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Magazynowanie i transport wewn´trzny

NajnowoczeÊniejsza ch∏odnia sk∏adowa dzia∏a
w Grodzisku Wlkp. – rozmawiamy z Patrykiem GoÊciniakiem, wiceprezesem PAGO Sp. z o.o.
Iwo Nowak: UruchomiliÊcie Paƒstwo
w listopadzie 2007 roku w Grodzisku
Wlkp. najnowoczeÊniejszy w kraju magazyn – ch∏odni´ sk∏adowà w odleg∏oÊci 40
km od Poznania. Co zdecydowa∏o o takiej
lokalizacji?
Patryk GoÊciniak: mo˝na powiedzieç, ˝e
z∏o˝y∏o si´ na to kilka przyczyn. Jednà z nich
jest to, ˝e Poznaƒ, jako chyba jedyne tak du˝e miasto w Polsce nie ma – po likwidacji
mocno przestarza∏ego ju˝ obiektu przy ul.
Druskiennickiej – na swoim obszarze Êwiadczàcej us∏ugi ch∏odni sk∏adowej. Zresztà dojazd od nas do stolicy Wielkopolski od strony zachodniej zabiera mniej czasu, ni˝ przejechanie z jednego koƒca Poznania na drugi
w godzinach szczytu komunikacyjnego. JesteÊmy tak˝e jednà z najbardziej wysuni´tych na zachód ch∏odni w Polsce, co ma znaczenie przy eksporcie produktów mro˝onych w tym kierunku. Zresztà do autostrady
A2 od nas jest tylko 12 km …
Artur Olejniczak: Jednym s∏owem –
Grodzisk Wlkp. zyska∏ kolejnà wa˝nà inwestycj´?
P.G.: Do∏àczyliÊmy do grona inwestorów,
wÊród których sà mi´dzy innymi tacy potentaci, jak znany nie tylko w Polsce Inter
Groclin Auto SA, czy Spó∏ka HOOP SA, która ma w Grodzisku jeden z zak∏adów produkcyjnych. Wp∏yw na to mia∏ tak˝e bardzo przychylny klimat dla inwestorów,
stworzony przez w∏adze lokalne.
I.N.: Mówimy o ch∏odniach, a wspomnia∏
Pan o mro˝onkach …
P.G.: Terminem „ch∏odnia” okreÊli∏em
sam obiekt, natomiast przechowujemy dla
klientów towary w stanie zamro˝onym.
Mamy dwie komory mroênicze z rega∏ami
wysokiego sk∏adowania, mieszczàce po
12 500 miejsc paletowych ka˝da. Jedna
z nich wyposa˝ona jest w rega∏y jezdne, co
znacznie zwi´ksza wykorzystanie powierzchni sk∏adowania, a zarazem umo˝liwia swobodny dost´p do ka˝dej palety.
Druga wyposa˝ona jest w rega∏y typu Drive
In. Temperatura w komorach si´ga -25 °C.
Ponadto dysponujemy tunelem mro˝enia
szokowego, gdzie w krótkim czasie osiàgana jest temperatura -45 °C, a wydajnoÊç
si´ga 60 – 80 ton produktów na dob´.
A.O.: Jaki sprz´t obs∏uguje te rega∏y?
P.G.: Rega∏y w komorach mroêniczych
obs∏ugujà 3 reachtrucki BT, wyposa˝one

w czytniki kodów kreskowych. Oprócz
nich sà mi´dzy innymi 3 wózki czo∏owe,
tak˝e z nap´dem elektrycznym, i kilka
elektrycznych „paleciaków”. Natomiast ca∏oÊcià pracy ch∏odni od strony IT zarzàdza
system klasy VMS + ERP, przygotowany
specjalnie dla naszej firmy przez Softlab.
System ten kontroluje ka˝dà palet´ od
momentu jej przyj´cia do magazynu. Wtedy te˝ palety otrzymujà etykiety logistyczne, drukowane „na wejÊciu”. System sterowania ch∏odnià jest oparty o mobilne terminale radiowe, co pozwala na przyk∏ad
zidentyfikowaç miejsce sk∏adowania towaru z dok∏adnoÊcià do pozycji w miejscu paletowym rega∏u. Pracujemy non stop przez
ca∏y tydzieƒ w systemie czterozmianowym. JeÊli wczeÊniej klient poinformuje
o wysy∏ce towaru do nas, bàdê od nas to
jego awizacja nast´puje w tym momencie
i dzi´ki temu samo przyj´cie, jak i wydanie ca∏ego TIR-a trwa nie d∏u˝ej, ni˝ pó∏
godziny. W trakcie przechowywania produktów, na proÊb´ klienta, wysy∏amy na
bie˝àco wszelkie potrzebne dane oraz pilnujemy terminów przydatnoÊci do spo˝ycia powierzonych produktów. System
umo˝liwia klientom monitorowanie on-line w∏asnych stanów magazynowych.
W tym roku zamierzamy rozpoczàç realizacj´ dostaw i obs∏ug´ logistycznà wi´kszych sieci handlowych.
I.N.: Kto by∏ pomys∏odawcà takiej, a nie
innej koncepcji tego magazynu?
P.G.: Autorem koncepcji jest szef firmy,
Adam GoÊciniak, prywatnie mój ojciec. Dodam tylko, ˝e budow´ rozpocz´liÊmy
w czerwcu 2007 roku, a pierwszy towar
zosta∏ przyj´ty w listopadzie, czyli po kilku
miesiàcach.
A.O.: To obecnie najnowoczeÊniejszy
obiekt tego typu w Polsce. Ale macie coÊ
jeszcze, czego inne ch∏odnie sk∏adowe –
poza pracujàcymi bezpoÊrednio dla producentów przetworów mi´snych – nie majà:
rozbieralni´ mi´sa…
P.G.: Dzi´ki temu mo˝emy przyjmowaç
je w stanie surowym. Oprócz mi´sa, niejako standardowo, przechowujemy owoce,
warzywa, grzyby, drób, produkty fast food,
lody, dania gotowe, koncentraty, pulpy
owocowe, produkty mleczarskie i jajczarskie. Mimo sezonowoÊci na produkty spo˝ywcze staramy si´ utrzymywaç „ob∏o˝e-

nie” ch∏odni na poziomie 90%. Ale oprócz
samego przechowywania zajmujemy si´
te˝ pe∏nà obs∏ugà logistycznà. Mam tu na
myÊli wszystkie us∏ugi dodatkowe: mro˝enie, paletyzowanie, konfekcjonowanie,
przepakowywanie i etykietowanie towarów – je˝eli klient sobie tego ˝yczy. Dochodzà do tego us∏ugi transportowe. JesteÊmy w stanie odebraç towar od producenta dostarczyç go do swojej ch∏odni, zamroziç i wykonaç wszystkie wy˝ej wymienione operacje w∏àcznie z koƒcowà dostawà do ostatecznego klienta naszego partnera biznesowego. Dodatkowym profilem
naszej dzia∏alnoÊci jest handel hurtowy
mi´sem. Naszymi kontrahentami sà firmy
w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, W∏oszech, Bu∏garii, na S∏owacji i W´grzech. Posiadamy
równie˝ dobrze rozwini´te kontakty handlowe na Bia∏orusi i w Rosji. Z niecierpliwoÊcià czekamy na otwarcie granic w tym
kierunku.
I.N.: Kto zajmuje si´ transportem towarów, które przechowujecie?
P.G.: Wspó∏pracujemy ze sprawdzonymi
przewoênikami, dysponujàcymi pojazdami
o ∏adownoÊci od 8 do 33 palet. Mo˝emy realizowaç us∏ugi transportowe na poziomie
30 – 40 pojazdów dziennie. Ka˝dy klient
otrzymuje wydruki z termografów za ca∏y
okres przewozu towaru od nas do klienta.
A.O.: Ch∏odnia w Grodzisku ju˝ stoi. B´dzie ciàg dalszy?
P.G.: Chcemy postawiç jeszcze kilka tego typu obiektów w ró˝nych cz´Êciach
Polski, mi´dzy innymi na Âlàsku i Êcianie
wschodniej. Najwa˝niejsze, ˝e dyrektywy
Unii Europejskiej, dopuszczajàce ju˝ sk∏adowanie ró˝nych towarów w opakowaniach w temperaturze -18°C, wyraênie sugerujà, ˝e przysz∏oÊç b´dzie nale˝a∏a raczej do produktów spo˝ywczych „konserwowanych” nieszkodliwà niskà temperaturà, ni˝ do wyrobów zawierajàcych
sztuczne, nieoboj´tne dla zdrowia konserwanty. Zmieniajà si´ równie˝ nawyki
˝ywieniowe Polaków: panuje moda na
zdrowà ˝ywnoÊç oraz zwi´kszone zainteresowanie produktami, które umo˝liwiajà
szybkie i ∏atwe przygotowanie finalnych
potraw. A zatem ociepla si´ klimat dla
dzia∏alnoÊci ch∏odniczej.
I.N.: Dzi´kujemy za rozmow´.
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Fot. 10x A. Olejniczak

Od lewej: Patryk GoÊciniak i Iwo Nowak.
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