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Ekologiczne rozwiązanie 
konstrukcyjne w Volvo FE
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Wożą ładunki niebezpieczne: ben-
zynę, oleje napędowe, kwasy i kleje. 
I nawet przy tak odpowiedzialnym 
zadaniu stać ich na odrobinę szaleń-
stwa. Margo z Namysłowa uczy, jak 
cieszyć się pracą.

W dziczy8
Transport zwierząt w południowoafrykańskich re-
zerwatach przyrody wymaga od kierowcy nie tylko 
nadzwyczajnych umiejętności, ale i odwagi.

Hybrydowa ewolucja24
W 2011 r. Volvo Trucks dostarczyło do klienta swój 
pierwszy hybrydowy samochód ciężarowy, jednak 
badania nad projektem wciąż trwają.

Ekonomia + Ekologia  
= Ekosystem34

Czy można robić biznes na szczytnych ideałach? 
Jeśli w grę wchodzą działania proekologiczne  
– na pewno tak. W Polsce udowodnił to wąbrzeski 
Ekosystem.
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Edytorial

zaufanie  
i bezpieczeństwo

Drugi raz w tym roku spotykamy się na łamach odświeżonego magazynu 
„kierunek Volvo”. Mam nadzieję, że zmiany się Państwu spodobały i zainspi-
rowały do biznesowych przemysleń. 

W Volvo Trucks nie zwalniamy tempa ani na moment. Intensywnie rozwi-
jamy sieć sprzedaży i serwisu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy oficjalnie 
zainaugurowaliśmy działalność trzech nowych punktów. otwierając kolejne 
obiekty, podążamy za potrzebami naszych klientów, aby ułatwić Państwu 
dostęp do szerokiej gamy produktów i usług Volvo, a tym samym usprawnić 
obsługę serwisową pojazdów ciężarowych i poprzez te działania maksymali-
zować ich dyspozycyjność dla Państwa biznesu. 

kontynuujemy propagowanie idei ekonomicznej jazdy i podkreślenia istot-
nej roli kierowcy w tym procesie. kolejny rok z rzędu Polak, tym razem pan 
Stanisław Mierzejewski z ostrołęki, udowodnił swoje znakomite umiejętno-
ści w zakresie oszczędnej jazdy w finale konkursu The Drivers’ Fuel Chal-
lenge na torze grobnik w Chorwacji. Polecam relację z finału, gdzie biało-
-czerwona flaga powiała na symbolicznym pudle. 

W bieżącym numerze kontynuujemy rubrykę biznes, która przedstawia 
na konkretnych przykładach implementację rozwiązań biznesowych Volvo 
w działalności naszych klientów. Tym razem Ekosystem z Wąbrzeźna opo-
wiada o zastosowaniu rozwiązań Volvo w selektywnej zbiórce odpadów 
i podkreśla jak ważna, szczególnie w tego typu biznesie, jest niezawodność 
samochodów ciężarowych i elastyczna współpraca z serwisem. 

Działamy z pasją i tę pasję doceniamy także u naszych klientów. Firma Margo 
jest przykładem w pełni profesjonalnego prowadzenia działalności transporto-
wej, dbałości o ludzi i realizowania swoich pasji. godne naśladowania!

zapraszam do lektury!

Małgorzata Kulis
Dyrektor zarządzający, Volvo Truck Center Polska

Volvo Polska Sp. z o.o. oddział Samochody Ciężarowe, al. katowicka 215, 05-831 Młochów, tel. +48 22 38 34 500, fax +48 22 38 34 501, 
redaktor Naczelna: aleksandra zielińska, redakcja i opracowanie graficzne: Continuum | studio-continuum.pl. Magazyn jest dostępny 
bezpłatnie w sieci sprzedaży i serwisu Volvo Trucks w Polsce. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem magazynu  
„kierunek Volvo” prosimy o wysłanie e-maila ze strony www.volvotrucks.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres 
z kodem pocztowym, nazwa firmy, marka użytkowanego samochodu ciężarowego.
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NiJHoF-WaSSiNK Sp. z o.o., oddział KarSKi 

autoryzoWaNy dEalEr VolVo trucKS

ul. Polna 1, 63-410 karski k/ostrowa Wielkopol-
skiego, tel. +48 24 35 70 510
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By zapewnić swoim Klientom łatwy i szybki 
dostęp do szerokiej oferty produktów i usług, Volvo 
Trucks w Polsce wciąż rozwija sieć dealersko-serwi-
sową. W czerwcu 2013 r. zainaugurowaliśmy działal-
ność nowego autoryzowanego serwisu w karskach 
koło ostrowa Wielkopolskiego. Właścicielem punktu 
jest Nijhof Wassink Sp. z o.o., agent handlowy i au-
toryzowany serwis Volvo Trucks & bus. We wrześniu 
2013 r. miała miejsce oficjalna inauguracja działają-
cego od kilku miesięcy punktu sprzedaży i serwisu 
Volvo Truck Center w Suwałkach – najdalej wysunię-
tej na północny-wschód z naszych placówek. Do listy 
obiektów dealersko-serwisowych dołączyła także 
ostrołęka, gdzie uroczyście przecięto wstęgę 25 paź-
dziernika 2013 r. od 1 listopada serwisy w ostrołęce 
i Suwałkach są punktami Volvo group Truck Center, 

czyli serwisami obsługującymi samochody ciężarowe 
obu marek wchodzących w skład Volvo group Trucks: 
Volvo Trucks i renault Trucks. 

W Polsce działa obecnie 12 punktów Volvo Truck 
Center oraz 20 autoryzowanych punktów serwisu 
i sprzedaży oryginalnych części zamiennych Volvo, co 
łącznie daje liczbę 32 punktów serwisowych samo-
chodów ciężarowych i autobusów Volvo, z czego 9 to 
punkty dwumarkowe. 

– otwierając kolejne obiekty, podążamy za po-
trzebami naszych klientów, aby ułatwić im dostęp do 
szerokiej gamy produktów i usług Volvo, a tym samym 
usprawnić obsługę serwisową pojazdów ciężarowych 
i jednocześnie maksymalizować ich dyspozycyjność 
dla Państwa biznesu – powiedziała Małgorzata kulis, 
Dyrektor zarządzający Volvo group Trucks Poland.

Nowe punkty serwisowe

W roku 2013  
uroczyście otwarto  
trzy nowe punkty 
sprzedaży i serwisu 
Volvo Trucks:  
W karskach koło 
ostrowa Wielkopol-
skiego, Suwałkach  
i ostrołęce. 

VolVo Group trucK cENtEr

ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 94 50, +48 87 565 94 51 
tel. 24-godz. +48 601 372 908

VolVo Group trucK cENtEr

ul. ostrowska 11 J, 07-410 ostrołęka
tel. +48 29 765 05 70, +48 29 765 05 71 
tel. 24-godz. +48 659 201 903
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zaczęło się premierą nowej serii 
Volvo FH, po której miały miejsce ko-
lejne odsłony nowych pojazdów Volvo 
FM, Volvo FMX, Volvo FE i Volvo Fl. 

Wnętrza nowych kabin zostały 
przeprojektowane lub zmodernizo-
wane z myślą o utworzeniu efektyw-
nego, ergonomicznego, komfortowe-
go i bezpiecznego miejsca pracy.

– Warunki pracy kierowcy samo-
chodu ciężarowego są dla nas zawsze 

priorytetem podczas opracowywania 
nowych samochodów ciężarowych. 
Przełomowy aktywny układ kierow-
niczy Volvo stanowi doskonały przy-
kład tego, jak ułatwiamy kierowanie 
pojazdem, zaś niezależne zawieszenie 
przednie, pierwsze tego typu roz-
wiązanie w samochodzie ciężaro-
wym, zwiększa zarówno komfort, jak 
i stabilność jazdy – podkreśla Claes 
Nilsson, prezes Volvo Trucks.

Wśród rozwiązań sprzyjających 
oszczędzaniu paliwa są: system 
Dynafleet Paliwo i Środowisko, 
usługa Doradztwo Paliwowe i szko-
lenie w zakresie jazdy ekonomicz-
nej. Ponadto zautomatyzowana 
skrzynia biegów I-Shift jest obec-
nie dostępna nie tylko w Volvo Fh, 
Volvo FM i Volvo FMX, ale także 
w Volvo FE. Jednym z głównych 
nowych, prooszczędnościowych 

rozwiązań jest funkcja I-See. Moż-
na ją porównać do autopilota, który 
steruje zmianą biegów, przyspie-
szaniem i hamowaniem silnikiem 
na wzniesieniach, w sposób pozwa-
lający uzyskać jak najniższe zużycie 
paliwa. Podczas pierwszego prze-
jazdu górzystym odcinkiem drogi 
dane o jego topografii są wysyłane 
na centralny serwer Volvo Trucks. 
Następnie, gdy inny samochód 

W rekordowym czasie ośmiu miesięcy Volvo Trucks wprowadziło  
na rynek pięć nowych modeli samochodów ciężarowych. 

Nowa gama pojazdów

ciężarowy z I-See na pokładzie 
jedzie tą samą drogą, jego system 
automatycznie pobiera dane 
topograficzne z serwera, sterując 
zmianą biegów, przyśpieszaniem 
i hamowaniem w sposób maksy-
malnie efektywny już za pierwszym 
razem. Potencjał oszczędności pa-
liwa w trakcie długodystansowego 
zadania transportowego wynosi do 
pięciu procent.

– Gdyby więcej użytkowników dróg używało 
pasów bezpieczeństwa, w samych tylko krajach 
unii Europejskiej udałoby się co roku uratować 
ponad 7000 istnień ludzkich. a kierowcy zawodowi 
powinni być wzorem dla innych – mówi carl Johan 
almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i produktów w Volvo trucks. 

zapięte pasy to dwukrotnie większa szansa na 
przeżycie wypadku – podaje najnowszy raport 
WHo, „Global Status report on road Safety 
2013”. Niestety zapina je jedynie połowa kierow-
ców samochodów ciężarowych. Badania wyka-
zują też, że przynajmniej 50% kierowców, którzy 
zginęli w wypadkach udałoby się uratować, gdyby 
jechali w pasach. Natomiast wśród kierowców, 
którzy je zapinają odsetek ofiar śmiertelnych 
wynosi tylko 5%. pytani o przyczynę jazdy bez pa-
sów, ankietowani wskazywali m.in. niewygodę lub 
czasochłonność zapina i odpinania pasa. 
– Wobec faktu, że pas bezpieczeństwa może 
stanowić granicę między życiem a śmiercią, nie 
są wiarygodne wymówki – przekonuje almqvist. 
– W Volvo trucks inwestujemy znaczne środki 
w rozwój systemów zapobiegających wypad-
kom, ale dopóki kluczową rolę pełni czynnik 
ludzki, dopóty całkowite wyeliminowanie ryzyka 
wypadków drogowych będzie niemożliwe. dla-
tego zachęcam zarówno firmy transportowe, jak 
i kierowców, by wszelkimi sposobami dążyli do 
poprawy bezpieczeństwa.

Globetrotter club zaprasza 
do udziału w kolejnej kampa-
nii. Program skierowany jest do 
wszystkich klientów ceniących 
jakość i wybierających najlepsze 
dostępne na rynku rozwiązania. Jak 
co roku, w pakiecie z oszczędnymi 
i bezpiecznymi samochodami cię-
żarowymi, globetrotter Club oferuje 
również niezapomniane przeżycia. 
W ubiegłych latach odwiedzaliśmy 
wraz z naszymi klientami Meksyk, 
Indie i Malediwy, rPa, kubę, uSa 

i bahamy. W 2014 roku zapraszamy 
do brazylii na unikalną konferencję 
produktową. W programie znajdzie 
się m.in. zwiedzanie fabryki Volvo 
w kurytybie, gdzie powstają kabiny 
samochodów ciężarowych, podwo-
zia dla Volvo bus Corporation oraz 
montowane są ciągniki Volvo Fh, 
Volvo FM i Volvo VN. Poszukujący 
wypoczynku będą mogli zrelakso-
wać się w Salvadorze, natomiast 
w rio de Janeiro klubowiczów 
czeka nocne życie, tropikalne lasy 

Tijuca, Cukrowa góra oraz plaże 
Copacabana i Ipanema.
W ramach kampanii dostępne sa 
dwie opcje: 1) przy promocyjnym 
zakupie jednego samochodu cięża-
rowego Volvo Fh13 42T globetrot-
ter Xl w określonej specyfikacji   
– 1 voucher na wyjazd konferencyjny;  
2) 1 voucher na wyjazd konferencyj-
ny przy zakupie trzech samochodów 
ciężarowych Volvo Fh13 42T globe-
trotter. Szczegóły oferty dostępne są 
u Twojego dealera Volvo Trucks.

W pasach bezpieczniej

Globetrotter club Brazylia 2014

Na zdj. carl  
Johan almqvist



Tekst Justyna Tworek  Zdjęcia Paweł Kuraszkiewicz
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Wożą towary niebezpieczne: benzynę, oleje napędowe, 
kwasy i kleje. I nawet przy tak odpowiedzialnym zadaniu 
stać ich na odrobinę szaleństwa. Margo z Namysłowa 
uczy, jak cieszyć się pracą.

abaddon na lokalnych 
drogach – tego pojazdu 
nie sposób nie zauważyć.

Nazywa się Abaddon, co z hebrajskiego znaczy 
„niszczyciel”. Według Apokalipsy jest anio-
łem zagłady, który wymierza sprawiedliwość. 
W judaizmie pod nazwą tą kryje się otchłań, 
najgłębszy krąg piekielny. Natomiast u Michaiła 

Bułhakowa, w „Mistrzu i Małgorzacie”, Abadonna jest demo-
nem-niszczycielem, siejącym konflikty wśród ludzi. Na szczę-
ście namysłowski Abaddon konfliktów nie sieje, co najwyżej 
wywoła odrobinę zazdrości na europejskich drogach. Kim 
jest? Nowym Volvo FH16 z silnikiem o mocy 750 KM i spe-
cjalnym tuningiem wykonanym na zlecenie i według projek-
tu właścicieli firmy transportowej Margo z Namysłowa.

– Chcieliśmy mieć pojazd zupełnie inny niż wszyscy 
– opowiada Ryszard Nanowski, członek zarządu przedsiębior-
stwa. – W biznesie każdy chce się wyróżniać, ale zazwyczaj 
ludzie stawiają na konwencjonalną, klasyczną reklamę. My 
postanowiliśmy poszukać takiej formy wyrazu, która napraw-
dę do nas pasuje. Dlatego zamiast skupiać się na folderach, 
firmowych kalendarzach czy innych gadżetach reklamowych, 
daliśmy się ponieść fantazji i stworzyliśmy Abaddona – pojazd, 
który powie o nas więcej niż jesteśmy w stanie opisać słowami. 
I bez żadnych wątpliwości przyciągnie uwagę na trasie. 

– Pierwsze projekty powstawały na białej kartce, po prostu 
z wyobraźni. Szkicował je tata – zdradza więcej szczegółów 
syn państwa Nanowskich, Arkadiusz, tak zaangażowany 
w sprawy firmy i projekt Abaddona, że nie wyobrażam sobie 
tej rozmowy bez niego. – Potem przyszła pora na współpracę 

z profesjonalną firmą wykonującą tuningowanie pojazdów. 
Powstał motyw główny, malowany na karoserii. Chyba naj-
bardziej zwracają w nim uwagę hipnotyzujące czerwone oczy, 
zwłaszcza, gdy podświetli się je czerwonym światłem. Efekt 
jest zaskakująco silny. Do tego wykonaliśmy spójne kom-
pozycyjnie orurowanie, a potem przyszła kolej na wnętrze 
kabiny. I to jest dopiero majstersztyk.

na zdj. Marzena  
i ryszard nanowscy
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Rzeczywiście kabina Abaddona do zwyczajnych nie należy. 
Oferowane przez Volvo wyposażenie (zamówione w najwyż-
szym standardzie) wzbogacone zostało o nową tapicerkę z uży-
ciem ekskluzywnych materiałów. Znajdziemy tam alcantarę, 
skórę z krokodyla i skórę, której używa się do wykańczania 
wnętrz samochodów firmy Lamborgini. Całość utrzyma-
na w czarno-czerwonej tonacji koresponduje z odważnym, 
demonicznym malowaniem. Volvo firmy Margo na pewno 
się podoba, o czym świadczą chociażby nagrody zdobyte na 
zlocie Master Truck 2013 w Opolu – na najlepszy motyw, za 
najpiękniejsze Volvo oraz – co szczególnie ważne – nagroda 
publiczności. – To jeszcze nie koniec tuningowania Abaddona 
– opowiada Ryszard Nanowski. – Ostateczny projekt nie został 
do końca zrealizowany. Cieszy nas praca nad nim, również dla-
tego, że udaje nam się przełamać stereotyp mówiący, że kabiny 
Volvo są zbyt mało plastyczne, by nadawać się do tuningowa-
nia. Oprócz nagród z Opola mamy też inne dowody zainte-
resowania. Zgłosił się do nas, na przykład, zawodnik MMA, 
który chciałby wjechać naszym samochodem na halę łódzkiej 
Areny podczas zawodów. Jak widać, nietypowa reklama 
całkiem dobrze się sprawdza. Dajemy się zapamiętać, co nas 
cieszy. Nie da się też ukryć, że tuningowanie pojazdów Volvo 

jest dla nas tak satysfakcjonujące, iż planujemy pracę nad kolej-
nym, z nową kabiną i również silnikiem 750 KM.

W Margo niewątpliwie panuje nieco szalona atmosfera twórczej 
pracy. Jednak nie przesłania ona codzienności. Praktycznie, 
rzeczowo, konkretnie – tak się tutaj działa. – Jesteśmy ludźmi 
praktycznymi – podkreśla Ryszard Nanowski. – Ja zajmuję się 
biznesem paliwowym. Potrzebowałem transportu, więc zdecydo-
waliśmy z żoną, że ona zajmie się prowadzeniem firmy trans-
portowej. I działa w tej branży już ponad 10 lat. Często ludzie się 
dziwią, że kobieta potrafi odnaleźć się w dziedzinie transportu i 
motoryzacji. – W biznesie cenię sobie prawdomówność, lojalność 
i rzetelność, bo tylko te wartości stanowią solidny i stabilny 
fundament do prowadzenia firmy – mówi Marzena Nanowska, 
właścicielka i faktyczna szefowa Margo. – Zarówno jeśli chodzi 
o pracowników, jak i kontrahentów. Zresztą to upodobanie było 
jednym z powodów, dla których zdecydowałam się budować flotę 
z pojazdów Volvo, które sprawdzają się praktycznie pod każdym 
względem. Podoba mi się, że ludzie w Volvo Trucks, odpowie-
dzialni za projekty modeli tej marki, stawiają na bezpieczeń-
stwo, komfort, wygodę oraz innowacyjny wygląd. Moją domeną 
nie jest podążanie za ulotnymi promocjami, ani też interesy z 

niestabilnymi dostawcami samochodów ciężarowych. Nato-
miast cenię sobie dobrą i stabilną relację biznesową z firmą Volvo 
Trucks, także z jej finansową częścią. Posiadamy Złote Kontrakty 
Serwisowe dla naszej floty, nie są to niskie opłaty, ale wiemy, co 
dostajemy w zamian. Prawdziwa jakość ma zawsze odpowiednią 
cenę. – Nie oszczędzamy też na wyposażeniu pojazdów – mówi 
Ryszard Nanowski. – Zamawiamy kabiny ze skórzaną tapicerką, 
wentylowanymi i ogrzewanymi fotelami, telewizorem, lodów-
ką, mikrofalówką itd. – Wychodzimy z założenia, że naszym 
kierowcom należą się odpowiednie warunki, na które według nas 
zasługują – dodaje Marzena Nanowska. – Bez moich kierowców 
oraz ich zaangażowania w codzienną pracę moja firma nie mia-
łaby wartości. Tu również cenimy lojalność i stabilizację. Rotacja 
pracowników w firmie jest bardzo mała. Budujemy zespół na 
uczciwości. My dajemy pracownikom stabilną pracę w dobrych 
warunkach, a oni rewanżują się nam swoją solidnością. I nie są to 
puste przechwałki, ale realna ocena sytuacji. Miło jest wiedzieć, 
że nasi kierowcy utożsamiają się z firmą, że lubią swoje samocho-
dy, dbają o nie i sprawia im frajdę to, że mogą się nimi w trasie 
chwalić. To daje motywację i im, i nam.
– Dobre wyposażenie samochodu to, oczywiście, tylko jedna 
z rzeczy, na których nam zależało – dodaje Marzena Nanowska. 

klienci

abaddon to siła. Dla-
tego moc silnika Volvo 
fH16 jest w projekcie 
specjalnie podkreślona.
na zdj. tapicerka kabiny.

– Ważny jest też komfort jazdy i przede wszystkim bezpieczeń-
stwo kierowcy, zwłaszcza, że wozimy towary niebezpieczne. Gdy 
budowałam flotę, szukałam pojazdów bezpiecznych, a Volvo 
zawsze podkreślało swoje zaangażowanie w kwestie budowania 
technologii dla bezpieczeństwa. Czas pokazał, że mój wybór był 
słuszny. Jeden z naszych pracowników miał wypadek. Ude-
rzył w niego samochód ciężarowy, którego kierowca zasnął za 
kierownicą. Kabina była w „opłakanym” stanie, a nasz kierowca 
PRZEŻYŁ!!! Doznał tylko urazu w stopniu umiarkowanym. Na 
szczęście Volvo ma bardzo dobrze dopracowaną strefę zgniotu, 
gabaryt kabiny i wielkość szyby. To go uratowało. – Widać po tej 
historii wyraźnie, że tworzenie odpowiednich warunków pracy 
to nie tylko sprawy komfortu – podsumowuje Ryszard Na-
nowski. – Trzeba pamiętać także o odpowiedzialności za ludzi. 
Staramy się nie pogubić tych wszystkich wątków. Pamiętamy 
o bezpieczeństwie, ale stawiamy też na pasje, którymi chcemy 
zarażać innych. Jesteśmy ludźmi, którzy lubią niestandardowe 
rozwiązania, nie boją się nowości, stawiają czoła problemom i 
rozwiązują je – bo dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. To jest 
nasz sposób na życie. Nie znosimy monotonii, nie chcemy stać 
w miejscu. Wyznaczamy sobie cel, obieramy kierunek i rzucamy 
wyzwania losowi. I to jest nasza siła. ■
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na zdj. ryszard  
i arkadiusz  
nanowscy

na zlocie Master 
Truck 2013 w opo-
lu Margo otrzymało 
aż trzy nagrody.

projekt kabiny abaddo-
na wykorzystuje eksklu-
zywne materiały, m.in. 
krokodylą skórę, oraz 
dynamiczne kontrasty 
barwne.

„szukałam pojazdów zapew-
niających kierowcom bezpie-
czeństwo. Wybrałam Volvo.”
MARZENA NANOWSKA



ja i moje volvo Tekst Justyna Tworek  Zdjęcia Paweł Kuraszkiewicz

460 KM MEDIUM
kabina Globetrotter XL FH
norma emisji spalin 
EURO 5 (SCR)
skrzynia biegów manual-
na VT2514B

VolVo fh 4x2

firma: Usługi Transportowe 
Robert Drzyzguła
lokalizacja: Ostrołęka

GrZeGorZ STachurSKi
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„Najlepsza jest jazda”
GrZeGorZ STachurSKi:

Grzegorz Stachurski od lat 
związany jest z transportem. 
Wcześniej pracował m.in. w prze-
myśle drzewnym, czyli „na korni-
kach”, jak żartobliwie określa się tę 
dziedzinę w ostrołęckim środowisku 
transportowców. Dziś wozi różno-
rodne ładunki, zarówno na Wschód, 
jak i Zachód. Volvo pana Grzegorza 
jest schludne, w porównaniu do aut, 
które już widzieliśmy wręcz minima-

listyczne. — Żadnych firanek, ozdób, 
nie lubi ich pan? – pytam zdziwiona. 
– Lubię czystość. Gadżety się kurzą. 
A tak, łatwiej posprzątać. Samochód 
służy do jazdy, choć wielu widzi w nim 
przenośny dom na kółkach. Owszem 
spędzam tu dużo czasu, zdarza się, że 
nawet tydzień, jednak domu nie za-
stąpi. Poza tym, prowadzenie auta to 
naprawdę najprzyjemniejsza część tej 
pracy. Dlatego tak lubię swoje Volvo; 

bo to najlepszy samochód do jazdy. 
Owszem, miło jest korzystać z tych 
wszystkich udogodnień, w które 
wyposażona jest kabina, np. oglądać 
filmy na dvd, gdy się od dwóch dni 
stoi na „tamożni” [ros. urząd celny]. 
Jednak najlepsza jest jazda. Usta-
wiam fotel, uruchamiam tempomat, 
a silnik ciągnie. Gór się nie boi, daje 
radę tam, gdzie inne wysiadają. I to 
jest prawdziwe życie w drodze.



EKONOMIA  
+ EKOLOGIA  
= EKOSYSTEM

Tekst Justyna Tworek  Zdjęcia Paweł Kuraszkiewicz

biznes

Czy można robić biznes na szczytnych ideałach? Jeśli 
w grę wchodzą działania proekologiczne – na pewno tak. 
W Polsce udowodnił to wąbrzeski Ekosystem.

W ąbrzeźno leży w sercu ziemi chełmińskiej, 
która przez kilkaset lat naszej historii 
stanowiła część prowincji zwanej Prusami 
Królewskimi. Kiedy słyszy się nazwę Pru-
sy, skojarzenie z „pruskim porządkiem” 

jest jednym z pierwszych, jakie przychodzi do głowy. Myli się 
jednak ten, komu wyobraźnia podsuwa natychmiast obraz 
rdzennie niemieckiego zamiłowania do ładu. Jak się okazuje, 
my również mamy w nim swój skromny wkład – m.in. za 
sprawą wąbrzeskiego Ekosystemu, przedsiębiorstwa usług 
komunalnych i mieszkaniowych, zajmującego się m.in. ekolo-
giczną gospodarką odpadami.

Za sprawą Ekosystemu do krzyżackich zamków konwentual-
nych oraz charakterystycznych zabudowań z czerwonej cegły 
ziemia chełmińska może dodać jeszcze jeden symbol porządku 
– estetyczne, wszędzie jednakowe pojemniki oraz biało-zielo-
ne samochody ciężarowe Volvo poruszające się codziennie po 
drogach dziewięciu okolicznych gmin. – W sumie obsługu-
jemy koło 60 tysięcy mieszkańców, w większości na terenach 
wiejskich, a więc obszar naszego działania jest duży – mówi 
Ryszard Lewalski, dyrektor zarządu spółki. – Każde gospo-
darstwo dostaje od nas po pięć pojemników: na szkło, plastik, 
papier, bioodpady i odpady zmieszane. Do tego harmonogram 
wywózki wraz z informacjami, jak segregować i dlaczego. 

Działania proekologiczne nie istnieją bez edukacji, tylko dzięki 
konsekwentnej nauce osiągniemy efekty.

O tym, że Ekosystem osiąga efekty na polu ekologicznej, 
selektywnej gospodarki odpadami świadczy najlepiej fakt, 
że spółka zajmuje się nią już od 2006 roku, a więc na długo 
przed wprowadzeniem ogólnopolskich przepisów regulu-
jących tę kwestię. Rodzina Lewalskich (bo oprócz Ryszarda 

Na zdj. Ryszard i Paweł Lewalscy
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Lewalskiego oprowadza nas jego syn Paweł, członek zarządu 
spółki) rozwija swój biznes z wizjonerską pasją. Innowacyjne 
pomysły, które się tu rodzą najczęściej wprowadzane są po raz 
pierwszy w Polsce. Skąd się biorą? – Trzeba umieć obserwować 
lepszych od siebie – tłumaczy dyrektor Lewalski. – Podpatruje-
my najnowsze rozwiązania stosowane na Zachodzie i zastana-
wiamy się, jak przenieść je na nasz grunt. Ważne, by nie bać się 
myśleć kreatywnie i odważnie, i grać takimi kartami, jakie  
się ma. Ekosystem jest jedną z pierwszych w Polsce spółek pra-
cowniczych – już to nas wyróżnia. Mamy swój własny RIPOK, 
czyli Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych. Dzięki niemu możemy zajmować się gospodarką odpa-
dów kompleksowo. Tylko wtedy będziemy efektywni. 

– Zaczynamy od selektywnej zbiórki odpadów. I jest to selek-
cja prawdziwa. Podkreślam to, gdyż – niestety – w naszej rze-
czywistości często kończy się na tym, iż segregowane w domach 
odpady ulegają ponownemu zmieszaniu. Często staje się tak 
w wyniku braku odpowiednich pojazdów. Nasza flota składa 
się z samochodów ciężarowych Volvo ze specjalną zabudową: 
sześciu dwukomorowych i dwóch trzykomorowych. Te ostatnie 
stanowią w Polsce rzadkość, choć tak znakomicie się sprawdza-
ją. Mając zabudowę o trzech osobnych komorach, dwóch na 
odpady podlegające kompresji i trzeciej nie podlegającej zgnio-
towi (na szkło), możemy zbierać trzy rodzaje odpadów równo-
cześnie i nic nie zostanie zmieszane. To dużo szybsze, a co za 
tym idzie bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Odpady trafiają 
na RIPOK, tam są przeglądane, obrabiane, belowane. To, co 
podlega wtórnemu wykorzystaniu zostaje wywożone – szkło 
do huty, plastik do centrum recyklingu. Bioodpady trafiają do 
naszej kompostowni, w której pozyskujemy biogaz metodą 
pryzm energetycznych. Dzięki niej w krótkim czasie uniesz-
kodliwiamy odpady i odzyskujemy organiczne pozostałości. 

Takie rozwiązanie likwiduje niekontrolowaną emisję metanu, 
a więc i ryzyko wybuchu. My zaś oszczędzamy, produkując 
400 kW energii na godzinę. Moglibyśmy produkować jej więcej, 
generując jeszcze większe oszczędności. Na Zachodzie zaczy-
na się budować niewielkie współspalarnie – to kolejne źródło 
energii oraz sposób na minimalizowanie wielkości składowisk 
odpadów, stanowiących przecież problem ogólnoświatowy. My 
również chcieliśmy taką zbudować, wychodząc z założenia, 
że lepiej, by istniało kilka niewielkich spalarni obsługujących 
kilka, kilkanaście gmin, niż jedna wielka w okolicach dużego, 
ale i odległego miasta. Nie każdy będzie chciał transportować 
odpady na długich trasach, skoro łatwiej i – niestety – ekono-
miczniej pozbyć się ich na lokalnym wysypisku. Niestety, nie 
dostaliśmy zgody na taką inwestycję, więc musimy poczekać 
aż nowoczesne rozwiązania staną się u nas powszechne. To 
trudne w biznesie – mieć przekonanie o słuszności pomysłu, 
ale nie móc go zrealizować. I czekać aż Polska do niego dojrzeje. 

Przecież podobnie było z modą na budowanie sortowni. Gdy 
inni selekcjonowali w sortowniach brudne zmieszane odpady, 
co miało być działaniem ekologicznym, ja powiedziałem, że 
u mnie ludzie tak pracować nie będą. Przecież Zachód dawno 
wymyślił rozwiązanie, trzeba tylko umieć patrzeć. I zaczęli-
śmy selekcję u podstaw, czyli zbiórkę selektywną. Dopiero po 
siedmiu latach naszej działalności w tym zakresie stało się to 
wymogiem ogólnopolskim – ale w końcu się stało.

– Jaką rolę w naszej pracy pełnią samochody ciężarowe  
Volvo? – kontynuuje opowieść pan Lewalski. – Na pewno 
ważną. Jak już wspomniałem, lubimy sięgać do sprawdzonych 
rozwiązań. Volvo to firma z tradycją, autentycznie dbająca 
o ekologię, co konweniuje z naszym wizerunkiem. Jednak nie 
tylko o asocjacje z silną ekologiczną marką tu chodzi. Liczy się 
konkret. My wiemy, czego chcemy, a Volvo umie nam to dać. 
Określam, co samochód ma robić, ile śmieci zabierać, a Volvo 

Ekosystem jest przygo-
towany także na kolej-
nych klientów. Na zdj. 
magazyn zapasowych 
pojemników na terenie 
RIPOK.

kontaktuje się z firmą produkującą zabudowy i dogrywa szcze-
góły. Dobierane jest podwozie, rozstaw osi, przystawki odbioru 
mocy. To oczywiste, że nasze pojazdy muszą być bezawaryj-
ne, bo nie ma czasu na przestoje – odpad musi być odebrany. 
Ale to nie wszystko. Musimy mieć wysoko wyspecjalizowany 
sprzęt. Ulice Wąbrzeźna są bardzo wąskie, a więc potrzebuje-
my dużo lepszego niż standardowo promienia skrętu, by móc 
po nich manewrować. Poza Wąbrzeźnem odpady odbieramy 
głównie z gospodarstw rolnych, a więc śmieciarka musi czasem 
wjechać 2–3 kilometry w pole. W trudnym terenie poma-
ga zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift, dzięki której 
kierowca może się skupić na manewrach. Trzeba też pamiętać 
o zużyciu paliwa. Osiągamy naprawdę dobre wyniki, choć 
przez większość czasu silnik pracuje podczas postoju pojazdu. 
Nie mieliśmy żadnej poważnej awarii. Nigdy też nie zdarzyło 
się, by pojazd nie dojechał tam, gdzie powinien. Tę niezawod-
ność niezwykle cenię, bo sam jej od siebie wymagam. ■

biznes

„Lubimy sięgać do spraw-
dzonych rozwiązań. My wie-
my, czego chcemy, a Volvo
umie nam to dać.”
RySZARD LEWALSKI

Podwozie: Volvo FM11 
6x2, tylna oś skrętna
Silnik: 330 KM, skrzynia 
biegów zautomatyzowana 
i-Shift
Zabudowa: 3-komorowa 
(9,0 + 4,5 + 5,3 m3)
Producent: nTM Fin-
landia

DANE TEchNIcZNE

Widok sortowni na terenie  
RIPOK w Niedźwiedziu.

Zbiórka szkła do  
osobnego pojemnika 
nie podlegajacego  
kompresji.

Wyładunek plastiku. 
Obie tylne komory  
można otwierać  
osobno.

Ulice Wąbrzeźna są 
wąskie, więc potrzebne 
są samochody cięża-
rowe o lepszym niż 
standardowy promień 
skrętu. Volvo sełnia to 
wymaganie z nawiązką. 
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Mistrz Polski DFC,  
Stanisław Mierzejewski, 
na torze Grobnik  
w Chorwacji potwierdził 
wysoką klasę w jeździe 
ekonomicznej.

N ajważniejszym czynnikiem 
mającym wpływ na ekonomikę 
jazdy w dalszym ciągu pozostaje 
człowiek, który kieruje samocho-
dem ciężarowym. Volvo Trucks 

świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że nawet 
najdoskonalsze i najsprawniejsze narzędzie nie 
do końca spełni swoją rolę, gdy dostanie się 
w ręce niedostatecznie przygotowanego do jego 
obsługi człowieka. Z tego też powodu podejmuje 
różnego rodzaju inicjatywy mające na celu pod-
kreślenie i wzmocnienie roli kierowcy w pro-
cesie poprawy ekonomiki paliwowej i ochrony 
środowiska naturalnego.

Najbardziej spektakularnym i jednocześnie 
wzbudzającym najwięcej emocji wydarzeniem 
jest bez wątpienia The Driver’s Fuel Challen-
ge, czyli Mistrzostwa Kierowców w Jeździe 
Ekonomicznej. Rozegrana w 2013 roku trzecia 

edycja konkursu przyciągnęła blisko dwukrotnie 
większą liczbę kierowców niż wcześniejsze edycje 
mistrzostw. Do rywalizacji stanęło ponad trzy 
tysiące uczestników reprezentujących kraje Ryn-
ku Europy Centralno-Wschodniej Volvo Group 
Trucks. Finałowa rozgrywka miała miejsce 
19 października 2013 roku na chorwackim torze 
wyścigowym Grobnik, malowniczo położonym 
wśród wzgórz nieopodal Rijeki.

Znalezienie się tam wymagało jednak 
wcześniejszego pokonania 764 rywali podczas 
finałów krajowych. Polski finał The Drivers’ Fuel 
Challenge rozegrany został 19 lipca br. podczas 
zlotu Master Truck, który odbył się na drodze 
publicznej nieopodal serwisu Volvo Group Truck 
Center w podopolskiej Dąbrowie. Jego triumfato-
rem został Stanisław Mierzejewski z Ostrołęki i to 
jemu właśnie przypadł zaszczyt reprezentowania 
Polski i niezwykle trudne zadanie konkurowania 

z reprezentantami pozostałych 13 krajów regionu 
podczas finału na torze Grobnik. Doświadczenia 
z finału ubiegłorocznej edycji The Driver’s Fuel 
Challenge, rozegranego w 2012 roku w czeskim 
Ołomuńcu, wskazywały, że walka będzie toczyła 
się zarówno o dziesiętne części każdego zużytego 
przez pojazd litra, jak i o ułamki sekund z czasu 
potrzebnego do pokonania wyznaczonej trasy. 
Apetyty na zwycięstwo były tym większe, że 
triumfatorem poprzedniego finału był reprezen-
tujący nasz kraj Paweł Ozimek.

Przed startem do finałowych jazd repre-
zentujący 14 krajów kierowcy zostali w drodze 
losowania przypisani do dwóch identycznych 
zestawów składających się z ciągników  
Volvo FH EEV najnowszej generacji, wyposa-
żonych w silniki o mocy 500 KM z przekładnią 
I-Shift oraz naczep Krone Profiliner, załadowa-

nych 18-tonowym ładunkiem. Każdy z zawod-
ników miał do pokonania dwa okrążenia toru 
o łącznej długości 8,4 km. Jednak trzeba było 
jechać nie tylko oszczędnie, ale także dość 
szybko. Nieprzekraczalny limit czasu potrzeb-
nego na pokonanie trasy wyznaczony został 
na 14 minut. Aby ograniczyć prędkość oraz 
zmusić kierowców do precyzyjnego obrania toru 
jazdy ustawiono z beczek dwie ciasne szykany. 
Bezwietrzna pogoda sprzyjała wyrównanej ry-
walizacji wszystkich finalistów. Po zakończeniu 
przejazdów półfinałowych i wyliczeniu przez 
sędziów wyników w oparciu o ilość zużytego 
paliwa oraz czasy przejazdów, nadeszła chwila 
ogłoszenia, kto zakwalifikował się do ścisłego 
finału The Driver’s Fuel Challenge 2013.

Nieukrywaną radość w Polskim zespo-
le wywołała wiadomość, że do finału wszedł 

W dzisiejszych czasach, gdy rosnąca konkurencja 
w transporcie zmusza do bacznego przyglądaniai się 
każdemu wydanemu groszowi i eurocentowi, prze-
woźnicy otrzymują od producentów coraz bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne pojazdy. Jednak maszyna 
to nie wszystko. 

OSzCzęDzaNie  
jeSt ekSCytująCe
the Driver’S Fuel 
ChalleNGe 2013
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Stanisław Mierzejewski. Prowadzone przez 
niego Volvo FH pokonało tor, osiągając zużycie 
paliwa rzędu 26,19 l/100 km. Identyczny wynik, 
lecz nieco lepszy czas osiągnął Słoweniec Krištof 
Urevc. Tuż za dwoma najlepszymi półfinalistami 
uplasowali się Węgier Zoltàn Simon oraz Czech 
Tomas Horcicka. Aby maksymalnie wyrównać 
szanse podczas finałowych jazd, tym razem 
wszyscy czterej zawodnicy poprowadzili po torze 
Grobnik ten sam zestaw. Obserwując przejazdy, 
które miały zadecydować, kto zostanie mistrzem 
nad mistrzami i wyjedzie z Chorwacji bogatszy 
o eleganckie białe Volvo V40, dało się zauważyć 

niewielkie różnice w obranej strategii pokonywa-
nia krętych odcinków oraz wzniesień. Na ogło-
szenie ostatecznych wyników trzeba było jednak 
poczekać do wieczornej gali.

Rezultaty zmagań uroczyście ogłosił Tom 
Jörning – Dyrektor Zarządzający Rynku Europy 
Centralno-Wschodniej Volvo Group Trucks. 
Okazało się, że najoszczędniej i jednocześnie 
najszybciej pokonał konkursowy odcinek Zoltàn 
Simon. Nasz reprezentant osiągnął trzeci wynik, 
niewiele zresztą odbiegający od rezultatu osią-
gniętego przez Węgra.

Kolejna edycja The Driver’s Fuel Challenge udo-
wodniła, że warto jest jeździć oszczędnie i „z gło-
wą”. Ci kierowcy, którzy osiągają w tej dziedzinie 
mistrzowskie umiejętności mogą liczyć na triumf 
w The Driver’s Fuel Challenge i związane z nim 
cenne nagrody. Pamiętajmy jednak, że efektywnie 
i ekonomicznie należy jeździć nie tylko podczas 
tego typu zawodów. Rywalizacja związana z obni-
żaniem kosztów pokonywania każdego kilometra 
trasy trwa na co dzień na wszystkich drogach, nie 
tylko naszego kontynentu. Cieszy fakt, że szefowie 
firm transportowych coraz częściej zaczynają do-
ceniać i nagradzać tych spośród swoich kierowców, 
którzy umieją jeździć w sposób ekonomiczny. To 
się po prostu wszystkim opłaca. ■

Trasa finałowa to dwa 
okrążenia toru Grobnik  
o łącznej długości 8,4 km, 
wzbogacone o szykany 
zwalniające.  

Stanisław Mierzejewski  
wylosował nr 4A w pierwszym 
przejeździe finałowym. 

Zwycięzcą tegorocznego  
Finału konkursu The Drivers’  
Fuel Challenge w ramach  
Rynku Europy Centralno-
-Wschodniej Volvo Trucks został 
Zoltán Simon z Węgier. 

„Każdy z finalistów to nowy  
bohater – najbardziej ekono- 
miczny kierowca w swoim kraju,  
mający największy wpływ na 
oszczędnosć paliwa.”
TOM JöRNING
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