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

Z wielkim żalem przyj ęliśmy wiadomo ść o odej ściu na wieczn ą wacht ę  naszego przyjaciela 
Andrzeja Podlasi ńskiego – Prezesa Zachodniopomorskiego Klastra Morsk iego w Szczecinie, 
człowieka niezwykle zaanga żowanego w sprawy morskie, wielkiego społecznika. Zm arł 14 
października 2017 w wieku 69 lat.  

 
1. Miło nam powita ć  nowych  członków  Klastra :  

 
• IPS – International Post Service Sp. z o.o z Gda ńska – firma działa w branży pocztowej i 

kurierskiej, oferuje kompleksową  obsługę firm z różnych gałęzi handlu i przemysł, 
sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej, na 
najwyższym poziomie  oraz najlepsze indywidualnie dopasowane rozwiązania transportowe 
usprawniające proces logistyczny. 

• KRAFT Robert Krafczyk z Dobrodzienia to firma produkująca meble, zbudowana na 
solidnym fundamencie. Powstała na bazie rodzinnych doświadczeń i tradycji. Oferuje szeroki 
wybór produktów od wzorów klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne trendy urządzania 
wnętrz oraz meble na indywidualne życzenie klienta.  

• ENSYS S.c z Tczewa - biuro projektowo-obliczeniowe Ensys powstało w odpowiedzi 
na potrzeby firm poszukujących specjalistycznych usług inżynierskich. Oferuje specjalistyczne 
usługi inżynierskie w obszarze projektowania urządzeń energetycznych oraz wykonywania 
analiz numerycznych w zakresie przepływów i wytrzymałości 

• Euro Com Project Nowi ński, Zamroczy ńska Sp. j. z Mogilna  jest właścicielem marki 
FREEVOLT, a także wyłącznym przedstawicielem polskiego producenta małych elektrowni 
wiatrowych marki Ventus oraz komplementarnych urządzeń tj. ogniw fotowoltaicznych 
renomowanego niemieckiego producenta Solar Direct Group oraz hybrydowych lamp 
ulicznych LED i oświetlenia SMD.  

• FreeVolt Sp.z o.o z Bydgoszczy  specjalizuje się  w branży odnawialnych źródeł energii, 
świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dystrybucji i montażu gotowych 
modułów. Wśród sztandarowych produktów są elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe 
oraz szeroka gamę produktów w zakresie solarnego i hybrydowego oświetlenia ulic. 

• MANsolutions Sp.z o.o z Gda ńska  to nowoczesna firma której misją jest dostarczanie 
rozwiązań optymalizujących koszty logistyki przedsiębiorstw, a także tworzeniem m. in. 
Innowacyjnych produktów dla stale rosnących potrzeb rynku GPS/GSM, RFID i Telemetrii. 
Oferuje rozwiązanie IT do zarządzania pojazdami i maszynami, monitorowanie pojazdów i 
czasu pracy. Częścią spółki jest marka NAVIMAN. 

2.   Ważne wydarzenia i współpraca mi ędzynarodowa  

• 2 października 2017 Hel, podpisanie Listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Klastrem 
LTPP a Gminą Miejską Hel ws połączenia Helu z Trójmiastem oraz pływających jednostek 
elektrycznych. List podpisali p. Marek Świeczkowski  z ramienia Klastra LTPP oraz 
Burmistrz  Miasta Hel  dr Klemens Adam Kohnke  W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta 
Powiatu Puckiego p. Tomasz Herrmann, Wiceburmistrz Helu p. Jarosław Pałkowski 
oraz p. Zbigniew Deinrych przedstawiciel Klastra LT PP. 



  

• 5 października 2017 Gdańsk, posiedzenie Rady Klastra LTPP w Wyższej Szkole Bankowej 
• 20 października 2017 Gdańsk, w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy, na Pomorzu 

gościła delegacja gospodarcza ze stanu Nevada (USA) z Gubernatorem Brianem  
Sandovalem  na czele. Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. Uczestniczyli przedstawiciele władz naszego regionu 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Wiesław By czkowski , Prezydent Miasta 
Gdańska p. Paweł Adamowicz.  Klaster LTPP reprezentowali p. Marek Świeczkowski , p. 
Sławomir Niecko, p. Zbigniew Deinrych  oraz prof. J erzy Achimowicz i p. Tomasz 
Szymczak . 

  

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 13 października 2017 DEMO DAY, prezentacje projektów w Gdańskim Parku naukowo 
Technologicznym w ramach projektu SPACE 3AC z udziałem p. Marka Świeczkowskiego  

• 13 października 2017 Sopot, 2140 gości z 201 firm reprezentujących branżę morską z całej 
Polski i Europy oraz firmy współpracujące, uczestniczyło w dorocznym spotkaniu Wspólna 
Kaczka, odbywającym się tradycyjnie w drugi piątek października. Nie zabrakło też 
przedstawicieli Klastra –p. Sławomir Niecko, p. Jerzy Uzi ębło  i p. Radek Niecko . 

  

• 14 października 2017 Warszawa ,spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  z 
Naczelnikiem Wydziału Przemysłu Okrętowego p. Maciejem Styczy ńskim.  W spotkaniu 
uczestniczyli p. Marek Świeczkowski i p. Zbigniew Deinrych.  Podczas spotkania 
zaprezentowane zostały dotychczasowe dokonania Klastra, złożono też propozycję 
wspólnego uczestniczenia w  programach  unijnych I krajowych 

• 14 października 2017 Warszawa, spotkanie robocze z Klastrem Luxtorpeda – p. Marek 
Swieczkowski  



• 16 października 2017 Gdańsk, spotkanie z Klastrem Edukacyjnym ws. Porozumienia o 
współpracy. W spotkaniu uczestniczyli p. Dagmara Romanowicz  z firmy Poldek oraz 
reprezentujący Radę Klastra p. Marek Świeczkowski, p. Jerzy Uzi ębło, p. Sławomir Niecko  

• 18 października 2017 Warszawa, spotkanie Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju – uczestniczył p. Marek Świeczkowski  

• 25 października 2017 telekonferencja z udziałem  Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz 
Politechniki Gdańskie Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa ws programu Gospostrateg 

4. Nadchodz ące wydarzenia  

• 8 listopada 2017 AMEREXPO ul. Żaglowa 11,Gdańsk - Sympozjum Naukowo-Gospodarcze 
„Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój obs zarów metropolitalnych na 
przykładzie tunelu drogowego pod Martw ą Wisł ą w Gdańsku” 

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa www.pom.piib.org.pl  

 

• 15 listopada 2017 sala konferencyjna Central Hotel ul.Podwale Grodzkie 4,Gdańsk - 
Konferencja Krajowych Klastrów Kluczowych  „Jak skutecznie pozyska ć środki finansowe 
na rozwój eksportu sektora gospodarki morskiej, mob ilno ści elektrycznej i TSL?”  
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               Wschodni Klaster Budowlany  

Patronat honorowy gospodarkamorska.pl Zgłoszenia do organizatora na mail 
klasterlogtrans@gmail.com do dnia 10.11.2017  

GospodarkaMorska.pl 

• 13 listopada 2017 Warszawa Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 - spotkanie 
informacyjne  „Nowy system wyboru projektów w programie Inteligentny Rozwój 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.poir.gov.pl  Rejestracja poprzez formularz 
dostępny pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/nowy-system-wyboru-projektow-
w-programie-inteligentny-rozwoj/ 

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  -  Koordynat or Klastra LTPP                                                                    


