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

Z zadowoleniem informujemy, że Wiceprzewodnicz ący Klastra LTPP dr in ż. Sławomir Niecko  objął 

funkcję prezesa Pomorskiego Centrum Hurtowego RENK. Gratulacje!!! 

http://wybrzeze24.pl/ak…/slawomir-niecko-nowym-prezesem-renk 
 

1. Miło nam powita ć  nowych  członków  Klastra :  
 

• TLENET  Paweł Jan Kaprowicz z Białegostoku jest producentem oprogramowania 
bazującego na najnowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku IT. Oferuje 
opracowanie skutecznego modelu biznesowego zapewniającego wsparcie sprzedaży, 
redukcję kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa oraz automatyzację zachodzących w nim 
procesów. 

2. Ważne wydarzenia i współpraca mi ędzynarodowa  

• 8 czerwca 2017 Konferencja Plan Juncknera – polskie doświadczenia w Ministerstwie 
Rozwoju w Warszawie z udziałem p. Sławomira Niecko i p. Wojciecha Brzostowskiego  

       

• 14 czerwca 2017 śniadanie R&D Club, 2017 pod hasłem: „CBR -y, CVC, zakupy – czyli jak 
projektować R&D w firmie?” 

• 21 czerwca 2017 w Sali Obrad Miasta Gdańska odbyło się IV Forum Korytarza 
Transportowego Bałtyk Adriatyk  z udziałem przedstawicieli Klastra LTPP p. Zbigniewa 
Deinrycha. P. Sławomira Niecko i p. Marka Świeczkowskiego 

• 23 czerwca 2017 w Gdańskiej Filharmonii na Ołowiance firma członkowska Klastra LTPP 
StoGda Ship Design and Engineering Sp. z o. o  obchodziła Jubileusz 20-lecia działalności. 
Życzymy kolejnych sukcesów! 

     



• 18 lipca 2017, na spotkaniu w Gdańsku w firmie Poldek podpisany został List Intencyjny 
pomiędzy Klastrem LTPP i Polskim Klastrem Edukacyjnym z Warszawy. 

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 14 czerwca 2017 spotkanie robocze w Urzędzie Miasta Hel z Burmistrzem Helu dr 
Klemensem Kohnke nt promu elektrycznego na Hel – p. Marek Świeczkowski, p. Zbigniew 
Deinrych 

• 20 czerwca 2017 w siedzibie Klastra w GPNT spotkanie z p. Piotrem Kotulskim z Fundacji 
Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ . Podpisanie umowy o współpracy  

• 21 czerwca 2017 spotkanie p.Adama Koperkiewicza – z Zespołu Doradców Klastra i Marka 
Świeczkowskiego z Rektorem Uniwersytetu Gda ńskiego dr hab. Jerzym Gwizdał ą ws 
nawiązania współpracy UG największej pomorskiej uczelni z Klastrem 

• 25 lipca 2017  w siedzibie Klastra w GPNT spotkanie informacyjne Klastra  "Mo żliwo ści 
pozyskania zamówie ń i kontraktów od  instytucji mi ędzynarodowych / ONZ, Bank 
Światowy, KE / dla firm zrzeszonych w Klastrze LTPP" . 

 

• 26 lipca 2017 spotkanie w Kołobrzegu z Dyrektorem  ds Żeglugi Mirosławem Balickim z 
Kołobrzeskiej Żeglugi Pasa żerskiej  – p. Sławomir Niecko, p. Zbigniew Deinrych, p. Adam 
Świst, p. Marek Świeczkowski 

  

       4.    Nadchodz ące wydarzenia  

• 13-14 września 2017 European Cluster Collaboration Platform  zaprasza do udziału w 10 
Misji w Salonikach, Grecja, odbywającej się w ramach 82 edycji Międzynarodowych Targów 
Salonik.  
Podczas tego wydarzenia, będzie możliwość odwiedzenia Międzynarodowych Targów 
Salonik, poznania innych klastrów z Europy,wzięcia udziału w warsztatach tematycznych. 

Więcej informacji na: 

https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eccp-matchmaking-mission-thessaloniki-
greece-call-applications 



• 22-23 września 2017  Biznesowy rejs szkoleniowo- rozrywkowy z "PP" I Sten a Line  na 
trasie  Gdynia – Karlskrona  pod hasłem "O biznesie i dla biznesu , na poważnie i z 
humorem". 

        Więcej informacji oraz zapisy na: 

http://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/496/biznesowy-rejs-szkolenioworozrywkowy-z-pp8221-i- 
stena-line 

5. Klaster LTPP w mediach  

• W dniu 21 czerwca w kolejnej cyklicznej audycji Radia Gdańsk "Ludzie i pieni ądze"  o 
planowanych nowych inwestycjach drogowych i ich wpływie na pracę portów rozmawiali 
zaproszeni goście p. Jerzy Uzi ębło - Wiceprzewodnicz ący Rady Klastra LTPP  
oraz p. Artur Jadeszko,  prezes ATC Cargo . 
Audycja dostępna na  
http://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/62143-rzad-ma-wielki-plan-
inwestycji-drogowych-usprawnia-prace-polskich-portow 

 
• W niedzielnym wydaniu  lokalnej Panoramy 25 czerwca o godz. 18.30 w TVP3 Gdańsk, 

znalazł się materiał poświęcony idei budowy i uruchomienia elektrycznego promu ł ączącego 
Gdańsk i  Hel.  
Klaster LTPP wraz z władzami miasta Hel oraz Gdańsk promuje uruchomienie innowacyjnej, 
ekologicznej komunikacji wodnej na Półwysep helski. 

             Program dostępny na  https://gdansk.tvp.pl/32955691/25062017-1830 
 

• W dniu 20 lipca 2017 plenerowa  audycja Radia Gdańsk  w Pucku  „Nie tylko Metropolia”,  
poświęcona  problemom mieszkańców spoza metropolii trójmiejskiej. Goście programu z-ca 
Burmistrza Władysławowa p. Kamil Pach, Burmistrz Pu cka p. Hanna Pruchniewska oraz  
p. Marek Świeczkowski Przewodnicz ący Rady Klastra LTPP,  .rozmawiali o problemach 
związanych z transportem drogowym oraz rozwiązaniach alternatywnych, poza drogowych – 
transport wodny promem elektrycznym i połączenia kolejowe.  

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

Zapraszamy także do korzystania z platformy internetowej  INTEGRATOR   
http://www.klasterlogtrans-integrator.pl/ ,gdzie można umieszczać swoje materiały, reklamę itp.      
oraz do śledzenia bieżących informacji  na  http://www.klasterlogtrans.pl/  i 
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/  

Z  wakacyjnymi pozdrowieniami  

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynat or Klastra LTPP     

                                                                 


