Centrum Zalando Lounge w Olsztynku oficjalnie
otwarte
Centrum ma powierzchnię około 130 tys. m kw., a to znaczy, że zmieściłoby się na niej
kilkanaście boisk do piłki nożnej.
Pozwolenie na budowę centrum inwestor otrzymał w lutym 2018 r. Miesiąc później rozpoczął pierwsze
prace budowlane. – Budowa trwała 10 miesięcy. W marcu rozpoczęliśmy pierwsze operacje. W tej
pierwszej wysyłce była czarna kurtka – wspomina Kamil Lentacz, dyrektor centrum Zalando Lounge w
Olsztynku.

Wielka hala Zalando Lounge
Ale dopiero w czwartek, a więc po kilku miesiącach, odbyło się oficjalne otwarcie centrum z udziałem władz
z województwa, Olsztyna i Olsztynka. – Jestem bardzo dumny z tej inwestycji, tym bardziej jako osoba,
która wychowała się w Olsztynku i swoje życie związała z regionem – podkreślił Kamil Lentacz.
Samo centrum ma powierzchnię około 13 hektarów, czyli 18 boisk do piłki nożnej. Wielka hala
magazynowa robi wrażenie. A jej część nadal jest jeszcze w rozbudowie. Obok Großbeeren w Niemczech
obiekt w Olsztynku jest pierwszym międzynarodowym centrum logistycznym Zalando Lounge. Magazyn
został wyposażony w zaawansowane technologie automatyzacyjne, w tym sortery porządkujące
pojedyncze artykuły pod konkretne zamówienie oraz kierujące towar do właściwego miejsca dostawy.
– Obecnie dostarczamy towar do krajów Unii Europejskiej, ale docelowo planujemy rozszerzyć nasze usługi
także na kraje skandynawskie oraz Szwajcarię – zapowiada dyrektor magazynu. W tym, do jakich krajów
wysyłane są z Olsztynka towary, można odczytać patrząc na flagi i nazwy państw na monitorach
komputerów osób pakujących.
Obecnie w centrum Zalando Lounge zatrudnionych jest około 530 osób, docelowo ma ich być 2 tys. Sprawa
zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników to jeden z największych problemów Zalando Lounge. – W
regionie, w którym występuje największy poziom bezrobocia w kraju, jest problem ze znalezieniem
pracowników – mówi jeden z pracowników wyższego szczebla w olsztyneckim magazynie.
Zalando Lounge. Urzędnicy też się cieszą
Z uruchomienia centrum zadowolony jest Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Mamy bardzo dobry czas
dla naszego powiatu i dwunastu gmin, które wchodzą w jego skład – mówi. – Rozbudowa infrastruktury
drogowej wokół samego Olsztyna, ale nie tylko, skutkuje tym, że stajemy się bardzo atrakcyjni dla
inwestorów.
Wtóruje mu Michał Kontraktowicz, wójt sąsiedniej gminy Stawiguda. – Cieszymy się z inwestycji w
Olsztynku. To świadczy o sile całego naszego regionu. Gmina Stawiguda też jest przecież miejscem, w
którym inwestuje coraz więcej firm. Wystarczy wspomnieć o planowanym na przyszły tydzień otwarciu
magazynu firmy Tetra Pak, lidera w produkcji opakowań – mówi wójt.- Takie inwestycje to również szansa
dla regionu i okazja, pomyśleć o wspólnej komunikacji miejskiej i tej podmiejskiej.
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