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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer Newslettera Klastra Logistyczno Transportowego Północ - 

Południe informujący o bieżących wydarzeniach i osiągnięciach partnerów.

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

California Trading Sp. z o.o Sp.k  powstała w 2007 roku, na polskim rynku jest pionierem w 

sprzedaży forniru modyfikowanego podklejonego fizeliną. Proponuje okleinę w dużych 

liściach jak i pomagające w końcowej obróbce obrzeża, przydatne i wygodne rozwiązania dla 

stolarzy w całej Polsce. W 2014 roku firma wprowadziła do sprzedaży nowe produkty, dzieląc 

ofertę na 7 grup produktowych, w 2015 wprowadzono nowe produkty dla przemysłu 

meblowego. Firma została trzykrotnie laureatem nagrody HIT Produkcji Mebli – 

2009,2010,2011.

California Trading Sp. z o.o Sp.k

W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu Świąt Bożego Narodzenia 

prawdziwie świątecznych: jaśniejących pierwszą gwiazdką, gorących w sercach i 

zimowych na zewnątrz.

Spełnienia wszystkich życzeń wypowiedzianych przy stole wigilijnym bez 

zmartwień i trosk życia codziennego, zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań 

w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Pragniemy również podziękować za klastrową współpracę w tym roku, i zachęcamy 

do jej kontynuowania w Nowym Roku.

Szczęśliwego Nowego Roku 2020!



II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

W Teatrze Szekspirowskim odbyło się Spotkanie Świąteczne Pracodawców Pomorza z 

udziałem członków Klastra LTPP.

16 grudnia 2019, Gdańsk

W  Pomorskim Centrum Hurtowym RENK odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie 

Członków Klastra LTPP, połączone ze zwiedzaniem obiektów Centrum Dystrybucyjno - 

Logistycznego. Podczas spotkania z udziałem zaproszonych gości m.in. z PCH RENK, 

Stowarzyszenia Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk  oraz firmy Diners 

Club przedstawione zostały projekty realizowane przez Klaster w ramach Poddziałania 2.3.3 

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych: UWE, AKE i ZEA. Zaprezentowano 

dorobek  projektu INTERMODEL realizowanego w partnerstwie międzynarodowym w 

ramach programu Horyzont 2020. Przedstawiono też propozycje usług wzajemnych dla 

członków Klastra w postaci „Pakietu Korzyści” . W części sprawozdawczej zostało 

zatwierdzone  sprawozdanie merytoryczne Koordynatora Klastra LTPP i Komisji Finansowej 

za 2018 rok. Podjęto Uchwałę o powołaniu Grupy Roboczej ds. rozwoju technologii 

wodorowych. Była też okazja do dyskusji i zaprezentowania nowych członków Klastra firm 

„Benefit Consulting” oraz „California Trading” a także relacji z wybranych wydarzeń 

klastrowych. Dziękujemy obecnym na spotkaniu za aktywność a prelegentom za 

kompetentne prezentacje firmowe.

16 grudnia 2019, Gdańsk

Spotkanie nt współpracy  i wparcia systemu transportu elektrycznego Trójmiasto-Hel z p. 

Anną Popowicz z Holiday Boat Gdańsk -  firmą obsługująca rejsy pasażersko-turystyczne w 

obrębie Gdańska z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych  katamaranów. 

Producentem łodzi jest polska stocznia z Augustowa, gdzie w roku 2011 powstał pierwszy 

katamaran. Wszystkie mają napęd elektryczny lub hybrydowy – z wykorzystaniem baterii 

słonecznych.  W spotkaniu uczestniczyli p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra i p. J. 

Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra.

11 grudnia 2019, Gdańsk



12 grudnia 2019, Gdańsk
Warsztaty  „Let Your Brand be Global. Twoja Marka na Rynku Globalnym” zorganizowane 

przez Agencję Rozwoju Pomorza nt sposobu w jaki  firma może wykorzystać zmianę 

identyfikacji wizualnej w usprawnieniu komunikacji z klientem w kraju i za granicą w myśl 

idei „GLOCAL =think global, reach local” . W warsztacie uczestniczył p. M. Wozbonowicz 

–Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Gospodarczych Klastra.

Spotkanie w siedzibie Klastra nt rozwoju Programu Start-upów w Klastrze LTPP. W spotkaniu 

uczestniczyli p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra, p. Z. Deinrych -  

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Elektrycznych Jednostek Pływających, p. T. Rawiński – 

doradca Klastra i p. Henryk Barsow – członek Klastra, Gambit-b.

12 grudnia 2019, Gdańsk

14 grudnia 2019, Gdańsk
W Wyższej Szkole Społeczno –Ekonomicznej, która jest członkiem naszego Klastra  

odbyło się Świąteczne spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem dyplomów 

magisterskich.

18 grudnia 2019, Gdańsk
W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Polska Agencję Kosmiczną oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego  pt. „O sektorze kosmicznym i edukacji”, połączone z 

wręczeniem nagród laureatom II Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji 

Kosmicznej. Gościem specjalnym spotkania był John Hall, długoletni współpracownik 

NASA i POLSA, który wygłosił wykład m.in. na temat zastosowania technologii 

kosmicznych w gospodarce morskiej.

IV. KLASTER W MEDIACH

18 grudnia 2019 Radio Gdańsk
Tematem ostatniej w tym roku cyklicznej audycji Radio Gdańsk „Ludzie i pieniądze”  było 

podsumowanie mijającego roku w gospodarce morskiej. Goście redaktora Artura 

Kiełbasińskiego: p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP oraz p. p. Piotr 

Frankowski - "Namiary na Morze i Handel" rozmawiali m.in. o plusach i minusach w 

gospodarce morskiej? Czego nie udało się zrobić, co działo się zbyt wolno? Jak długo 

utrzyma się hossa przewozowa na Bałtyku, czy Polsce uda się na niej w pełni skorzystać? 

Co dalej z Białą flotą Gdańska?  



Audycja dostępna na 

oraz 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/103780-specjalisci-

podsumowuja-rok-2020-w-gospodarce-morskiej-jak-wygladala-kwestia-budowy-promow-

w-polsce

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

9 stycznia 2020, Gdańsk

Regionalna Izba Pomorza zaprasza na Noworoczną Lampkę Szampana Pomorskich 

Przedsiębiorców w Hevelianum ul. Gradowa 6, godz.14.00, z udziałem władz 

państwowych i samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów i 

sportu .Rejestracja na wydarzenie do dnia 03..01.2020 po adresem 

evenea.pl/event/lampkaszampana2020

IV. NADCHODZĄCE WYDARZENIA



10-11 stycznia 2020,Warszawa

Konfederacja Lewiatan zaprasza na zimowe spotkanie władz i członków konfederacji z 

udziałem licznych gości w Hotelu Holiday In ul. Telimeny 1, Warszawa Józefów. 

Zgłoszenia do 20.12.2019.Informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz formularz 

rejestracyjny znajduje się  na 

 

Osoba kontaktowa: Jadwiga Winiarska, Starsza Specjalistka, Departament Wydarzeń,  

tel. +48 22 55 99 878, jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl

https://online.ikongres.pl/conference/zimowe_spotkanie_wladz_i_czlonkow_konfederacji_l

ewiatan_2020?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_druko

wane

27-28 stycznia 2020, Warszawa
27-28 stycznia 2020 w  Warszawie odbędzie się 20 jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego 

Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu 

jest "Rok 2020: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki". Więcej informacji, 

szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy na www.powerpol.pl



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

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji  na: 
  i  

  
oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 
http://integrator.klasterlogtrans.pl/

Ze świątecznymi  i noworocznymi pozdrowieniami, 

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynator Klastra LTPP 

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

http://kupuj.klasterlogtrans.pl
http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

VI.  POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze świątecznymi  i noworocznymi pozdrowieniami, 

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynator Klastra LTPP 


