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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

Pracujemy zdalnie, pracownicy i współpracownicy Klastra LTPP są do Państwa dyspozycji 

telefonicznie i mailowo, a także w szczególnych wypadkach osobiście. O wszystkich 

aktualnościach dotyczących zaplanowanych wydarzeń oraz nowych inicjatywach będziemy 

Państwa informować na bieżąco. Dbajmy o siebie  i szczepmy się jak tylko będzie to możliwe! 

Nie poddajemy się!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo zdrowia i 

wytrwałości, a także spokojnego spędzenia tego wyjątkowego czasu. Chociaż znów będą 

to trudne Święta, niech staną się wyjątkowe, radosne, pozytywne i pełne życzliwości, a 

wraz z wiosną i świąteczną atmosferą przyjdzie nowa nadzieja.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

IMS MODULAR Sp. z o.o

 eN-TANK Sp. z o.o Sp. k z Leszna to firma rodzinna 

założona w roku 2002 , zajmuje się dostawami dla 

ogólnej branży paliwowej i chemicznej w kraju i 

zagranicą. Od 2007 firma ma w ofercie zbiornik do 

paliw lotniczych.,  oferuje rozwiązania w 

gospodarowaniu paliwami lotniczymi dla sektora 

GA i lotnisk komercyjnych oraz  instalacje dla 

użytkowników prywatnych. Motto firmy to 

"Rozwiązania zawsze dopasowane !" i wg tej zasady 

działa.

 eN-TANK AVIOMECHANIKA

AVIOMECHANIKA Sp. z o.o w Kozach k/Bielska Białej 

powstała w roku 2005, wchodzi w skład grupy 

ANGA. Firma zajmuje się produkcją części dla 

przemysłu lotniczego. Posiada certyfikat AS 9100 

oraz ISO 9001,certyfikat TUV na system 

przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z 

Dyrektywą 2014/68/UE,koncesję MSWiA na 

wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Jest także 

certyfikowanym, złotym dostawcą firmy United 

Technologies Corporation.  



P.H.U Import-Export Stalkwas Grzegorz Gluma, Zbigniew Dojcz, Lidia Gluma to firma która od ponad 

dwudziestu lat prowadzi działalność produkcyjno – handlową  w branży przemysłu metalurgicznego. 

Prowadzi odlewnię precyzyjną oraz zakład obróbki skrawaniem realizujący usługi CNC. Jest też  

producentem oraz importerem, który zaopatruje swoich Klientów w kule stalowe do zaworów. W 2014 roku 

wdrożyła System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015.

P.H.U Import-Export Stalkwas

2 marca 2021 w ramach cyklu webinarów „Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po 

lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów”, odbyło się trzecie spotkanie online na 

platformie ZOOM pt. „W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie?”. Spotkania zorganizował Urząd 

Marszałkowski Woj. Pomorskiego w ramach projektu Smart Progress. Okazję do prezentacji miały klastry 

reprezentujące wszystkie cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Podczas spotkania omówiono politykę 

klastrową w naszym regionie i kraju, nową perspektywę finansową na lata 2021-2027 oraz ofertę czołowych 

pomorskich klastrów. Klaster LTPP przedstawił p. J.Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o , koordynator 

Klastra LTPP.

2 marca 2021 

2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

11 marca 2021 

11 marca 2021 odbyły się Dni Gospodarki Białorusi i 

spotkania B2B online – wydarzenie zorganizowane 

przez Targi Kielce S.A. W spotkaniu uczestniczyli 

członkowie Klastra.

3 marca 2021

3 marca 2021 na spotkaniu zorganizowanym przez 

Polską Agencję Inwestycji i Handlu odbyła się 

prezentacja programu gospodarczego PAIH na  

EXPO Dubaj 2021 - Programy regionów na EXPO 

Dubaj 2021.Ofertę Klastra LTPP, w tym projektu ZAE 

na przedstawił p. J.Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK 

Sp. z o.o , koordynator Klastra LTPP.



3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

28-29 kwietnia 2021 

10 marca 2021

10 marca 2021 odbyło się spotkanie robocze z 

przedstawicielami Polskiego Towarzystwa 

Górniczego S.A nt współpracy w ramach 

organizowanych przez PTG targów i realizowanych 

przez Klaster LTPP projektów. W spotkaniu 

uczestniczył p. M. Świeczkowski – Przewodniczący 

Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o, p. J.Kordasiewicz 

– Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o , p. H.Wiligórski i p. Ł. 

Cekała – obsługa formalna projektów CKSP Sp. z 

o.o.

24 lutego 2021

24 lutego 2021 odbyło się spotkanie robocze online 

z przedstawicielami  Międzynarodowych Targów 

Gdańskich nt współpracy z MTG Amber Studio i 

wydarzeń organizowanych online.W spotkaniu 

uczestniczył p. M. Świeczkowski – Przewodniczący 

Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o

25 marca 2021 odbyło się spotkanie online na platformie ZOOM pn „AI and data management in logistics 

and ports” , zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Izraelską Misję 

Handlowo-Gospodarczą w Polsce ,Ambasadę Izraela w Warszawie, Spotkanie poświęcone tematyce 

sztucznej inteligencji i zarządzania danymi w logistyce, transporcie i portach oraz aktualnymi możliwościami 

dla polskich i izraelskich firm z tych sektorów. Uczestniczyli  p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra 

LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o, p. J.Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, p. M. Wozbonowicz – Kierownik 

Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra

25 marca 2021

22 marca 2021 

22 marca 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne 

online na platformie WEBEX zorganizowane przez 

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju, 

Pracy i Technologii nt zmian w dokumentacji 

konkursowej w konkursie o nadanie/ odnowienie 

statusu KKK w kontekście kierunków rozwoju 

polityki klastrowej w Polsce po 2020. W spotkaniu 

uczestniczyli M. Świeczkowski – Przewodniczący 

Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o, p. J.Kordasiewicz 

– Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o

16 marca 2021

16 marca 2021 na platformie CLICKMEETING 

odbyło się webinarium zorganizowane przez 

Pracodawców Pomorza  oraz Personal PR pn 

„Linkedin dla firm”. W webinarze uczestniczył p. M. 

Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP

4. NADCHODZĄCE WYDARZENIA



20-22 kwietnia 2021 odbędzie się w formule online 

kolejna edycja  konferencj i  INNOFORM, 

dedykowana branży narzędziowo-przetwórczej ,w 

międzynarodowym gron ie  spec ja l i s tów.  

Szczegółowe informacje i  rejestracja na  

https://innoform.pl

20-22 kwietnia 2021 

28-29 kwietnia 2021 w Kielcach miały się odbyć się targi ENEX / ENEX Nowa Energia /XXIV Międzynarodowe 

Targi Energetyki i Elektrotechniki;XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX /

Targi ENEX tradycyjnie odbywały się pod koniec lutego, niestety z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, 

wystawa  została przełożona na kwiecień br.

Z uwagi na wciąż niestabilną sytuację epidemiczną i brak informacji o planowanym terminie 

odmrożenia branży spotkań organizatorzy przesunęli tradycyjną odsłonę targów ENEX na 2022 r.

Nowy termin Targów ENEX 23-24.02.2022

Targi ENEX/ ENEX Nowa Energia to miejsce spotkań profesjonalistów. Wydarzenie dedykowane jest zarówno 

branży energii tradycyjnej, jak i odnawialnej. Wystawcami targów są firmy zajmujące się wytwarzaniem, 

przesyłaniem i dystrybucją energii, producenci maszyn oraz urządzeń energetycznych i 

elektroenergetycznych, a także przedsiębiorstwa z branży budownictwa energetycznego. Nowoczesna 

energia to zaś fotowoltaika, pompy ciepła i samochody elektryczne. 

Więcej na https://www.targikielce.pl/enex

10 czerwca 2021 - przed nami V edycja Kongresu Innowacji 

w Energetyce.

Jeśli pozwolą  warunki epidemiczne organizatorzy – 

IGEOS/Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony 

Środowiska/ - zapraszają do Hotelu Marriott w Warszawie, 

równolegle wydarzenie odbędzie się w relacji on-line ze 

studia Kongresu. Kongres poprowadzą prof.Wojciech 

Nowak z Akademii Górniczo-Hutniczej -prof. Konrad 

Świrski z Politechniki Warszawskiej Mimo pandemii 

strategie firm energetycznych są stale rozwijane i podążają 

za trendami światowymi! Tegoroczna edycja Kongresu 

odbędzie się pod hasłem „Epokowa zmiana polskiej 

energetyki - rola innowacji”. Relacja z IV Kongresu 

https://www.kongresinnowacji.pl/

10 czerwca 2021

28 kwietnia 2021 odbędzie się wydarzenie ENEX w sieci. Enex w sieci to:

§ rozmowy o branży

§ prezentacje produktów i usług firm z branży OZE i energetyki

§wręczenie nagród w konkursie "enex AWARD" oraz "Dobre praktyki 

w dobrych rękach" wydawnictwa GLOBenergia.

28 kwietnia 2021 



24-25 czerwca 2021 w Gdyni  planowana jest  IV edycja 

Forum Wizja Rozwoju pod patronatem Premiera RP. 

Forum zajmie się najważniejszymi wyzwaniami 

stojącymi przed polską gospodarką, m.in. szeroko 

pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, 

gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i 

rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem 

towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie 

organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR

24-25 czerwca 2021 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Europejska Platforma Współpracy Klastrów (ECCP)

Europejska Platforma Współpracy Klastrów (ECCP) uruchomiła  swoją nową stronę internetową! Nowa 

strona jest łatwa w nawigacji, zawiera aktualne treści, wiadomości, wydarzenia i możliwości 

nawiązywania kontaktów https://clustercollaboration.eu/

European Cluster Alliance (ECA)

European Cluster Alliance (ECA) zainicjowała na początku kryzysu koronawirusowego spotkania, które 

powracają w 2021 roku. Proponowane spotkania odbędą się w ramach Europejskiego Tygodnia 

Przemysłu 2021. Jest to coroczne flagowe wydarzenie branżowe w Europie, którego celem jest 

omówienie wyzwań stojących przed branżą oraz wspólne opracowanie możliwości i rozwiązań.

Zachęcamy do subskrybcji:  Subscribe to news from the European Clusters Alliance

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 

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

http://www.intermodeleu.eu/

http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

  i  

  

oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego zdrowia!


