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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer Newslettera Klastra Logistyczno Transportowego Północ - 

Południe informujący o bieżących wydarzeniach i osiągnięciach partnerów.

Z poważaniem
Marek Świeczkowski

Koordynator Klastra/ Przewodniczący Rady Klastra

Handy Shower Sp. z o.o to rodzinny startup, którego członków łączą wspólne pasje, 

zaangażowanie i wiedza. Finaliści konkursu Startupy Pozytywnego Wpływu. Są autorami  

wielofunkcyjnego  urządzenie 3 w 1, które można wykorzystać do mycia rąk lub jako 

prysznic,  umożliwiającego oszczędne wykorzystanie wody w każdych warunkach np. dla 

kierowców TIR-ów.

Handy Shower Sp. z o.o

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Ewa Stepaniuk Fashion Designer jest autorską firmą designerską, zajmującą  się 

projektowaniem oraz tworzeniem ubiorów haute couture, które od roku 2015 powstają w  

Atelier Red Carpet we Wrocławiu pod marką Ewa Stepaniuk Fashion Designer. Są to 

niepowtarzalne, oryginalne, ręcznie zdobione stroje. Obecnie w ramach projektu Polskie 

Mosty Technologiczne firma rozpoczęła ekspansję na rynki Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich.

Ewa Stepaniuk Fashion Designer 

Solutions4GA Sp. z o.o jest firmą zajmującą  się oświetleniem lotnisk. Projektuje, produkuje i 

dostarcza najbezpieczniejsze na świecie oświetlenie do pasów startowych dla klientów 

cywilnych i wojskowych na całym świecie. Jest jedyną firmą oświetleniową w Polsce 

oferującą kompletny system oświetlenia lotnisk zasilany energią słoneczną.

Solutions4GA Sp. z o.o

EGA Sp. z o.o, Sp.k to firma z 27 letnim doświadczeniem w sprzedaży narzędzi i 

elektronarzędzi z własnym serwisem, asortymentem ponad 12 000 pozycji w ciągłej 

sprzedaży. Posiada 7 marek własnych, magazyny wysokiego składowania o powierzchni 

ponad 6000 m2, zatrudnia 120 pracowników. Eksportuje  towary do  krajów Unii Europejskiej 

oraz Europy wschodniej i południowej.

EGA Sp. z o.o, Sp.k

Pasja Win Sp. z o.o, Sp.k  to firma zajmująca się dystrybucją  i wyszukiwaniem różnorodnych 

gatunków win w oparciu o wieloletnie doświadczenie i pasję. Wybranym sklepom 

partnerskim i hurtowniom dostarcza wyselekcjonowane produkty, unikalne i atrakcyjne pod 

względem różnorodności smaków i  oferty. 

Pasja Win Sp. z o.o, Sp.k  



II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

4 października 2019  w Gdańsku odbyła się III Konferencja Gospodarcza  Polska-NRW 

"Przyszłość z innowacjami: mobilność i logistyka" zorganizowana przez Agencję Inwestycji i 

Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia – NRW.INVEST. Główne tematy 

konferencji to mobilność i cyfryzacja w logistyce w kontekście wymiany handlowej pomiędzy 

Polską a Nadrenią Pólnocną- Westfalią. Gościem specjalnym konferencji był minister 

gospodarki innowacji cyfryzacji i energii landu Nadrenia Północna-Westfalia, prof. dr Andreas 

Pinkwart.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Klastra LTPP.

4 października 2019, Gdańsk

Biznesowa misja gospodarcza Klastra LTPP do Miami/Fort Lauderdale połączona z 

udziałem w targach FITCE (Florida International Trade & Cultural Expo) 2019. Misja 

realizowana w ramach projektu Klastra LTPP – UWE. W misji uczestniczyli członkowie 

Klastra LTPP: Unilogistcs Sp  zo.o, Promet Sp z o.o, Klaster COP, Pasja Win, PPH Malpol i 

C&K  Kancelaria Doradztwa. Podczas misji odbyły się liczne spotkania biznesowe z polskimi 

firmami działającymi na Florydzie oraz  spotkania B2B uczestników misji z wybranymi 

firmami, wizyta w Forcie Laurdeldale i Jacksonville. Oprócz projektów biznesowych 

zaprezentowano też wspólną  idee utworzenie korytarza logistyczno-transportowego  

AMBER ROUTE łączącego polskie porty z portami Miami oraz korytarza transportowego 

Meksyk-Floryda.

5-12 października 2019 Miami, USA

PPH „MALPOL” Stanisław Malicki  jest firmą działająca od 1990 roku, zajmuje się 

przetwórstwem pieczarek i warzyw. Malpol działa w oparciu o najnowocześniejsze linie 

technologiczne. Głównym rynkiem zbytu produktów są kraje Unii Europejskiej gdzie trafia 

ponad 70 % rocznej produkcji, a także  rynki USA, Kanady oraz Europy wschodniej.

PPH „MALPOL” Stanisław Malicki

TRE PRODUCT Sp. z o.o to firma projektująca przedmioty codziennego użytku, marka 

założona przez uznanego na świecie projektanta Tomka Rygalika. Produkty TRE są 

prostymi, pomysłowymi  i ponadczasowymi rozwiązaniami potrzebnymi życia. To przedmioty 

tworzone  ze świadomością i wielką dbałością o szczegóły przez projektantów i producentów 

na całym świecie.

TRE PRODUCT Sp. z o.o



9 października 2019 Warszawa, PGE Narodowy
Druga edycja „PAIH Forum Biznesu – eksport – inwestycje – partnerstwo”. Forum 

zgromadziło reprezentantów sektora MŚP oraz jego ekspertów PAIH, przedstawicieli 

regionów i instytucji rozwoju. aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych 

eksportem swoich produktów. Klaster LTPP realizujący projekty promujące eksport 

członków Klastra reprezentowali p. M,Świeczkowski -Przewodniczący Klastra LTPP, p. 

J.Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, p. K. Gliński i p. I. Panfil z firmy Dedal, p. 

W. Klembowski Kierownik projektu z C&K Kancelaria Doradztwa.

24-25 października 2019 Olsztyn
VII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zakres tematyczny Kongresu to blisko 

30 paneli dyskusyjnych poruszających najistotniejsze kwestie dla polskiej oraz 

europejskiej gospodarki i ponad 1500 uczestników. Gościem specjalnym był 

Przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacji  p. Jurgen Tiedje. Moderatorem 

w panelu "Forum eksportowe" był p. Marek Świeczkowski - Przewodniczący Klastra LTPP, 

Prezez ZNIK Sp.  z o.o. Poruszane na panelu zagadnienia to m.in.: trendy rozwojowe w 

polskim i zagranicznym eksporcie, perspektywy gospodarcze po brexicie oraz branżowe 

programy promocji-szansa na zwiększenie eksportu. Podczas kongresu wręczono także 

Nagrody Gospodarcze. Więcej o wydarzeniu na 

https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

Intermodel EU  Final review meeting. Ostatnie spotkanie partnerów w projekcie 

INTERMODEL z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Sergio Escriba oraz 

koordynatora projektu Eduardo Loscos z IDP, poświęcone podsumowaniu rezultatów i 

wyników projektu. Wszyscy partnerzy zaprezentowali raporty z realizacji działań 

projektowych. Klaster LTPP reprezentował p. Marcin Wozbonowicz przedstawiając raport 

dot. rozpowszechniania i komunikacji. Dużo uwagi poświecono technologii BIM i możliwości 

wykorzystania jej w portach. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele portów w 

Barcelonie i Rotterdamie.

8-10 października 2019, Bruksela



16 października 2019, Gdańsk
Spotkanie w Urzędzie Miasta Gdańska z p.Łukaszem Kłosem – z-cą Dyrektora Wydziału 

Gospodarki Komunalnej .W spotkaniu uczestniczyli. p. Marek Świeczkowski - 

Przewodniczący Klastra LTPP i p. Tomasz Rawiński – członek Komisji Finansowej Klastra 

LTPP.

21 października 2019, Gdańsk, GPNT
Spotkanie robocze projektów eksportowych Klastra LTPP z udziałem p. p. Marka 

Świeczkowskiego - Przewodniczącego Klastra LTPP, p. Jana Kordasiewicza – 

Wiceprezesa ZNIK Sp. z o.o, p. Krzysztofa Glińskiego – Koordynatora projetu AKE, p. 

Witosława Klembowskiego – Kierownika projektu UWE, p. Marcina Wozbonowicza z 

sekretariatu Klastra

18 października 2019, Gdańsk, GPNT
Spotkanie z przedstawicielami Klastra LTPP pn "Rozwój branży przemysłu stoczniowego i 

maszynowego w woj.pomorskim". Klaster LTPP reprezentowali: p. M. Świeczkowski -

Przewodniczący Klastra LTPP , p. J, Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra LTPP  , p. dr 

Sławomir Niecko- Wiceprzewodniczący Klastra LTPP  , p. Zbigniew Deinrych – członek 

Komisji ds. pływających jednostek elektrycznych Klastra LTPP, p. Tomasz Rawiński - 

członek Komisji Finansowej Klastra LTPP. Główne zagadnienia: prezentacja Klastra i 

potencjalnych korzyści współpracy dla firm członkowskich, możliwości uzyskania dotacji z 

Klastra LTPP na rozwój internacjonalizacji i eksportu dla małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli p. Marek Wnuk - Fabryka Narzędzi 

Skrawających FENES S.A. , p.Tomasz Jarosik i p. Sławomir Kubica -Zakład Narzędziowy 

23 października 2019, Gdańsk
Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zorganizował w  GPNT  „Śniadanie 

Strefowe” poświęcone możliwościom współpracy pomiędzy Pomorską SSE, Inwestorami i 

Najemcami GPNT. W spotkaniu uczestniczyli reprezentaci klastra LTPP :p. Zbigniew 

Deinrych, p. Jerzy Uziębło i p. Krzysztof Gliński który przedstawił prezentację  nt 

projektów pro eksportowych Klastra oraz p. Marcin Wozbonowicz.

10 października 2019,Warszawa
Spotkanie w siedzibie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska IGEOS z p. 

Moniką Silva – z-cą Dyrektora Generalnego Biura ws stałej współpracy gospodarczej. W 

spotkaniu uczestniczyli p. Marek Świeczkowski - Przewodniczący Klastra LTPP i 

p.Krzysztof Gliński Koordynator projektu AKE

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

1 października 2019, Gdańsk
Spotkanie w siedzibie Pracodawców  Pomorza z p. Tomaszem Limonem – Prezesem 

Zarządu  i p. Agnieszką Klimczak Pełnomocnikiem ds współpracy z państwami Bliskiego 

Wschodu nt współpracy międzynarodowej i realizacji projektu Klastra LTPP Akcelerator 

Eksportu. W spotkaniu uczestniczyli p. Marek Świeczkowski - Przewodniczący Klastra 

LTPP i p. Krzysztof Gliński Koordynator projektu AKE



5-7 listopada 2019 TransLogistica Poland, Warszawa 

5-7 listopada 2019 TransLogistica Poland, Warszawa i  13-15 listopada 2019 Logitrans 

Turkey, Stambuł. W obu imprezach branżowych weźmie udział firma BUNASTA Sp.  z o.o 

– członek Klastra LTPP. Zapraszamy do odwiedzenia stoisk. Więcej informacji o 

wydarzeniach na  oraz https://translogistica.pl https://www.logitrans.istanbul

13-15 listopada 2019 Logitrans Turkey, Stambuł

7-8 listopada 2019,Gdańsk
7-8 listopada 2019 w AmberExpo Gdańsk odbędzie się kolejna edycja Smart Metropolia 

2019. Tematy tegorocznej edycji to : Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu Więcej 

informacji na   

 
Rejestracja  i program na 

https://www.facebook.com/events/amberexpo/smart-metropolia-

2019/1138007656397206/

http://smartmetropolia.pl/

IV. NADCHODZĄCE WYDARZENIA



Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe

Koordynator: Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o

Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej,  
Siedziba/Biuro: 

 Budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 

e-mail: klasterlogtrans@gmail.com 

tel. 510116739

 

 Odwiedź naszą stronę Zobacz więcej  

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 nasz profil na Facebook

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Platforma komunikacyjna  INTEGRATOR służącą do umieszczenie stronie na platformy 

ogłoszeń informacyjnych, reklamowych, folderów, newsletterów informujących o 

działalności firm członkowskich Klastra, relacji filmowych z wydarzeń, zdjęć, a także 

wymianę informacji pomiędzy członkami Klastra. tworzenie wspólnych przedsięwzięć czy 

projektów na etapie wstępnym.
http://integrator.klasterlogtrans.pl/

- Platforma zakupowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy oferty/ogłoszenia 

dotyczącego zapotrzebowania za zakup usług (np. szkoleniowych), zasobów towarowych 

(np. powierzchni,) oraz zapotrzebowania na zasoby ludzkie(np. stażyści, praktykanci, 

pracownicy)

- Platforma sprzedażowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy 

oferty/ogłoszenia dotyczącego sprzedaży usług( np.szkoleniowych, doradczych), ekspertyz 

branżowych,opinii, studiów wykonalności i innych (np. powierzchni biurowej,magazynowej, 

warsztatowej,innej) 

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

31.08.2019 zakończył się trzyletni okres realizacji projektu INTERMODEL EU, 

realizowanego w międzynarodowym partnerstwie w ramach  programu Horyzont 2020.W 

dniach 8-10.10.2019 w Brukseli odbyło się ostatnie podsumowujące projekt spotkanie. Na  

stronie internetowej projektu można znaleźć informacje związane z realizacją projektu. 

Zachęcamy do odwiedzania http://www.intermodeleu.eu/

13 listopada 2019, Gdańsk, GPNT
13 listopada 2019 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku ul.Trzy LIpy 

3 Sale ABC i FGH, D  odbędzie się spotkanie „Pomorskie regionalne forum partnerów  

programu Horyzont 2020 i przyszłego Horyzont Europa”. Więcej informacji o forum 

partnerów Horyzontu 2020 i przyszłego programu Horyzont Europa . 

  .Udział w forum jest bezpłatny, wymagana 

indywidualna rejestracja

na stronie Program 

spotkania Zarejestruj się na spotkanie


