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Marynarze najbardziej poszkodowani w czasach kryzysu. 

Marynarze wciąż odczuwają kryzys, który dotknął światowy sektor żeglugowy – czytamy w raporcie 
Międzynarodowej Sieci Opieki i Pomocy Marynarzom (ISWAN). 
Raport pokazuje, że usługa SeafarerHelp prowadzona przez ISWAN w tym roku otrzymała rekordową liczbę 
3078 spraw od ponad 11 tys. marynarzy i ich rodzin. To o 37 proc. więcej niż rok temu. 
- Trudny rok dla branży oznacza także wiele trudności dla marynarzy. Gdy firmy chcą wprowadzić oszczędności, 
w pierwszej kolejności dotyka to marynarzy – powiedział Per Gullestrup, prezes ISWAN. 
Najczęstszym powodem kontaktu z SeafarerHelp było poszukiwanie pracy przez marynarzy, co pokazuje jak 
bardzo zdestabilizowany jest rynek pracy w branży morskiej. ISWAN odnotował tez więcej przypadków, gdy 
agencje załogowe pobierały nielegalne opłaty za znalezienie pracy marynarzom. 
Drugim problemem marynarzy były braki w wypłacie pensji – odpowiadały one za 16 procent wszystkich 
zgłoszeń. Z kolei podwoiły się przypadki porzucenia statków i załóg.  
ISWAN także donosi, że branża morska powoli zaczyna zauważa problemy marynarzy związane z stresem, 
przemęczeniem i społeczną izolacją. Sami marynarzy jednak rzadko kiedy chcą rozmawiać o tych problemach z 
powodu strachu przed zwolnieniem. 
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Terminal LNG w Świnoujściu otwiera się na Bałtyk – jest decyzja o rozbudowie 

terminala. 

Zarząd GAZ-SYSTEM wydał rekomendacje spółce Polskie LNG dotyczące rozpoczęcia prac projektowych i 
przygotowawczych rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach 
projektu zbudowane zostanie dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków oraz stanowisko 
załadunku bunkierek LNG. 
Decyzja została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które zostało odebrane przez GAZ-
SYSTEM pod koniec sierpnia br. 
To kolejny znaczący krok w rozwoju terminalu LNG w Świnoujściu i cieszę się, że skutecznie wykorzystujemy 
potencjał skroplonego gazu ziemnego, rozwijając perspektywiczny rynek usług przeładunku LNG i bunkrowania 
statków – powiedział Tomasz Stępień – Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM. 
Efektem rozbudowy będzie możliwość załadunku i rozładunku zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek 
LNG typu „transshipment” – ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, 
załadunek jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowanie LNG. 
Projekt rozbudowy Terminalu LNG w zakresie stanowiska załadunkowo-rozładunkowego dla statków oraz 
stanowiska załadunku bunkierek LNG jest częścią budowy tzw. Bramy Północnej. Wpisuje się również w 
Program Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący udrożniania Odrzańskiej Drogi 
Wodnej i uczynienia jej w pełni żeglowną w najbliższych latach. Projekt jest także częścią planu działań w 
zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP) – powiedział Paweł 
Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM. 
Realizacja projektu budowy drugiego nabrzeża zakłada wykorzystanie środków unijnych przyznanych na 
realizację projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu w ramach działania 7.1. Funduszu POIiŚ. 
Zakończenie rozbudowy Terminalu o drugie nabrzeże planowane jest w 2021 roku. 
W kwietniu 2017 r. GAZ–SYSTEM podjął decyzję o rozbudowie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego polegającej na zwiększeniu istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki. Po 
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zakończeniu prac moce regazyfikacyjne gazoportu wzrosną z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego 
rocznie. 
 
 

Źródło :gaz system S.A 

 

W. Jakóbik: Gazociąg Nord Stream 2 może być dla Europy destabilizujący jak 

Brexit. 

Jeżeli nie zablokujemy tego projektu, to może on zadziałać destabilizująco na Unię Europejską, podobnie jak 
niestety zadziałał już Brexit - powiedział o planowanym gazociągu Nord Stream 2 redaktor naczelny portalu 
BiznesAlert Wojciech Jakóbik. 
"Zgoda na kontrowersyjny projekt Nord Stream 2 może mieć długofalowe i głębokie efekty dla współpracy 
energetycznej nie tylko w Europie" - powiedział PAP ekspert ds. energetycznych i redaktor naczelny portalu 
BiznesAlert Wojciech Jakóbik. 
Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy 
przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r.; w tym 
samym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. 
Akcjonariuszami Nord Stream 2 są: rosyjski Gazprom, austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper 
(wydzielona z E.On), francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell. 
"Nord Stream 2 może sprawić, że kraje europejskie po raz kolejny dostaną sygnał, że solidarność europejska nie 
popłaca" - ocenił Jakóbik. Tłumaczył, że jest to zły sygnał dla krajów, które starają się prowadzić razem np. 
politykę energetyczną, w sytuacji kiedy - jak mówił - budowę Nord Stream 2 motywuje egoistyczny interes 
jednego lub kilku państw. 
"Cała ta solidarność upada i okazuje się, że wygrywa interes silniejszego" - stwierdził. "Na przykład Polska 
podnosi, że dlaczego ma przestrzegać rygorystycznej, trudnej do zniesienia dla polskiej gospodarki polityki 
klimatycznej, jeżeli Niemcy, którzy jawnie lub niejawnie promują Nord Stream 2, nie przestrzegają wspólnej 
polityki energetycznej" - dodał zapewniając, że nawet Komisja Europejska przekonuje, że to projekt niepotrzebny. 
Niedawno unijny komisarz ds. energii Miguel Canete podkreślał, że planowany rurociąg znajduje się w 
specyficznej sytuacji prawnej, bo jego początek jest w kraju trzecim, wyjście na terytorium UE (w Niemczech), a 
całość ma biec przez Morze Bałtyckie. Z tego powodu KE uznała, że nie może zastosować restrykcyjnego, 
trzeciego pakietu energetycznego i chce od państw członkowskich ram do negocjacji w tej sprawie z Rosją. 
Nie wszystkie stolice popierają jednak negocjacje. Kilka państw członkowskich sprzeciwia się przyjęciu mandatu 
w tej sprawie, m.in. Niemcy. 
"Niewykluczone, że KE udałoby się znaleźć jakiś układ, który zagwarantuje, że ten projekt nie będzie już zagrażał 
Europie, bo zostanie w jakiś sposób obwarowany prawem europejskim" - powiedział Wojciech Jakóbik 
zaznaczając, że na taki układ mogłoby nie być zgody Rosji. 
Ekspert przedstawił też inne możliwe scenariusze korzystnego z polskiego punktu widzenia rozwoju sytuacji. 
"Możliwe, że długie negocjacje skończą się pewnym układem, którego potem nie zatwierdzi Parlament 
Europejski" - stwierdził. "Możliwe także, że one będą trwały na tyle długo, że partnerzy finansowi Gazpromu z 
Europy zdecydują się wycofać swoje wsparcie" - dodał. 
Jakóbik opisując strategię polskiego rządu w tej sprawie, stwierdził, że stosuje on politykę budowania sojuszy. 
"Mamy sojuszników w krajach bałtyckich, mamy warunkowo sojuszników w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które 
z różnych powodów także kontestują Nord Stream 2. Nie jest to pewne poparcie, ale na razie jest. Mamy także 
kraje takie jak Chorwacja, Rumunia" - wymieniał. 
Za sojuszników w tej sprawie uznał także kraje skandynawskie, które - jak stwierdził - obawiają się wpływu 
gazociągu na bezpieczeństwo na Bałtyku. 
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"Pojawiają się przecieki do prasy z jednej strony na temat nieformalnych form uwikłania niemieckich polityków i 
nie tylko niemieckich, w relacje z Rosjanami poprzez projekt Nord Stream 2, a z drugiej strony pojawiają się 
przecieki ze służb specjalnych, które ostrzegają, że Nord Stream 2 może służyć jako kolejne narzędzie wojny 
hybrydowej Rosji przeciwko Europie" - tłumaczył Wojciech Jakóbik. 
Jego zdaniem wszystko to podnosi zarówno koszty polityczne budowy gazociągu, jak i koszty ekonomiczne, 
zwłaszcza w kontekście ewentualnego wykorzystania sankcji amerykańskich wobec projektu Nord Stream 2. 
"A jednak pieniądze się znajdują. I to także budzi obawy, powoduje, że kraje takie jak Polska są wręcz oburzone 
tym co się dzieje i jeżeli nie zablokujemy tego projektu, to może on zadziałać destabilizująco na Unię Europejską 
podobnie jak niestety zadziałał już Brexit" - podsumował redaktor naczelny BiznesAlert. 
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Kiedy ruszy budowa nowego promu Polferries? 

Podczas Baltexpo w Gdańsku odbyła się debata w tej sprawie. Przedsięwzięcie jest częścią Programu Batory, 
który ma zaktywizować stocznie w Polsce. 
Budowa nowego promu PŻB ruszy na przełomie 2017 i 2018 roku 
Pod koniec czerwca położono stępkę pod nowy prom w szczecińskiej stoczni Gryfia, o czym pisaliśmy w tym 
miejscu: https://promy24.com/pl/wiadomosci/szczegoly-projektu-budowy-nowoczesnego-promu-dla-pzb-
ujawnione.html. 
Miesiąc później wspominaliśmy natomiast o konkursie na projekt techniczny 
promu: https://promy24.com/pl/wiadomosci/rozpisano-konkurs-na-projekt-techniczny-nowego-promu-pzb.html . 
Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Piotr Redmerski zapewnił, że do końca 2017 roku przedsiębiorstwo zamierza 
dopiąć finansowanie budowy pierwszego promu. Zapowiedział również, że sama budowa powinna ruszyć na 
przełomie 2017 i 2018 roku. 
Radmerski podkreślił również, że planowana jest budowa kolejnych jednostek. Dodał też, że prom powinien 
spełniać najnowsze normy ekologiczne – być napędzany gazem i wyposażony w nowoczesne rozwiązania 
technologiczne. 
Nowy prom Polferries - część Projektu Batory 
Wspomniany projekt dotyczy budowy promu pasażersko-samochodowych typu ro-pax i jest jedną z części 
Programu Batory, który jako element Planu Odpowiedzialnego Rozwoju ma na celu ożywienie polskiego 
przemysłu okrętowego. 
Uczestnicząca w debacie na temat Programu Batory Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ, 
Katarzyna Krzywda wyjaśniła, że projekt odpowiada na potrzeby rynku przewozów promowych. Zapewniła, że 
takie działanie jest zgodne z zapotrzebowaniem polskich przewoźników, którzy muszą unowocześniać swoją 
flotę. 
Poinformowała, że Program Batory, oprócz budowy promów, zakłada też: wspieranie tworzenia i wdrażania 
nowoczesnych technologii, budowę nowoczesnej modułowej platformy offshore i nowe, ekologiczne rozwiązania 
w stoczni. 
Jest zapotrzebowanie na nową polską flotę 
Dyrektor sprzedaży Marine Solutions Wartsila Polska sp. z o.o., Andrzej Buczkowski przyznał, że wymiana floty 
polskich przewoźników promowych jest niezbędna - armatorzy korzystają ze starych, 40 letnich jednostek, które 
emitują bardzo duże ilości dwutlenku węgla i nie spełniają nowych wymogów ekologicznych. Ocenił, że Program 
Batory jest bardzo ciekawym i obiecującym przedsięwzięciem w kwestii rozwoju polskiego rynku promowego. 
Debata "Program Batory szansą na innowacyjne rozwiązania polskiego przemysłu okrętowego dla światowej 
żeglugi" odbyła się we wtorek 12 września podczas 19 Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo w 
Gdańsku. 
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Nauta pozyskała nowego kontrahenta – stocznia przebuduje  i dostosuje do nowego 
kontraktu  jednostkę  Vole  au Vent należącą do jednego z największych armatorów, realizującego między innymi 
prace pogłębiarskie - grupy Jan De Nul. 
Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. podpisała 15/09 kontrakt z jedną z czołowych firm specjalizujących się w 
pracach podwodnych, takich jak pogłębianie, a także instalacja rur i kabli na dnie morskim oraz instalacja farm 
wiatrowych – Jan De Nul. Realizacja prestiżowego kontraktu plasuje Stocznię Nauta poprzez fundusz MARS 
będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej w czołówce europejskich stoczni zajmujących się skomplikowanymi 
przebudowami. 
„Będzie to jeden z większych i ważniejszych projektów realizowanych obecnie w Naucie. Armator, który do 
współpracy wybiera tylko najlepsze stocznie zdecydował się na nas. To budujące, że zostaliśmy dostrzeżeni 
pomimo liczącej się konkurencji, działającej na rynku europejskim. Cieszymy się, że armator zaufał właśnie nam i 
liczymy na wieloletnią kooperację” - mówi prezes Nauty pan Sławomir Latos.  
W ramach kontraktu Stocznia Nauta wykona na statku szereg prac, które pozwolą zwiększyć powierzchnię 
roboczą pokładu oraz przygotują jednostkę do realizacji nowego kontraktu. Łączna waga nowo zainstalowanych 
konstrukcji wyniesie około 600 ton. 
„Pozyskanie klienta jakim jest Jan De Nul śmiało można nazwać sukcesem. Nauta stale podnosi poziom 
świadczonych usług, dzięki czemu jej portfel zamówień jest pełen. Nowy, kolejny kontrahent pozwala z 
optymizmem patrzeć w przyszłość co jeszcze bardziej napędza nas do dalszego, intensywnego rozwoju” – mówi 
Wiesław Badura, Dyrektor Marketingu ds. Remontów. 
Klient Nauty – firma Jan De Nul zatrudnia ponad 6000 pracowników, a jej flota liczy ponad 400 jednostek 
specjalistycznych, które służą do różnorodnych prac związanych z infrastrukturą morską. 
Vole au Vent został zbudowany w Polsce w 2013 roku jako Vidar. Statek ma 140,4 m długości i 41 m szerokości 
oraz ogromny pokład ładunkowy o powierzchni 3400 metrów kwadratowych. Charakterystycznym elementem 
jego konstrukcji są 4 nogi o wysokości 90 metrów i średnicy 4,8 metra umożliwiające solidne zakotwiczenie i 
ustabilizowanie jednostki podczas korzystania z ogromnego dźwigu Liebherr o udźwigu 1200 ton. Służy on do 
ustawiania fundamentów i montażu turbin wiatrowych na morzu o głębokości do 50 metrów, nawet w 
ekstremalnych warunkach pogodowych. Statek posiada też system pozycjonowania na morzu z dokładnością do 
jednego metra. Prędkość maksymalna jednostki wynosi 11 węzłów.   
 
 

Źródło: Pormy24.com 
 
 

Nowa jakość podróżowania promami dla kierowców pojazdów ciężarowych. 

Kierowcy pojazdów ciężarowych stanowią bardzo ważną grupę dla operatorów promowych. Ci ostatni stale 
starają się poprawiać komfort ich podróżowania. Szereg zmian w tym zakresie wprowadziło właśnie P&O Ferries. 
Brytyjski armator wprowadził właśnie udoskonalony, adresowany do kierowców serwis o nazwie Commercial 
Drivers Club. Jest to opcja, z której kierowcy pojazdów ciężarowych mogą korzystać zarówno podczas pobytu w 
portach, jak i na pokładach promów. Można z niej korzystać w trakcie nocnych przepraw i obejmuje ona trasy 
wiodące przez Morze Północne. 
Każdy z kierowców, który przystępuje do klubu, otrzymuje specjalną kartę, która pozwala wejść do specjalnych 
stref na terenie terminali. Istnieje tam możliwość zrelaksowania się przed telewizorem czy odświeżenia się. Taka 
strefa lounge udostępniona została w portach Hull w Wielkiej Brytanii, belgijskim Zeebrugge oraz holenderskim 
Europocie. 
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Po zaokrętowaniu kierowcy należący do stworzonego przez P&O Ferries klubu otrzymują miejsce w prywatnej 
kabinie z łazienką. Mogą też korzystać z upustów w sklepach znajdujących się na pokładzie promu. 
„Kierowcy pojazdów ciężarowych należą do naszych najważniejszych i lojalnych klientów. Każdemu z nich po 
zapisaniu się do klubu chcemy dostarczyć serwis VIP” - tłumaczy Nick Pank z P&O Ferries. „W ramach oferty 
udoskonaliliśmy nasze menu oraz nowy układ restauracji pokładowych, gdzie kierowcy mogą zająć miejsce tam, 
gdzie mają na to ochotę. Kiedy zaś następnego ranka nadchodzi moment opuszczenia portu, wprowadziliśmy 
ulepszony układ opuszczenia terminala, który pozwala kierowcom wrócić na trasę szybciej niż kiedykolwiek 
wcześniej”. 
Specjalna oferta premium dedykowana kierowcom została uruchomiona latem, a do klubu już dołączyło ok. 100 
członków. 
 

 
Źródło:  Pormyskat.pl 

 

Lodołamacz Sybir o napędzie atomowym zwodowany w Petesburgu. 

W Stoczni Bałtyckiej w Petersburgu zwodowano w piątek 22/09 lodołamacz Sybir (Syberia) o napędzie 
atomowym projektu 22220. Statek ma wejść do służby w 2020 roku, a jego testy rozpoczną się w 2018 roku. 
Sybir, którego budowa rozpoczęła się w 2015 roku, jest jedną z trzech zaplanowanych jednostek tego rodzaju; 
dwa inne lodołamacze projektu 22220 noszą nazwy Arktyka i Ural. Rosja uważa tę generację lodołamaczy 
atomowych za kluczową dla umocnienia swej pozycji w Arktyce. W doktrynie morskiej państwa z 2015 roku 
zapowiadano wejście do służby pierwszej z tych jednostek w 2017 roku. 
Lodołamacze zapowiadane są jako największe i najpotężniejsze na świecie. Sybir ma długość 173,3 metra, 
szerokość 34 m i wyporność 33,5 tys. ton. Będzie wyposażony w dwa reaktory atomowe RITM-200 wytwarzające 
po 55 megawatów energii elektrycznej każdy. 
Do zadań nowych rosyjskich lodołamaczy atomowych należeć będzie przeprowadzanie konwojów okrętów w 
warunkach arktycznych przy pokonywaniu pokrywy lodowej o grubości do 3 metrów. Jednostki mają zapewniać w 
przyszłości transport surowców ze złóż na półwyspach Jamalskim i Gydańskim oraz z szelfu Morza Karskiego, 
przeznaczonych na rynki krajów regionu Azji i Pacyfiku. 
Jak podał w piątek kanał telewizyjny Zwiezda ministerstwa obrony Rosji, przesunięcie terminu oddania do 
eksploatacji dotyczy lodołamacza Arktyka. O zmianę terminu z 2017 roku na późniejszy wnioskował koncern 
Rosatom. Teraz Arktyka ma planowo wejść do służby w pierwszej połowie 2019 roku, Sybir - w listopadzie 2020 
roku, a Ural - w listopadzie 2021 roku 
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Sąd oddalił pozew 2,2 tys. akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta 

Holding. 

Sąd Okręgowy w Szczecinie w piątek 22/09 oddalił pozew zbiorowy blisko 2,2 tys. akcjonariuszy Stoczni 
Szczecińskiej Porta Holding, którzy domagali się odszkodowań za utratę wartości akcji spółki będącej w 
upadłości. Roszczenie opiewało na ok. 35 mln zł. 
Szczeciński sąd oddalił powództwo, gdyż uznał, że brak jest postaw do stwierdzenia odpowiedzialności Skarbu 
Państwa za utratę wartości akcji Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. „W tej sprawie jest bezsporne, że wartość 
akcji stoczni spadła praktycznie do zera. Sporna jest tylko dokładna wysokość doznanej straty przez 
akcjonariuszy. To czego powód nie zdołał jednak udowodnić to to, że do utraty wartości akcji doszło na skutek 
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niezgodnych z prawem działań funkcjonariuszy Skarbu Państwa” - powiedział w uzasadnieniu sędzia Wojciech 
Machnicki. 
Zdaniem sądu w zgromadzonym materiale dowodowym oraz w zeznaniach świadków „dominują wnioski, że 
stocznia padła ofiarą bezprawnych działań funkcjonariuszy Skarbu Państwa oraz że istniał bezprawny zamiar 
doprowadzenia stoczni do upadłości w celu przejęcia jej majątku przez Skarb Państwa lub inne osoby”. „Sądowi 
nie udało się jednak ustalić na podstawie jakich konkretnych faktów te radykalne wnioski są sformułowane. (…) 
Powód nie przedstawił spójnej i jednocześnie wiarygodnej wersji okoliczności faktycznych, ograniczając się w 
istocie do formułowania syntetycznych wniosków” - podkreślił sędzia. 
Sąd nie podzielił stanowiska byłego prezesa Stoczni Szczecińskiego Porta Holding Krzysztofa Piotrowskiego, 
zdaniem którego zatrzymanie jego i pozostałych członków zarządu spółki w lipcu 2002 r. było bezprawne. „W 
chwili zatrzymania powód i pozostałe osoby nie byli już członkami zarządu. Półtora miesiąca wcześniej doszło do 
odwołania zarządu. Zatrzymanie byłych członków zarządu nie mogło mieć wpływy na funkcjonowanie stoczni” - 
zaznaczył Machnicki. 
„Według powoda bezprawnym działaniem funkcjonariuszy Skarbu Państwa było odwołanie zarządu w maju 2002 
r. Sąd zaznaczył, że zarząd nie został odwołany przez ministra Skarbu Państwa, ale przez radę nadzorczą 
stoczni, która nie była emanacją Skarbu Państwa” - wyjaśnił sędzia. 
Sąd nie dostrzegł także na czym miałby polegać związek przyczynowy pomiędzy żądaniem przekazania akcji 
przez akcjonariusza na rzecz Skarbu Państwa w zamian za pomoc dla stoczni, do którego nie doszło, a nie 
wypłacalnością stoczni. Zdaniem sądu argumentacja, że Skarb Państwa doprowadził do niewypłacalności 
stoczni, ponieważ w sposób bezprawny odmówił udzielenie gwarancji dla banków, które były skore udzielenia 
kredytu, jest nieprawidłowa. „Odmowa udzielenia gwarancji nie była bezprawna. Skarb Państwa nie miał i nie ma 
obowiązku gwarantowania kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym” - wyjaśnił sędzia. 
Sąd zasądził kwotę ponad 14 tys. zł od reprezentującego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding 
Krzysztofa Piotrowskiego tytułem kosztów sądowych. 
Stocznia Szczecińska Porta Holding SA w październiku 2001 r. utraciła płynność finansową, a w marcu 2002 r. 
wstrzymała produkcję. W lipcu 2002 r. sąd ogłosił upadłość Porty Holding. W 2002 r. członkowie zarządu Porty 
Holding zostali aresztowani. Śledztwo prowadziła poznańska prokuratura apelacyjna, która oskarżyła ich o 
narażenie spółki na szkody w wysokości ponad 63 mln zł. W 2008 r. siedmiu członków b. zarządu stoczni zostało 
uniewinnionych. Prokuratura złożyła apelację od tego wyroku. W maju 2010 r. byli prezesi prawomocnie zostali 
uznani za niewinnych. Prokuratura złożyła kasację, jednak Sąd Najwyższy ją oddalił. 
W 2011 r. czterem członkom zarządu Porty Holding szczeciński sąd przyznał odszkodowania za zaległe 
wynagrodzenia, wcześniejsze rozwiązanie z nimi umów oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, plus odsetki. 
Natomiast w 2013 r. szczeciński sąd przyznał pięciu prezesom byłej stoczni szczecińskiej po ponad 200 tys. zł 
zadośćuczynienia i odszkodowania za wcześniejsze niesłuszne aresztowania. 
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Czy nowy prom dla PŻM w ogóle powstanie? 

Trwają ustalenia szczegółów budowy nowego promu dla PŻM, do której należą linie Unity Line, przez Morską 
Stocznię Remontową „Gryfia”. Inwestycja jednak nie jest w stu procentach przesądzona, ponieważ wciąż nie 
zabezpieczono jej finansowania, a początkowa współpraca Polskiej Żeglugi Morskiej z Polską Żeglugą Bałtycką 
nie będzie kontynuowana.  
Nowy prom na trasie Świnoujście-Szwecja? 
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Rzecznik PŻM, Krzysztof Gogol poinformował, że projekt budowy statku ro-pax dla PŻM wszedł w końcową fazę 
negocjacji z Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. Statek ten miałby dołączyć do jednostek obsługujących 
połączenie pomiędzy Świnoujściem a Szwecją. 
Gogol dodaje, że jednostka będzie miała zbliżone parametry do zamówionego już promu dla PŻB, jednakże 
powstanie wg osobnego, a nie jak wcześniej zakładano wspólnego dla obu firm, projektu. Szczegóły budowy 
promu dla Polferries opisywaliśmy w czerwcu: https://promy24.com/pl/wiadomosci/szczegoly-projektu-budowy-
nowoczesnego-promu-dla-pzb-ujawnione.html . 
W oficjalnym komunikacie PŻM poinformowano, że współpraca Polskiej Żeglugi Morskiej oraz Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej nie będzie kontynuowana. 
Dostawa nowego statku dla PŻM planowana jest na rok 2021. Rzecznik PŻM poinformował, że wszystkie 
parametry ekonomiczne oraz założenia techniczno-eksploatacyjne zostały już uzgodnione pomiędzy stronami, 
natomiast szczegóły wyposażenia jednostki będą doprecyzowane w najbliższym czasie w ramach projektu 
technicznego. 
Budowa czy czarter jednostki? 
Warto jednak zaznaczyć, że budowa promu wcale nie jest jednak przesądzona z powodu kłopotów finansowych 
PŻM w związku z kryzysem na rynku żeglugowym. Jednakże przemysł promowy wciąż przynosi zyski, więc PŻM 
w przypadku braku środków na budowę statku rozważa wyczarterowanie go od innego armatora. 
 
 

Źródło: promy24.com 
 

Satelity będą napędzane silnikami na…  wodę. 

W latach 2017-2023 w przestrzeni kosmicznej może pojawić się niemal 2400 niewielkich satelitów o wadze do ok. 
50 kilogramów, czyli tzw. CubeSatów. Są one teraz najpopularniejszymi urządzeniami wysyłanymi w kosmos 
przez najróżniejsze koncerny technologiczne świata. To właśnie dzięki nim nie tylko będziemy mogli jeszcze 
precyzyjniej badać naszą planetę i obce światy, ale również stworzymy kosmiczny Internet. 
Do końca ubiegłego roku na orbicie znajdowało się 1459 satelitów. Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady 
będzie ich grubo ponad 5000. Aby w ogól było to możliwe, istnieje konieczność opracowania m.in. bardziej 
ekonomicznych napędów. 
Tymczasem naukowcy z Purdue University w USA już mają na to sposób. Opracowali oni świetny sposób na 
prosty napęd do tego typu urządzeń. Dzięki niemu będzie możliwe wysyłanie w kosmos jeszcze większej ilości 
CubeSatów, bo będzie to znacznie bardziej opłacalne, niż miało to miejsce dotychczas. 
Opracowany silnik FEMTA (Film-Evaporation MEMS Tunable Array) korzysta z kapilar wielkości kilkunastu 
mikrometrów, dzięki czemu wykorzystuje mikroskopijne właściwości wody. Samoczynny przepływ wody jest 
niemożliwy, gdyż blokuje to napięcie powierzchniowe cieczy, ale gdy się ją podgrzeje, powstaje para, która 
przepływając przez dysze zapewni ciąg wystarczający na potrzeby manewrowania urządzeniem. 
Inżynierowie z Purdue University stworzyli swój napęd zgodnie ze standardem CubeSat 1U, czyli w sześcianie o 
boku 10 cm. Wewnątrz znajduje się silnik, zbiornik paliwa o wielkości kilkudziesięciu mililitrów, system nawigacji 
inercjalnej (IMU) i układ elektroniczny, który ma za zadanie monitorować pracę silnika. Całość waży ok. 2,8 
kilograma. 
W czasie testów, układ mechaniczno-elektroniczny osiągnął współczynnik ciągu do mocy 230 mikronewtonów na 
wat przy 80 sekundowym impulsie. Dzięki temu można bez problemu obrócić mikrosatelitę o 180 stopni w mniej 
niż minutę, i to przy użyciu mniej niż 0.25 W mocy. 
Naukowcy myślą o wykorzystaniu swojego napędu na odległych planetach czy księżycach Układu Słonecznego. 
Jako że na większości ciał niebieskich występuje woda, będzie to napęd uniwersalny i na pewno okaże się 
pomocny przy eksploracji tych fascynujących obiektów. 
 

Źródło: GeekWeek.pl 
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Jedenastka weekendu 10 kolejki Ekstraklasy. 

Za nami prawie wszystkie mecze 10. kolejki Lotto Ekstraklasy w sezonie 2017-18. Redakcja "Piłki Nożnej" 
przyjrzała się grze poszczególnych zawodników i dokonała wyboru tych najlepszych, którzy trafili do "jedenastki 
weekendu". Oto oni: 
Tym razem naszą "jedenastkę" zdominowali piłkarze Górnika Zabrze, którzy pokonali w delegacji Pogoń 
Szczecin i awansowali na pozycję lidera tabeli. Architektami tego zwycięstwa byli m.in. Tomasz Loska, który 
bronił niczym w transie, a także Mateusz Wieteska i Damian Kądzior. 
Po dwóch graczy do "11" weekendu wprowadziły z kolei takie kluby jak Śląsk Wrocław (zwycięstwo nad Lechem 
Poznań) - Marcin Robak i Jakub Kosecki, oraz Korona Kielce (zwycięstwo z Wisłą Kraków) - Michael 
Gardawski i Jakub Żubrowski. 
Na swoje drugie nominacje w obecnym sezonie zapracowali sobie Fiodor Cernych z Jagiellonii Białystok 
oraz Rafał Siemaszko z Arki Gdynia. Obaj napastnicy zapewnili swoim drużynom wygrane podczas tego 
weekendu. 
 
 
 
 

 
 

Źródło: PilkaNozna. 
Wydarzyło się 25 września  - kalendarium 

25 września jest 268 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostają 97 dni. 25 września jest 
Dniem Budowlańca.  
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1604 r. –   II wojna polsko-szwedzka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Białym Kamieniem.  
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 1793 r.  –  II rozbiór Polski: podpisano traktat z Prusami, na mocy którego otrzymały one 58 tys. km² powierzchni 
Polski. 
1911 r. –  Pilot Michał Scipio del Campo dokonał oblotu pierwszego polskiego samolotu skonstruowanego przez 
przedsiębiorstwo Zbierański i Cywiński. 
1944 r. – 56. dzień powstania warszawskiego: w nocy wycofała się kanałami z Mokotowa do Śródmieścia część 
żołnierzy, ludności i władz cywilnych. 
1954 r.  –  Przeprowadzono reformę administracyjną. Gminy zostały zastąpione przez gromadzkie rady 
narodowe. 
 
 
 
 
 
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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● ● ● 

Szkot w trakcie naprawiania dachu spada z czwartego piętra.  
Lecąc mija okno swojego mieszkania i widzi żonę przygotowującą obiad. Krzyczy do niej:  
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków zjem w szpitalu. 

● ● ● 

 
- Czy jeżeli założę konto w Google to Google będzie znać wszystkie informacje o mnie? 
- Google i tak wie o tobie wszystko, natomiast jak założysz konto, to część tej wiedzy ci udostępni. 


