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Grupa Kęty SA zamierza przeznaczyć 22 mln zł. na 
budowę centrum logistycznego. Jak poinformowano w ko-
munikacie Grupy, dotyczącym zamiaru podwyższenia plano-
wanych inwestycji o 44,4 mln zł., oprócz budowy CL w Kę-
tach, pieniądze te zostaną przeznaczone na dodatkowe 
inwestycje w ukraińską firmę Alupol LLC (22,4 mln zł.). Ok. 
12 mln zł. z łącznej kwoty ma zostać zainwestowane jeszcze 
w tym roku, a pozostała część w 2007 r.

Wincanton zawarł kontrakt z Bridgestone (jednym z naj-
większych producentów opon na świecie) obejmujący odprawę 
celną towarów, kompleksową obsługę magazynową oraz 
całodobową dystrybucję do klientów w Polsce. Dodatkowo 
Wincanton zaoferuje Bridgestone usługę montażu kół ciężaro-
wych. Wincanton dostarczy usługi związane z rozładunkiem, 
składowaniem, kompletacją przesyłek oraz dystrybucją na tere-
nie Polski, a także będzie odpowiedzialny za usługi celne, pro-
wadzenie dokumentacji magazynowej i transportowej oraz 
obsługę zwrotów i reklamacji. Bridgestone zajmie magazyn 
(o pow. 7 800 m2) w Błoniu k. Warszawy, gdzie obecnie jest już 
ok. 90 000 opon do samochodów osobowych, ciężarowych, 
autobusów, a także do maszyn przemysłowych. Najmniejsza 
opona waży 5 kg, a największa – 2 tony i ma ponad 2 metry 
średnicy. Dla Bridgestone’a Wincanton przechowuje i dystrybuu-
je również felgi i artykuły reklamowe. W przyszłości Bridgestone 
planuje wprowadzić na rynek polski również opony do motocykli 
oraz maszyn rolniczych. Bridgestone jest jednym z kluczowych 
klientów Wincanton, zwłaszcza w perspektywie budowy drugiej 
fabryki opon w Polsce. Będzie to druga – po fabryce w Bilbao 
(Hiszpania) – europejska fabryka, odpowiedzialna za produkcję 
opon do samochodów ciężarowych i autobusów.

Rekordowa ilość powierzchni w nowych centrach handlo-
wych, wynosząca 13,8 mln m² zostanie oddana do użytku 
w całej Europie w latach 2006 i 2007 r. – podaje najnowszy 
raport European Shopping Centre Development firmy Cushman 
& Wakefield. Przewiduje się, że łączna powierzchnia najmu 
brutto (tzw. GLA) w centrach handlowych w Europie przekroczy 
poziom 100 mln m² i wzrośnie do końca 2007 r. do 107 mln m². 
W rankingu poszczególnych państw pod względem ilości nowej 
powierzchni oddawanej do użytku w latach 2006-2007 (bez 
uwzględniania obiektów rozbudowywanych) liderem jest Rosja, 
a na następnych miejscach znalazły się Polska i Włochy. Szacuje 
się, że w II półroczu 2006 r. i w 2007 r. w Rosji pojawi się ok. 
1,5 mln m² powierzchni w nowych obiektach. Pod względem 
przyrostu procentowego pojawiającej się na rynku powierzchni 
w centrach handlowych na czele rankingu znalazły się Bułgaria 
i Rumunia, odnotowujące wzrost o ponad 150%. Oba te kraje 
mają przystąpić do UE w 2007 r. W latach 2006-2007 w Buł-
garii liczącej 7,5 mln mieszkańców zostanie oddanych do 
użytku 98 000 m² powierzchni w nowych centrach handlo-
wych. Natomiast Rumunia z populacją 22 mln mieszkańców 
będzie drugim – po Polsce – pod względem wielkości członkiem 
Unii z Europy Środkowej i Wschodniej. Na tym rynku pojawi się 
470 000 m² powierzchni. Według Piotra Kaszyńskiego, Szefa 
Działu Powierzchni Handlowych Cushman & Wakefield w Polsce 
(II miejsce w rankingu państw o największej ilości powierzchni 
handlowej oddawanej do użytku do końca 2007 r.), do końca 
przyszłego roku prawie każde główne miasto u nas będzie mieć 
obiekt handlowy nowoczesnego formatu, a więcej ich będzie 
budowanych w miastach średniej wielkości. Jednak nowa fala 
inwestycji w głównych miastach nadejdzie w latach 2008 – 2010 
i wówczas będzie prowadzona rewitalizacja całych dzielnic miast.

Przy lotnisku w Lipsku powstaje kosztem 300 mln € nowo-
czesne centrum dystrybucyjne, które stanie się jednym 
z trzech najważniejszych centrów transferowych w całej glo-
balnej sieci DHL, obok Hongkongu i Wilmington (USA). 
W nowym centrum – sortowni DHL zatrudniono już 330 osób, 
z czego 200 przechodzi szkolenie pracownicze. Sortownia 
składać się będzie z centrum dystrybucyjnego o powierzchni 48 
000 m² oraz hangaru o powierzchni około 23 000 m². 
W najbliższym czasie planowana jest instalacja sprzętu opera-
cyjnego. Wartość nowoczesnej technologii sortowania przesy-
łek szacowana jest na ponad 70 mln €, a wydajność 4 współ-

DPD Masterlink otrzymał 27 października br. 
nagrodę Europrodukt 2006 w kategorii ‘Usługa’ 
za Przesyłkę Monitorowaną oraz dyplom za dzia-
łalność prospołeczną – za zorganizowanie akcji 
pt. „Noworoczna Paczka”. Wyróżnienia odebrał 
w Ministerstwie Gospodarki Rafał Nawłoka, Dy-
rektor Generalny DPD Masterlink. Usługa Przesył-
ka Monitorowana ma zaspokoić zapotrzebowanie 
stałych klientów DPD Masterlink w zakresie pil-

nych dostaw materiałów biznesowych, a w szczególności ofert przetargo-
wych. Usługa dostępna jest tylko dla stałych klientów DPD Masterlink, ma-
jących podpisaną umowę z firmą. Organizatorem konkursu Europrodukt 
jest Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o.o. Tytułem Europrodukt nagra-
dzane są usługi firm, które dążą do zapewnienia kompleksowej i w pełni 
profesjonalnej obsługi klientów. 

Wkrótce w całej sieci GEFCO zo-
stanie wprowadzony system infor-
matyczny NOMAD (Nowe Przenoś-
ne Narzędzie Pozyskiwania Danych) 
umożliwiający jednoczesne zarzą-
dzanie przepływem informacji oraz 
osób. Dzięki temu narzędziu, które 

za pomocą GPS określa położenie pojazdu w centrach składowania samo-
chodów, firma zoptymalizuje zarządzanie placem składowania oraz „dżo-
kejami” – osobami poruszającymi się po placu GEFCO, które odpowiadają 
za przemieszczanie pojazdów. System NOMAD przyczynia się do podnie-
sienia wewnętrznej produktywności i wydajności centrum składowania, 
ułatwiając przekazywanie informacji pomiędzy użytkownikami. „Dżokeje” 
wyposażeni w przenośny terminal, który poprzez WiFi (popularny stan-
dard w sieci bezprzewodowej) komunikuje się z systemem zarządzania 
miejscami postoju pojazdu, identyfikują za pomocą kodu kreskowego po-
jazdy do przemieszczenia. Koordynatorzy placu składowania mogą w cza-
sie rzeczywistym śledzić na swoich monitorach rozwój działań. Poza bie-
żącym zarządzaniem centrum składowania (wyznaczanie przemieszczeń, 
zarządzanie użytkownikami i planem placu, lokalizacja na planie, poczta), 
NOMAD pozwala również sporządzać statystyki dotyczące stanu zapeł-
nienia placu składowania.

DHL Express (Poland) otworzył no-
woczesny terminal w Łodzi. Wartość 
inwestycji wynosi 4,5 mln €. Nowy 
obiekt będzie pełnił funkcję termina-
la dla klientów nadających przesyłki 
z terenu Łodzi i okolic oraz sortowni 
(centrum przeładunkowego) dla prze-
syłek expressowych (zarówno paczek, 
jak i palet, czyli tzw. przesyłek drob-

nicowych) przewożonych siecią transportową pomiędzy terminalami DHL 
Express w Polsce. Terminal obsługiwać będzie również przesyłki między-
narodowe przewożone zarówno drogową, jak i lotniczą siecią transporto-
wą DHL. Łódzki terminal będzie w stanie obsłużyć 22 000 paczek na dobę. 
Wyposażony jest w półautomatyczną linię sortowniczą do sortowania prze-
syłek ekspresowych z wbudowanym skanerem pomiaru wagi i objętości; 
posiada 23 bramy dla transportów liniowych, w tym 12 bram specjalnych 
z możliwością obsługi zarówno przesyłek drobnicowych, jak i transportów 
liniowych. Dodatkowo, obiekt wyposażony jest w 50 bram dla transpor-
tów kurierskich ekspresowych i 7 dla samochodów kurierskich drobnico-
wych. Powierzchnia hali zajmuje 4 140 m². Na terenie terminala znajduje się 
również nowoczesny punkt przyjęć przesyłek dla klientów indywidualnych, 
a także połączony z halą produkcyjną obiekt biurowy o powierzchni 800 m². 
W terminalu zatrudnionych jest obecnie 64 pracowników i 76 kurierów. 
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