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Szanowni Klastrowicze,
Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe 
informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów. 

1. Miło nam powitać  nowych  członków  Klastra :  

• Ene Give Infrastruktura Sp. z o. o z Poznania zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej 
a  EneGive Operator Sp. z o. o to operator stacji ładowania samochodów. Oferta firmy 
skierowana jest do punktów handlowych, firm, samorządów, zarządców nieruchomości 
rozwijających sieć zasilania dla elektromobilności.

• Ion Galenica Sp. z o.o z Wysokiej Głogowskiej zajmuje się obróbką metali, świadczy usługi 
w zakresie nakładania powłok PVD na części maszyn, narzędzia do obróbki plastycznej 
(matryce, stemple, tłoczniki),  narzędzia skrawające (frezy, wiertła, noże tokarskie, 
gwintowniki),  formy wtryskowe.

• EXCEL firma usługowo –budowlana Ryszard Ostrowski z Łańcuta oferuje usługi w 
zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych dla przemysłu budowlanego, hutniczego, 
energetycznego i motoryzacyjnego. 

• EXCEL Sp. z o.o Sp. k  z Łańcuta oferuje usługi w zakresie wykonania i montażu konstrukcji 
stalowych zgodnie z normami ISO. Głównie konstrukcji stalowych pod budowy hal 
przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych.

• PH „Bizon” z Warszawy firma produkcyjna została założona w roku 1994. Od początku 
swego istnienia firma stawia na nowe technologie i wysoką jakość surowców.

• PPHU LECHPAK z Małdyt to producent opakowań, tektury i kartonów, a także opakowania z 
tektury falistej wielowarstwowej, wielkogabarytowe kartony zbiorcze, pudła klapowe, pudełka 
fasonowe z tektury falistej o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości

2.     Ważne wydarzenia i współpraca międzynarodowa  

• 7 lutego 2018 Warszawa, na Konferencji TECH BRAINERS odbyła się prezentacja projektu 
Klastra LTPP „ IME”   – p. Jan Kordasiewicz Wiceprezes ZNIK , p. Donata Strycharczyk 
Manager Projektu IME

• 15-16 lutego 2018 Bilbao, Hiszpania. Wyjazd studyjny do Bilbao, największego miasta Kraju 
Basków w Hiszpanii, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
na zaproszenie rządu baskijskiego. Spotkanie z przedstawicielami klastrów, parków naukowo-
technologicznych i agencji rozwoju regionalnego, poznanie funkcjonowaniem baskijskiej 
polityki innowacji i wsparcia przedsiębiorczości, – p. Jan Kordasiewicz Wiceprezes ZNIK

   



• 23 lutego 2018 Szczecin, Centrum Kultury Euroregionu. Udział Klastra LTPP jako członka 
wspierającego w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Bałtyk – Adriatyk – p. Sławomir Niecko 
Wiceprzewodniczący Klastra LTPP. Oprócz spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia 
poruszano tematy związane z ekologicznym i zrównoważonym transportem, polityką TEN-T i 
korytarzy transportowych 

• 1 marca 2018 Gdynia,  Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront. Śniadanie 
Ekonomiczne Klastra LTPP i Ebury nt zarządzania ryzykiem kursowym w aktualnym 
otoczeniu  gospodarczym. Prezentacja projektów Klastra LTPP – IME i Akcelerator  Eksportu 

   

• 2 marca 2018 Warszawa, NCBiR, prezentacja na panelu ekspertów projektu ELEKTRINA 
przygotowanego w ramach programu Gospostrateg w partnerstwie:   Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – lider projektu, Politechnika Gdańska, 
Uniwersytet Gdański, Związek Miast i Gmin Morskich, Klaster LTPP. Zespół prezentujący: 
Dyrektor Katarzyna Krzywda – Departament Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ, p. Zbigniew 
Deinrych  - ZMiGM, dr. Daniel Kaszubowski – PG Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowiska p. 
Artur Karczewski – PG Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa. Klaster LTPP wspiera projekt 
ELEKTRINA jako jego główny inicjator od początku jego powstania.

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Klastra  

• 5 lutego 2018 Warszawa, spotkanie robocze z firmami członkowskimi Klastra – Perfect Data i 
Benon ws udziału w projekcie IME- p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP

• 6 lutego 2018 Gdańsk,  GPNT spotkanie robocze z p. Michałem Laskowskim z firmy Q TRavel 
ws przygotowania misji do Norwegii dotyczącej żeglugi elektrycznej– p. Zbigniew Deinrych, p. 
Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP

• 7 lutego 2018 Gdańsk, spotkanie robocze z firma Polish Forwarding Company ws projektu 
IME – p. Mikołaj Mazuryk, p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP i p. Sławomir 
Niecko Wiceprzewodniczący Klastra LTPP

• 9 lutego 2018 Gdańsk telekonferencja z firmą Ebury z Warszawy ws organizacji wspólnego 
śniadania biznesowego w Trójmieście i dalszej współpracy roboczej

4. Nadchodzące wydarzenia  

W nadchodzących miesiącach planowane są dwa klastrowe wyjazdy:

• 11-15 marca 2018 Pińsk-Białoruś, Misja Gospodarcza przedstawicieli Klastra LTPP na 
zaproszenie Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku. Członkowie Klastra wezmą 
udział w Forum Biznesu i Konferencji Start-up School. 



• 18-21 maja 2018 Oslo, Bergen – Norwegia , Wizyta Studyjna przewidziana do zapoznania się 
z funkcjonowaniem promu elektrycznego AMPERE, skonstruowanego przez firmę Klastrową 
Nelton z Pruszcza Gdańskiego. 

Oslo - Bergen

5. Klaster LTPP  w mediach  

• W dniu 28 lutego 2018 w cyklicznej audycji Radia Gdańsk „Ludzie i pieniądze”  o nowych 
zadaniach PRS, wybranego przez administrację morską Islamskiej Republiki Iranu za 
towarzystwo klasyfikacyjne, które może w jej imieniu dokonywać przeglądów statków, 
rozmawiali goście Artura Kiełbasińskiego : p.Wioletta Kakowska – Mehring – Trójmiasto.pl, 
p. Maciej Krzesiński – Fundacja Centrum Technologii Morskich, Klaster LTPP, 
p.Bogdan Ołdakowski – Actia Forum, Audycja dostępna na :

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/73128-polacy-beda-dokonywali-
przegladow-iranskich-statkow-jak-wazne-to-wydarzenie-wyjasniaja-eksperci

Na  stronie internetowej projektu INTERMODEL EU można znaleźć aktualności związane z 
realizacją projektu.  Zachęcamy do odwiedzania http://www.intermodeleu.eu/

Zapraszamy także do śledzenia bieżących informacji  na  http://www.klasterlogtrans.pl/  i 
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/ 

Z   pozdrowieniami, 

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynator Klastra LTPP 

http://www.intermodeleu.eu/
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/
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