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ProLogis otworzył 12.10.2006 r. nowy park logistyczny
w Chorzowie (4 km od centrum Chorzowa i 1,5 km na zachód
od Katowic). Docelowo obiekt będzie się składał z 7 budynków,
o łącznej powierzchni 146 500 m². Budowa ProLogis Park
Chorzów została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, obejmujący trzy budynki o powierzchni 84 240 m², został ukończony
w trzecim kwartale 2006 r. Ukończenie drugiego etapu budowy
planowane jest na rok 2007. Kompleks zostanie wtedy powiększony o kolejne 4 budynki, o łącznej powierzchni 62 246 m². Na
decyzję o wybudowaniu parku na Śląsku wpłynął między innymi
największy w Polsce wskaźnik gęstości dróg i linii kolejowych
w tym rejonie oraz bliskość autostrady A 4. W ProLogis Park
Chorzów pracę znajdzie ok. 1 000 osób (razem z pracownikami
przeniesionymi z innych lokalizacji). Jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Polsce. Park został przystosowany do potrzeb w zakresie logistyki, dystrybucji, produkcji
lekkiej oraz składowania żywności w chłodniach. Ponad 86%
powierzchni, powstałej podczas pierwszego etapu inwestycji,
zostało już wynajęte. Wśród Klientów ProLogis Park Chorzów
znalazły się: dwie firmy wchodzące w skład Grupy Raben
(28 700 m² powierzchni), FM Logistics (18 728 m² powierzchni),
Reporter (13 400 m² powierzchni), Ponetex Logistics (4 170 m²
powierzchni), Wilhelm Karmann GmbH (3 686 m² powierzchni)
i spółka C. Hartwig Gdynia (3 456 m² powierzchni magazynowej).
TNT Express i GeoPost poinformowały w październiku br.
o podpisaniu pięcioletniej umowy, w myśl której TNT Express
będzie odpowiedzialne za obsługę międzynarodowych przesyłek ekspresowych GeoPost na obszarze całej swej globalnej
sieci. Umowa zacznie obowiązywać w styczniu 2007 r. i w ciągu 5 lat ma przynieść TNT Express przychody ok. 120 mln €.
Zdaniem Marie-Christine Lombard, Dyrektora Zarządzającego
TNT Express, „ze względu na niedawne przejęcia kapitałowe
w Chinach i Indiach oraz planowane na przyszły rok wprowadzenie do floty TNT samolotów Boeing 747 obsługujących
połączenie między Europą i Chinami oraz Azją Południowo –
Wschodnią, TNT czuje się doskonale przygotowane do wsparcia operacji GeoPost”.
Firma Schenker była odpowiedzialna za transport papieskich samochodów w trakcie wrześniowej wizyty papieża
Benedykta XVI w Bawarii. Operator logistyczny odpowiadał
za bezpieczny przejazd pojazdów przez ponad 950 km na
trasie z Rzymu do Niemiec oraz do głównych miejsc spotkań
papieża z setkami tysięcy wiernych w Monachium, Freising,
Altötting i Regensburg. Do realizacji transportu Papamobile
(4,5 m długości, 2 m szerokości, 3 m wysokości, 4 330 kg
wagi) wykorzystano tzw. Megatrailer – naczepę o dopuszczalnej masie całkowitej 24 tony, wyposażoną w hydrauliczną
pochylnię wjazdową. Dla zapewnienia ciągłego transportu
zatrudniono 2 kierowców. Transport z Rzymu do Dachau
w Górnej Bawarii nadzorowany był przez policję włoską, a od
Brenner-Pass za konwój odpowiedzialni byli policjanci z Niemiec. Ze względów bezpieczeństwa dokładne terminy realizacji usługi do i z Niemiec pozostały tajemnicą.
Śląsk staje się zapleczem logistycznym kraju – wynika
z raportu „Tereny inwestycyjne w obszarze Aglomeracji
Górnośląskiej” firmy Metropolis Nieruchomości Komercyjne
(śląskiej firmy doradczej z zakresu nieruchomości komercyjnych). W ostatnich kilku latach na Śląsku powstało około
200 000 m² nowoczesnych powierzchni magazynowych, a już
wkrótce zostaną ukończone największe tego typu inwestycje
w południowej Polsce: Parkridge Distribution Center Silesia
w Dąbrowie Górniczej oraz ProLogis Park Chorzów (powierzchnie około 140 000 m²). Zdaniem analityków, ogromny boom
na powierzchnie logistyczne na Śląsku wynika z korzystnego
położenia oraz najgęstszej sieci połączeń drogowych i kolejowych w kraju. Duże znaczenie ma także bliskość przemysłowych terenów Czech oraz szybko rozwijającej się Słowacji.
Wciąż istotną rolę odgrywa też przemysł ciężki w tym regionie
oraz silna pozycja branży motoryzacyjnej.
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Instytut Logistyki i Magazynowania
został uhonorowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie specjalną
nagrodą za długoletnią współpracę,
sięgającą 1976 r.
i początków targów
TAROPAK. Uroczystość odbyła się 18
(Fot. A. Olejniczak)
września br. w Centrum Kongresowym MTP podczas uroczystej gali w pierwszym dniu jubileuszowej, 25 edycji Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2006. Prezes MTP Bogusław Zalewski wręczając nagrodę
dyrektorowi Instytutu Logistyki i Magazynowania, dr. inż. Grzegorzowi
Szyszce przypomniał m.in., że przy tworzeniu w 1976 r. targów TAROPAK
dyrekcja MTP zaprosiła do współpracy ówczesny Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (obecnie Instytut Logistyki i Magazynowania), z którym
przez cały czas do dziś wspólnie tworzony jest program seminaryjno – konferencyjny tych targów.

5-letni plan redukcji ilości opakowań (Źródło: www.opakowania.com.pl)
w swoich domach handlowych o 5% zamierza wprowadzić Wal-Mart. Ma to być
sposób na zmniejszenie obciążenia środowiska przez zużyte opakowania. Firma
chce wpływać na swych dostawców (ok.
60 000), by rezygnowali z opakowań obciążających środowisko lub nawet rezygnowali z nich przechodząc na przykład na transport luzem wybranych
produktów, bez opakowań. Według specjalistycznych analiz i modelowania komputerowego, inicjatywa Wal-Mart może zapobiec wydzielaniu się do atmosfery 667 000 ton dwutlenku węgla wskutek tego, że
na przykład na drogach rocznie będzie mniej o 213 000 ciężarówek,
a Wal-Mart będzie mógł zaoszczędzić przez 5 lat blisko 3,4 mld $. WalMart Stores, Inc. (amerykańska sieć supermarketów założona w 1962 r.
przez Sama Waltona), jest – według przychodów – obecnie największym
sprzedawcą na świecie. W 2005 r. firma osiągnęła zysk 10,3 mld $, przy
obrotach 285,2 mld $. W Wal-Mart i firmach z nią związanych pracuje
prawie 1,8 mln osób (z tego w sieci sklepów w USA 1,3 mln ludzi).
TNT sfinalizuje na początku 2007 r.
(Fot. TNT)
przejęcie Hoau Group – czołowej chińskiej
firmy kuriersko – transportowej. W myśl
podpisanej w październiku br. umowy,
TNT przejmie krajowe operacje transportu
drogowego oraz przewozów frachtu Hoau
Group. Inwestycja jest kolejnym krokiem
w celu uzyskania przez firmę pozycji lidera
rynku krajowych przesyłek ekspresowych
w Chinach. Poprzez ten zakup TNT stanie się właścicielem największej prywatnej sieci ekspresowego transportu przesyłek i paczek w tym państwie.
Już teraz TNT jest operatorem największej w Chinach infrastruktury dystrybucyjnej, obejmującej 140 placówek i 2,4 mln m² powierzchni magazynowych w 600 miastach. Przejęcie Hoau, z ponad 1 100 magazynami i 56 centrami przeładunkowymi w całym kraju, zapewni TNT objęcie tego państwa
rozległą siecią połączeń drogowych. Zawarcie umowy nastąpiło po podpisaniu listu intencyjnego (w grudniu ub.r.) oraz umowy ramowej (z lutego br.).
Sprzedaż musi zostać zatwierdzona przez chiński rząd.
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