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

 
Z satysfakcj ą informujemy, że Klaster LTPP uzyskał 
nominacj ę do presti żowego wyró żnieni a –  
Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod 
patronatem Prezes Urz ędu Patentowego RP, dr Alicji 
Adamczak -  za działalno ść związaną z Internacjonalizacj ą 
Produktów KLTPP w kategorii Innowacje w Transporcie.    
 
 

1. Miło nam powita ć  nowych  członków  Klastra :  
• PULPACK Sp. z Łodzi o.o Sp.k z Łodzi jest firmą,, która od ponad 25 lat zajmuje 

pozycje lidera na rynku opakowań i materiałów do pakowania w Polsce. Eksportuje  
produkty do krajów Europy Wschodniej, 

• PPHU SIMEX Łukasz Kowalski z Nowego Miasta Lub . Działa od 2004 roku. To firma 
produkująca elementy metalowe dla przemysłu stoczniowego i okrętowego m.in. elementy 
ze stali, stali nierdzewnej , aluminium i mosiądzu. Wykonuje prace w zakresie frezowania, 
tłoczenia, dłutowania i wiercenia, a także cięcia blach. 

• PPHU BENON Marek Bie ńkowski z Mszczonowa  powstała w roku 2000, zajmuje się 
wykonawstwem posadzek przemysłowych wykorzystując najnowocześniejsze 
technologie, zarówno w budynkach magazynowych, chłodniach jak i na zewnątrz. Od roku 
2009 uczestniczy też w budowie polskich autostrad oraz dróg szybkiego ruchu 

• X-KOM z Częstochowy działa od roku 2002 jako ekspert w branży komputerowej. To 
ogólnopolska  sieć sklepów komputerowych - 24 nowoczesne salony stacjonarne w całej 
Polsce, jeden z najczęściej wybieranych Sklepów Internetowych w kraju i największy 
sprzedawca na Allegro. Profesjonalni, zaangażowani i otwarci na potrzeby Klientów. 

• BAMA Logistics z D ębicy oferuje rozwiązania logistyczne i spedycyjne zarówno w kraju, 
jak i za granicą,  proponuje optymalne rozwiązania ściśle dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta. Realizuje ładunki częściowe (LTL ) oraz  całopojazdowe (FTL). 
Dysponuje nowoczesnym taborem oraz magazynem logistycznym 

2.   Ważne wydarzenia i współpraca mi ędzynarodowa  
• 6 listopada 2017, IV  Łódź Kongres Transportowy, jedno z największych niezależnych 

wydarzeń związanych z sektorem logistycznym. Hasłem przewodnim „Centralny Port 
Komunikacyjny(m) sercem Polski?”  ,  z udziałem przedstawicieli Klastra LTPP – p.Marka 
Świeczkowskiego i p.Jana Kordasiewicza 

    



• 6 listopada 2017, Łódź uroczyste podpisanie porozumienia pomi ędzy Klastrem LTPP   
reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Klastra p.Marka Świeczkowskiego  oraz 
Klastrem „Luxtorpeda 2.0”  reprezentowanym przez Przewodniczącego Klastra – 
p.Czesława Warsa oraz p.Mateusza Izydorka. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy 
w zakresie rozwoju sektora kolejowego, wzrostu ładunków intermodalnych,  rozwoju 
innowacyjnych technologii i promocji eksportu. 

• 7-8 listopada 2017, Greitfswald Niemcy spotkanie inaugurujące działalność 
międzynarodowego projektu ELMAR, którego celem  jest promocja elektromobilno ści 
oraz  wspieranie M ŚP z regionu południowego Bałtyku. Klaster reprezentowali p. Zbigniew 
Deinrych, p. Jerzy Uziębło oraz przedstawiciele PG p. Marcin Forkiewicz i IEL p.Leszek 
Wolski. 
 

   

• 14 listopada 2017 Warszawa, Ministerstwo Rozwoju -  spotkanie Krajowych Klastrów 
Kluczowych. Omawiano projekty realizowane przez klastry a także projekty związane z 
internacjonalizacją.  Powołanie Rady KKK reprezentującej 16 Krajowych Klastrów 
Kluczowych. W spotkaniu uczestniczyli p. Marek Świeczkowski i p. Zbigniew Deinrych. 

• 15 listopada 2017 , Gdańsk konferencja  Krajowych Klastrów Kluczowych „Jak skutecznie 
pozyska ć środki finansowe na rozwój eksportu sektora gospodar ki morskiej, 
mobilno ści elektrycznej i TSL”  zorganizowana przez Klaster LTPP we współpracy ze 
Wschodnim Klastrem Budowlanym z Białegostoku. Konferencja dedykowana pomorskim 
przedsiębiorcom realizującym wymianę handlową z zagranicą. 

   

• 29-30 listopada 2017 , Łódź II Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, III Forum 
Inwestorów i Eksporterów. Klaster LTPP uczestniczył w targach jako wystawca oraz w forum 
jako ekspert. Reprezentacja stoiska Klastra LTPP  -  p. Donata Strycharczyk, p. Zbigniew 
Deinrych, p. Marek Świeczkowski, p. Jan Kordasiewicz, p. Dominik Nowak 

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 6 listopada 2017, Gdańsk spotkanie robocze z dr hab Moniką Bąk Dziekanem Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego – p. Marek Świeczkowski 

• 14 listopada 2017, Warszawa spotkanie robocze w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej dot. projektu Gospostrateg – p. Marek Świeczkowski, p. Zbigniew 
Deinrych 

• 16 listopada 2017, Stadion Energa Gdańsk, piata edycja Venture Day pod hasłem „Uwolnij 
ideę” –konferencja tworząca przestrzeń współpracy dla 4 grup kluczowych dla rozwoju 



innowacji: startupowców, naukowców, inwestorów oraz korporacji. W tym roku jedna ze 
ścieżek tematycznych konferencji poświęcona była branży morsko-logistycznej. Podczas 
konferencji odbyło się spotkanie pomiędzy Klastrem LTPP – p. Marek Świeczkowski a Cluster 
of Logistics Luxemburg –p. Malik Zeniti.  

4. Nadchodz ące wydarzenia  

• 7 grudnia 2017. XXV Forum Energia w Gminie 
Nowy Ratusz, Sala Obrad Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk 

 

Rejestracja  w serwisie wydarzenia:  

http://globenergia.pl/wydarzenia/xxv-forum-energia-gminie-gdansku/   

Kontakt organizacyjny  

ENERGIA W GMNIE:GLOBEnergia ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, tel.+48 12 654 52 
12, redakcja@globenergia.pl 

 

5. Klaster LTPP  w mediach  

• W dniu 17 listopada 2017 w cyklicznym programie „Polska morska” w TVP 3 Gdańsk 
poświęconym przyszłości transportu morskiego czyli bezzałogowych statkach autonomicznych 
projektowanych w polskich pracowniach, a także o nowej wystawie w Muzeum Ziemi Puckiej 
we Władysławowie Na letnisku u Hallera. W roli eksperta wystąpił p. Zbigniew Deinrych 

Audycję można obejrzeć pod adresem https://gdansk.tvp.pl/34855527/odc-17112017  

 

 

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                                                                    


