
 

Źródło:www.onet.pl 
 
 
 
Kwiecień w OMK 

 kontynuowaliśmy 4 roszczenia od marynarzy dotyczące wyegzekwowania od armatorów zaległych 
wynagrodzeń,  

 6 marynarzy uzyskało zapomogi szkoleniowe jako pomoc OMK przy podniesieniu kwalifikacji, 
 4 marynarzy skorzystało z pomocy doradcy podatkowego na koszt OMK, 
 8 marynarzy ukończyło kurs języka angielskiego przygotowującego do egzaminu Marlins, który był w 70 

% finansowany przez OMK, 
 na prośbę 8 marynarzy sprawdziliśmy 3 proponowane warunki zatrudnienia i sprawdziliśmy 5 statków. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Teściowa do zięcia: 
- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości! 

- "Bogurodzicę"?! 

● ● ● 
 

● ● ● 

W basenie, przy szpitalu dla wariatów, topi się jeden z pacjentów. 
Na ratunek skoczył mu drugi i go uratował. Po tym całym wydarzeniu bohaterski pacjent jest 

wezwany do lekarza. 
- Pana postawa świadczy o tym, ze jest pan już całkowicie zdrowy i może pan wracać do domu. 

Mam jednak smutna wiadomość: ten człowiek, któremu uratował pan życie, powiesił się w 
łazience. 

Na to pacjent dumnie: 
- To ja go tam powiesiłem, żeby wysechł. 

 


