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WHO WE ARE & WHAT WE DO
Our background
Truck 'N' Roll Magazine is a Canadian publication
for owner-operators, company drivers and other professionals of Polish descent working in the trucking
industry in Ontario.
Since 1999, Truck ‘N’ Roll has been dealing with
different aspects of the industry and addressing the
issues that are unique to the trucking lifestyle. It provides Polish-Canadian trucking professionals with
regular access to information regarding products,
services, employment, finances, health, family, recreation, and many other issues that are relevant to their
livelihood.

Readers
The estimated 10,000 Polish-Canadians in Ontario’s trucking industry form one of its largest ethnic
groups. They are ambitious, hardworking people,
who, regardless of their original profession from their
country, pursued careers in trucking - and follow high
work standards established in this sector of the economy. Truck 'N' Roll Magazine is the Canadian publication specifically targeting this audience.

Distribution
Truck ‘N’ Roll Magazine is distributed free of
charge in southern Ontario at many industry-specific
locations, such as truck stops, transport companies,
truck service centres, as well as at various points of
distribution of Polish press such as Polish Cultural
Centre, deli shops, book stores, etc. We also attend
most of the major local conferences, and we are
present at Truck World and ExpoCam.

Quick facts
Published in English & Polish / 4 issues per year /
20,000 copies annually / full colour / high-gloss paper
/ dimensions 6.5'' x 9.5'' /
We invite you to promote your company on the
pages of our magazine and benefit from the exposure
within the Polish-Canadian trucking community.
Roman Wiktorowicz,
Publisher
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OD REDAKTORA
FROM EDITOR-IN-CHIEF
Na pocz¹tku jesieni pisze siê zazwyczaj
o minionym lecie, przesz³ych wakacjach,
wyjazdach i "historiach jednej znajomoœci",
ale tym razem w naszej redakcji nie
mieliœmy czasu na d³u¿szy odpoczynek.

Przede wszystkim przygotowywaliœmy ten szeœædziesi¹ty pi¹ty, a wiêc prawie "jubileuszowy" numer naszego kwartalnika. Ju¿ osiemnaœcie lat jak z Wami jesteœmy!
Ca³y ten czas przedstawialiœmy i przedstawiamy najró¿niejsze wiadomoœci z
naszego zawodowego podwórka, mówimy o nowoœciach, prezentujemy opinie, uwagi,
ciekawostki a nawet truckerskie powieœci w odcinkach.
Osiemnaœcie lat to kawa³ historii i trudno mi czasem uwierzyæ, jak przez ten czas
zmienia³o siê oblicze transportu. Nowe przepisy, trendy, mody, trucki itd., itp.
Akurat parê tygodni temu uczestniczyliœmy w Stanach w prezentacjach dwóch
nowych modeli ciê¿arówek. Relacje z nich zamieszczamy teraz i bêdziemy zamieszczaæ w nastêpnych numerach. Jednoczeœnie robimy to na naszej internetowej
stronie www.polishtrucker.ca i na Facebooku gdzie mamy profil pod nazw¹
Truck-N-Roll-Magazine. Zachêcamy Was do odwiedzania tych stron, gdzie na bie¿¹co
jesteœmy z Wami w kontakcie.
W tym numerze wracamy do sprawy rekrutacji nowych kierowców, ale tym razem
patrz¹c na ten temat oczyma kandydata do pracy, czyli z punktu widzenia kierowcy,
który szuka pracy. Wydawa³oby siê, ¿e w sytuacji ci¹g³ego braku kierowców znalezienie pracy nie powinno przedstawiaæ ¿adnych trudnoœci, ale - o dziwo - rzecz wygl¹da
nieco inaczej. Przeczytajcie artyku³ "Zawodowiec do wynajêcia", który jest kontynuacj¹
tekstu z poprzedniego numeru zatytu³owanego tam "Jak werbowaæ zawodowców?".
A poza tym tak¿e trochê techniki i spraw ¿yciowych!
Mi³ej lektury, szerokiej drogi i bezpiecznych powrotów!

Marcin Baraniecki,
Editor-in-Chief
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GUEST COLUMN

OVERTURNING
TURNOVER:
BETTER RECRUITING
EQUALS BETTER RETENTION
JOANNE RITCHIE EXECUTIVE DIRECTOR
OWNER-OPERATOR'S BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA

I don't get it. Does the industry breathe a collective sigh of relief and think the driver turnover
problem is under control when the American Trucking Associations (ATA) reports that driver
turnover rates, many times the rate of other business sectors, remain at historically low levels?
As long as the numbers are below what the estimated average is at the time, do we think we're
doing a good job? With turnover for large U.S. truckload fleets down from well over 100 percent
a decade ago to somewhere in the 70s, perhaps a bit of celebration is not unwarranted. But still.
'm not the only one who is alarmed at the
seemingly blasé attitude by a large part of
the industry about elevated turnover rates.
The subject generates enough anxiety that articles are written and discussions are held on
understanding driver turnover, and there are
countless ideas, guides, strategies, tips, and
programs put forth on how to manage it.
Happily, there is a growing realization that
paying more attention to integrating new drivers into the company has a significant positive
impact on turnover, and many fleets are developing onboarding processes, or what I call orientation on steroids, much to the chagrin of my
HR guru friend who tried to explain the process
of turning a good hire into a great employee.
But, she cautioned, the best onboarding programs start in the recruitment process. Sad to
say, many fleets do a terrible job at recruiting,
not quite "getting it" that one way to avoid high
turnover rates is to have an effective recruitment program, which is really where a good
driver retention program begins.
I like to spend time in the recruiting pavilion
at truck shows, asking recruiters if theirs is a
good company to work for. Assuming I'm a
driver looking for work, they give me the pitch:
my favourite most appalling answers this year?
When I asked about pay, I was told that within
a few months, I could be making as much as a

I
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driver who had been on the job for 25 years.
And with a wink, I was assured that the company doesn't use electronic logs. I told another
company I was a newbie and had nightmares
about getting out on the road and finding out I
didn't like the job. "But that's the great thing
about trucking," the recruiter enthused. "If you
don't like driving, we can move you into training
or dispatch."
Believe it or not, there are still companies out
there that think sugarcoating the job is the way to
attract drivers. Fostering unrealistic expectations
among new hires is a surefire way to guarantee
they aren't going to stick around long. Giving drivers a realistic view of what they're going to experience should go hand-in-hand with promoting the
benefits of the job.
This doesn't mean the hiring process should
be a catalogue of all that's "bad" about trucking,
but it does mean giving more thought to hiring
drivers who not only have the right technical
skills, but also those who "fit" with the culture of
the industry and the company.
Personality assessments, long-standing tools
in the white-collar recruiting arsenal, are increasingly being used in trucking as fleets smarten up
their hiring processes to find the best candidates
for the job. Predictive analysis, as we call it these
days, is an area of statistics that deals with mining data from a variety of sources and using it to

predict trends and behavior patterns. Since such
assessments measure personality factors linked to
unsafe behaviors which can lead to incidents and
injuries on the road, the safety benefits and training opportunities are obvious.
But research has shown that certain personality
traits can also foretell a person's likelihood of staying on the job or leaving, so predictive analytics
has the potential to become a useful tool in combatting high turnover rates.
There are hundreds of companies out there that
specialize in collecting and analyzing the data that
we provide as we go about our business in this
wired world. They've reached the brilliant conclusion that employees who are genuinely happy with
the work they are doing are much more productive
and less likely look for another job. Far be it from
me to dump on big data, but if asked, most drivers
would tell you the same thing. Engaging drivers in
the process might give some insight into how they
feel about their careers, surely a significant factor
lowering turnover rates.
I'm just saying.
Joanne Ritchie is executive director of OBAC.
Stay or scram? There's an app for that.
E-mail her at jritchie@obac.ca
or call toll free 888-794-9990.
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HIRING!

ZAWODOWIEC
DO WYNAJĘCIA
Na temat technik szukania pracy napisano miliony tomów!
Autorzy przeœcigaj¹ siê w radach, co i jak mówiæ, o co pytaæ
i jak robiæ dobre wra¿enie.
MARCIN BARANIECKI
W transporcie od wielu lat
rz¹dzi rynek szukaj¹cego. Innymi s³owy jest wiêcej miejsc
pracy ni¿ chêtnych, co jednak
wcale nie znaczy, ¿e wszyscy
szukaj¹cy tê pracê dostaj¹! Po
pierwsze trzeba wyraŸnie rozgraniczyæ owner-operatorów,
czyli w³aœcicieli trucków, którzy
szukaj¹ kontraktów, od kierowców, którzy chc¹ pracowaæ jako
pracownicy kompanijni. To s¹
dwa ró¿ne tematy, ale tak w jednym, jak i w drugim szukaj¹cy
powinien zacz¹æ od wywiadu
wœród innych kierowców.
Rynek transportowy to jedna
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wielka gie³da pracy. Kierowcy
przechodz¹ z firmy do firmy,
przekazuj¹ sobie wiadomoœci,
wra¿enia i obawy. Informacje
przekazywane s¹ lotem
b³yskawicy lub raczej internetu,
plotki ubarwiaj¹ fakty, sprawy
dobre i z³e s¹ wyolbrzymiane,
ka¿dy o wszystkim ma swoj¹
opiniê! Przy rozgl¹daniu siê za
prac¹ rozmowy z kierowcami
dadz¹ nam jednak podstawowe
wiadomoœci o warunkach i
zwyczajach panuj¹cych w firmie,
któr¹ wziêliœmy na celownik.
Przygotuj¹ nas w pewnym
stopniu do interview i wyczul¹
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na s³abe lub groŸne sprawy, z
którymi w danej firmie bêdziemy
siê mogli spotkaæ. To tak, jak
czytanie opinii o hotelach czy resortach, do których chcemy pojechaæ na wakacje. Opinie s¹
ró¿ne, ale daj¹ nam jakie takie
pojêcie o tym, czego mo¿emy
oczekiwaæ.
Osobiœcie radzi³bym raczej
szukaæ pracy w wielkich,
znanych i uznanych firmach.
Procedury tam obowi¹zuj¹ce s¹
ustabilizowane, przeŸroczyste i
z góry ustalone. Ma³e firmy
bardzo czêsto uprawiaj¹
samowolkê, maj¹ tendencje do
wykorzystywania nowo
przyby³ych, a tak¿e - i to jest
mo¿e najwa¿niejsze - do spóŸniania siê z wyp³at¹ wynagrodzenia. To musimy wiedzieæ
na pewno, ¿eby unikn¹æ troski
czekania na czek albo co gorsza
wyk³ócania siê o nale¿ne nam
pieni¹dze.
Firmy maj¹ ró¿ne procedury i
ró¿ne nastawienia do swoich

pracowników - trzeba przyznaæ,
¿e bardzo czêsto nie najlepsze.
Informacje o tym z ca³¹
pewnoœci¹ potrafi¹ nam
przekazaæ zatrudnieni ju¿ tam
kierowcy. Wa¿ny jest sprzêt, na
jakim przyjdzie nam jeŸdziæ,
wa¿ne s¹ ewentualne przestoje,
oczekiwania, d³ugoœæ tras, iloœæ
mil itd.
Pierwszym pytaniem kandydata do pracy jest zawsze pytanie o pieni¹dze, chocia¿
akurat to nie jest najwa¿niejsze,
bo pieni¹dze pieni¹dzom
nierówne. Warto wiedzieæ, co za
te pieni¹dze trzeba z siebie daæ.
Byæ mo¿e wymagania bêd¹
ponad si³y, ponad wytrzyma³oœæ
psychiczn¹ i fizyczn¹, bo trzeba
zawsze pamiêtaæ, ¿e praca w
transporcie to nie jest spacer po
parku. W takim razie ¿adne
pieni¹dze nie zrekompensuj¹
utraty zdrowia czy nawet ¿ycia.
Kierowca dalekobie¿nej
ciê¿arówki to niebezpieczny
zawód. Musimy dobrze wiedzieæ
co podpisujemy.
W³aœnie - powiedzmy, ¿e
znaleŸliœmy ju¿ naszego
przysz³ego pracodawcê,
us³yszeliœmy wiele ciep³ych
s³ów i zachwalañ tego, do
jakiego to raju wstêpujemy,
a potem podsuwa siê nam do
podpisania umowê o pracê albo
w przypadku owner-operatora
- kontrakt. Bardzo niewielu czyta
go w ca³oœci - ³¹cznie z tym, co
jest napisane drobnym drukiem.
A powinno siê! Naprawdê
powinno, ¿eby siê nagle nie
obudziæ z rêk¹ w nocniku!
Dobrze jest wzi¹æ kopiê
umowy ze sob¹ i w ci¹gu jednego, paru dni przeczytaæ j¹
dok³adnie, ¿eby unikn¹æ potem
niespodzianek. Co jest przy tym
wa¿ne, a o czym ma³o siê mówi,
to ¿e w tej pracy po prostu nie

mo¿na sobie pozwoliæ na
emocje. Emocje nie s¹ dobrym
doradc¹. Chodzi o to, ¿e praca
w transporcie jest prac¹ w
ci¹g³ym napiêciu. Terminy, czas,
warunki na drodze, ogromna
odpowiedzialnoœæ itd. To wszystko powoduje, ¿e czasami nerwy
puszczaj¹ i pope³niamy b³êdy.
Czasem bardzo kosztowne.
Dlatego te¿ - i to dotyczy tak¿e
ca³ego procesu szukania i za-

czynania nowej pracy - musimy
byæ spokojni i rozwa¿ni. To siê
zawsze podoba, bo znamionuje
zawodowca.
Miejmy poczucie swojej
wartoœci, umiejêtnoœci i zdolnoœci i nigdy nie palmy za sob¹
mostów. To jest rynek, na którym
w wiêkszej lub mniejszej mierze
wszyscy znaj¹ wszystkich i nie
wiadomo, kiedy z kim przyjdzie
nam pracowaæ.
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VOLVO VNL

LIMUZYNA DLA TRUCKERA

Volvo nie przestaje nas zadziwiaæ. Ju¿ ponad dwadzieœcia lat
temu ochrzciliœmy je limuzyn¹ dla truckera i ta "limuzyna"
stawa³a siê z biegiem czasu coraz lepsza, a w 2017 roku dosz³a
do prawdziwego komfortu, w postaci highwayowego modelu VNL.
Image courtesy of Volvo Trucks.

Przedstawiciele naszej redakcji zostali zaproszeni
we wrzeœniu - wraz z gronem innych dziennikarzy
truckerskich ze Stanów i z Kanady - do kwatery
g³ównej Volvo Trucks w Greensboro NC., aby
uczestniczyæ w pokazie najnowszego Volvo VNL.
Na prezentacji w Greensboro by³ te¿ Jim Park,
jeden z czo³owych kanadyjskich dziennikarzy
truckerskich, który od lat pisze do naszego magazynu jako niezale¿ny autor. Jim przeprowadzi³
samodzielny test drive, którego opis zamieszczamy w tym numerze. Nie bêdziemy wiêc powielaæ
danych dotycz¹cych silnika, skrzyni, spalania i innych parametrów technicznych. Jeœli mielibyœcie
jakiekolwiek pytania, prosimy kontaktowaæ siê
bezpoœrednio z Jimem, na e-mail: jpark@obac.ca
Chcielibyœmy raczej zaj¹æ siê VNL jako
miejscem pracy, odpoczynku, snu - czyli
przestrzeni¹ ¿yciow¹ truckera.
Truck jest piêkny, ma dynamiczn¹, op³ywow¹
liniê. Twórcy mówi¹, ¿e "wygl¹da na szybki, nawet
gdy stoi w bezruchu". Director of Product Marketing, Wade Long, który pokazywa³ nam ci¹gnik na
placu przed kwater¹ g³ówn¹, zwraca³ uwagê na
uk³ad linii maski i dachu, który to uk³ad wraz ze
skoœnymi œwiat³ami LED, ujêtymi w obwodkê w
kszta³cie litery V i nowoczesnym wzorem grilla
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daje efekt p³ynnoœci i elegancji. Maska jest
zgrabna, mniejszych gabarytów, ¿eby dodatkowo
u³atwiaæ kierowcy widocznoœæ.
Wygl¹d zewnetrzny jest bardzo nowoczesny,
ale wnêtrze, to prawdziwy majstersztyk, opracowany po intensywnych konsultacjach z kierowcami
i tysi¹cach kilometrów, jakie projektanci przejechali
sami, ¿eby w praktyce sprawdziæ ka¿dy pomys³ i
ka¿de rozwi¹zanie.
W Greensboro jechaliœmy dwoma ró¿nymi
modelami: VNL 300 (daycab), którym wioz³a nas
Allison Athey, Product Marketing Manager, oraz
w³aœnie highwayowym VNL 760, którym w pó³toragodzinn¹ podró¿ zabra³ nas i wszystko objaœnia³ Jason Spence, Product Marketing Manager
na Amerykê Pó³nocn¹.
Jak widzicie, firma nie wyznaczy³a do tego
zadania przypadkowych kierowców, tylko
powierzy³a wo¿enie goœci ludziom z najwy¿szej
kadry kierowniczej. Ich wiedza i autentyczny entuzjazm gwarantowa³y oprawê marketingow¹, na
jak¹ ten truck zas³uguje!
Tutaj z koniecznoœci wspomnimy jedynie o kilku
elementach dotycz¹cych bezpieczeñstwa,
funkcjonalnoœci i estetyki Volvo VNL.
Przetrzeñ kabiny wysokiego, 70-calowego
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Volvo VNL Ride & Drive Event. (Left to right) Jason Spence, Product
Marketing Manager at Volvo Trucks, Roman and Marzena Wiktorowicz,
Publishers, Truck ‘N’ Roll Magazine, Brandon Borgna, Public Relations
& Communications, Volvo Trucks).

sleepera jest znakomicie zintegrowana. Wszêdzie
dobrano wspó³graj¹ce odcienie szaroœci,
prze³amane w drobnych detalach kolorem pomarañczowym. Daje to noweczesny efekt i sprawia,
¿e ka¿dy mo¿e z ³atwoœci¹ urz¹dziæ tê przestrzeñ
po swojemu.
Rozwi¹zania schowków i ca³ego wyposa¿enia
sleepera s¹ przemyœlane do ostatniego detalu.
Jest wszystko, czego potrzeba zarówno do wygodnej pracy papierkowej czy jedzenia jak te¿ do
wypoczynku w pozycji pó³le¿¹cej, przy ksi¹¿ce,
laptopie czy przed TV oraz do jak najwygodniejszego i spokojnego snu.
Przestrzeñ sypialna jest szersza, stabilniejsza i
zbudowana tak, aby jak najlepiej absorbowaæ
wibracje, a ³ó¿ka na obu poziomach s¹
wyposa¿one w materace klasy premium.
Lodówka jest wiêksza ni¿ standardowe; oœwietlenie LED miêkkie, przyjazne dla oczu, a do tego
oszczêdne; wszystkie sterowniki i prze³¹czniki w
sleeperze umieszczono w zasiêgu rêki, ³¹cznie z
gniazdkami elektrycznymi, USB i 12- voltowymi
portami do ³adowarek, zarówno na dole, jak i na
górze; a przy tym z górnego ³ó¿ka jest niczym nie
zak³ócony widok na ekran TV.
Zadbano równie¿, by maty pod³ogowe by³y ruchome, ³atwe do wyjêcia i wyczyszczenia.
Brian Balicki, polskiego pochodzenia, szef
zespo³u projektantów wnêtrz, opowiada³ nam, ¿e
jeŸdzi³ nawet na RV i boat shows w poszukiwaniu
inspiracji do tworzenia unikalnych rozwi¹zañ
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Allison Athey, Product Marketing Manager
at Volvo Trucks.

Brian Balicki, Chief Interior Designer
at Volvo Trucks.

ma³ych przestrzeni mieszkalnych.
Jason Spence, Product Marketing Manager, który wióz³ nas VNL-em, pokazywa³
wszystkie udogodnienia, jakie zosta³y
wprowadzone w kabinie kierowcy.
Najwa¿niejsze z nich to ergonomiczne
siedzenie z ortopedycznym wspomaganiem, w pe³ni regulowane po³o¿enie
kierownicy i taka konstrukcja deski
rozdzielczej, ¿e kierowca naprawdê ma
wszystko w zasiêgu reki.
Przednia konsola lekkim ³ukiem otacza
siedzenie kierowcy, tak by móg³ bez problemu siêgn¹æ do pojemników na kawê,
butelki z wod¹ czy innymi napojami (w tym
oversize) i aby mia³ na wyci¹gniêcie rêki
wszystkie podrêczne pó³eczki i p³askie
powierzchnie do od³o¿enia np. tabletu czy
telefonu.
Kierowca ma przed oczami kolorowy,
siedmiocalowy "infotainment", który mo¿e
byæ obs³ugiwany zarówno dotykowo, jak
te¿ poprzez prze³¹czniki. Jest to system
unikatowy, stworzony przez zespó³ projektantów Volvo. W kierownicê wbudowane s¹
sterowniki do wiêkszoœci urz¹dzeñ, tak aby
trucker nie musia³ zdejmowaæ r¹k z
kierownicy w czasie jazdy.
Volvo VNL spe³nia wymogi najwy¿szych standardów bezpieczeñstwa. Jest
wyposa¿ony miêdzy innymi we wbudowan¹ w siedzenie kierowcy boczn¹ poduszkê
powietrzn¹ (rollover airbag) dodatkowo
zabezieczaj¹c¹ kierowcê w razie przewrotki. Ma tak¿e rozwi¹zania technologiczne
wprost zapobiegaj¹ce wypadkom. S¹ to
np. sensory , które w³¹czaj¹ proces
hamowania, gdy pojazd przed nami nagle
zwalnia lub gwa³townie hamuje, a tak¿e
systemy stabilizuj¹ce poszczególne ko³a,
gdy naczepa zaczyna siê ³amaæ w jackknife lub istnieje niebezpieczeñstwo
wywrotki.
Z ca³¹ pewnoœci¹ Volvo swoim modelem VNL potwierdzi³o opiniê, ¿e wci¹¿
zas³uguje na miano limuzyny dla truckera.
Jeœli nawet nie planujecie teraz kupna, to
warto tego trucka choæby obejrzeæ, ¿eby
zobaczyæ, jak wygladaj¹ najwy¿sze standardy we wspó³czesnej produkcji.
- Marzena i Roman Wiktorowicz

TEST DRIVE

VOLVO'S NEW VNL
There's much to like about Volvo's new VNL lineup; drivers will like the solid handling
and comfortable environment while fleet owners will be happy with the fuel efficiency.
BY JIM PARK
Many suspected Volvo's prototype SuperTruck
would become the shape of Volvo's next generation.
As it turns out, both Volvo's VNR regional trucks, introduced in April, and the flagship VNL series,
launched in July, feature the signature headlight design, the swept fenders and the rounder and less
textured shape of the SuperTruck. How cool is that?
Volvo has much to be proud of with the new VNL
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lineup, but the shape and the sculpting they've done
to the side fairings, the hood and the bumper have
yielded a full one-percentage point gain in aero efficiency.
According to Volvo, the aero improvements coupled with some powertrain enhancements like turbocompounding for the GHG17-compliant D13 engine
and a downsped driveline that cruises at 1,100 rpm,
Photo credit (all pictures used in the article): Jim Park

Volvo's flagship VNL 860 sports a 77-inch high-roof
sleeper and a 455 hp, 1850/1550 lb-ft D13 turbo-compound engine with the XE-Economy downsped driveline.
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All photos for the article provided by Jim Park.

deliver a stunning 7.5% gain in fuel efficiency compared to the previous-generation VN tractors. Only time will tell if that's realistic, but
if it is, we're a significant step closer to the elusive 10-mpg mark.
The changes to the exterior of the truck include a narrower hood
with a lower crown and more rounded leading edges. The fenders
are more rounded and include integrated headlights. The chassis
fairings are smoother and come with a flexible extender that
reaches even closer to the ground for improved crosswind performance. The chassis fairing redesign did not result in changes to the
full-sized and deeply serrated access steps. Safety is still a very
important consideration for Volvo.
The bumper has been pushed forward by 1.4 inches at the centerline and pulled back by four inches at the wheels. This gives the
front of the truck a rounded profile that presumably cuts into the
wind a little more easily. The bumper has removable facia panels
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The bumper is pushed forward by 1.4 inches at the
centerline and pulled back by four inches at the wheel
well giving the truck a rounded frontal profile.

The front of the truck is much rounder than the previous VNL, and is styled very closely to the company's
SuperTruck.

The chassis fairings are smoother and have flexible
extenders to go very close to the ground for better
aero performance in crosswinds.
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hiding the tow hooks. They are still there, but
they don't interfere with the aerodynamics. The
cooling system behind the grille hasn't changed
but the packaging has been tightened up, allowing for the narrower, lower hood.
The cab itself is new with new body sculpting
on the side walls and a pair of good-sized windows in the sleeper. A bold sculpted line extends from the rear edge of the hood, across the
door and all the way to the back of the sleeper.
It adds a nice visual accent, but also helps to
stiffen that big side panel which I'm sure helps
lower the wind noise and low-frequency resonance inside the truck.
New to the VNL lineup is the 70-inch sleeper.
Previously, the Volvo VNL sleeper was 61
inches, putting the company at a slight disadvantage in sleeper length compared to the rest
of the industry. The 70-inch sleeper is available
on the VNL 740 and 760 models in mid- and
high-roof configurations. The premium VNL 860
boasts a 77-in high-roof sleeper.
Inside the Cab
Much of what we see inside the new VNL is
the same as the VNR model, but with slightly
different trim options. We have the same new
dash panels with reconfigured switch layouts
and crisp new white-lit gauges. It also has the
new 5-inch color information display which is
tied to the new 21-button array on the steering
wheel where drivers can scroll through various
menus and personalize a number of display settings. This, I have to say, is a significant step up
from the previous monochromatic display and
the stalk-controlled options menu.
There are three trim levels: Fleet, with the
Heron vinyl fabric; Touring, heron cloth headliner and longspur cloth back wall and metallic
accents; and Limited, with Heron cloth headliner
and Longspur cloth back wall with orange accents.
The basic color scheme is beige, tan and
gray, light natural colors. They help add a sense
of spaciousness to what is a fairly confined
space. Certain design elements, such as not
having cabinets go all the way from floor to ceiling, also add to the openness of the cab and
sleeper compartment.

The recliner mattress is a nice feature for after-hours
relaxation, but I had to get out of bed and push down
on the mattress to get it to lie flat.

One very positive move Volvo brought in with the
new VNL is to unbundle all the interior options, so
you can get, e.g. the premium seat with the lowest
level interior, and any combination in between.
Volvo changed the window control buttons so
they will now go all the way up or down with just one
touch of the button. You no longer have to hold it
while the window makes the trip. You can stop the
window mid-way as well. The buttons are large
enough to manipulate easily.
I did have a bit of difficulty with the seat mountedshifter. For some reason, it's set out from the side
of the seat, which isn't a problem itself, but it leaves
little space between the shifter knob and the fancy
new cup-holder system under the dash. With the
seat set fairly far forward, as I like to drive, I could
not swing my leg between the cup holder and the
shifter. I had to lift my leg over it, or slide the seat
back to make room for my size-10 shoes.
The latest addition to the sleeper is the reclining
bed that props you up a little for reading or watching
TV. It gets you into a comfortable position for that
activity, but when I decided to shut off the lights and
go to sleep, I had to get out of bed and physically
push the recliner down to get it to lie flat, but I think
that was because the sheets were caught under the

recliner and jamming the mechanism.
I discovered the hard way that the power ports
on the dash board switch off with the key. I plugged
my phone in there when I hit the sack and it was not
charged in the morning. The power ports in the
sleeper, however, remain powered even when the
key is off.
On the Road
I drove two trucks on the course Volvo had set
out for us, the first was a high-roof VNL 760, followed in the afternoon by a mid-roof VNL 740 -- actually spec'd for a particular tank fleet customer of
Volvo's. The 760 had the high-torque D13 engine
with turbo-compounding rated at 455 hp/1,850 lb-ft.
Volvo says the turbo-compounding mechanism
adds up to 50 hp to the drivetrain through a gear
train with a viscous clutch of sorts. Interestingly, it
won't make your 455-hp D15 into a 505 hp D13,
rather, it lets the D13 run at 405 hp while contributing its 50 hp or so the drivetrain, thus requiring less
fuel for the same power output. I can't say that I noticed any direct impact on performance because of
the turbo-compounding, but there were several occasions where the engine/transmission and the XE
downsped driveline actually got down to 930 rpm
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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The VNL 740 with the mid-roof sleeper
is targeted toward bulk haulers and
flatdeck haulers that don't pull tall loads.

TEST DRIVE

and actually held there while pulling up slight
grades. There's fuel savings to be had at those low
revs. And remarkably, the engine felt solid and confident pulling at the low speed -- much improved
over the very early days of downspeeding.
Despite the different powertrains and the different
sleeper configurations, the two trucks had a few
things in common. Both were extremely quiet. I
checked the noise level on my iPhone sound pressure level app and it showed 61 dB (A-weighted) at
highway cruise. By comparison, my Volvo D50 personal car had a reading of 57 dB at highway speed.
And because the truck is so quiet, I couldn't help notice a wind whistle in both trucks coming from somewhere around the passenger door. I don't think it
was the aero mirrors because the VNR 740 didn't
have them. The noise was exactly the same in both
trucks.
Both trucks were equipped with an optional stabilizer bar on the front suspension. I have to tell you,
if you're planning on buying one of these trucks,
order the stabilizer bar. It improves the truck's handling dramatically compared to previous versions of
the older VNL models I have driven. It should be
standard equipment.
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Final Observations
Ease of maintenance is big consideration in a
truck spec', but it's difficult in a time-compressed test
drive to come to any firm conclusions on how well
this truck is designed for technician access. Drivers
won't have a difficult time doing their pre-trip checks,
as the engine is mounted low between splayed
frame rails.
The entire VNL lineup is available with a Volvo
powertrain, obviously, but Cummins' X15 and X12
G natural gas engines are also available. These
trucks can be ordered with Eaton 10-, 13- and 18speed manual and automated manual transmissions as well as an Allison six-speed automatic.
Volvo says drivers were consulted extensively
during the design process for the new VNL lineup,
and that shows in the product. It's an immensely
comfortable truck that's smooth, spacious and quiet.
Aside from the minor irritations mentioned above,
there's very little here to which I wouldn't award very
high marks.
Jim Park is the technical and regulatory affairs advisor
to the Owner-Operator's Business Association of Canada.
He can be reached at jpark@obac.ca

PSYCHOLOGIA
Zawód truckera
wymaga determinacji, gotowoœci
do rozstañ z
bliskimi,
samodyscypliny,
odpornoœci na
stres i wielu innych cech, które
mo¿na nazwaæ
wspólnie - si³¹
charakteru. To
rodzaj si³y tradycyjnie uznawany za
mêski. Mo¿e dlatego to raczej
mêska profesja.
Niezale¿nie od
tego, jakie wyzwania niesie droga,
kierowca ma dojechaæ do miejsca
przeznaczenia,
wykonaæ swoje
zadanie.
IWONA MAJEWSKA-OPIELKA

Na drodze panuje raczej szorstka atmosfera
rozmów, nie przebiera siê w s³owach, jêzyk jest
czasem wulgarny, sformu³owania brutalne. Ale
ani taki jêzyk, ani z³oœæ czy agresja nie œwiadcz¹
o sile. Owszem, mog¹ dodawaæ ostrego rysu
osobowoœci, sprawiaj¹c wra¿enie si³y, jednak
w gruncie rzeczy - os³abiaj¹. Badania naukowe
dowodz¹, ¿e negatywny jêzyk oraz wyra¿ana
wprost lub kamuflowana agresja raczej pozbawiaj¹ naturalnej si³y, ni¿ j¹ daj¹.
Czêsto rozmawiam o tym z ludŸmi, którzy
pos³uguj¹ siê niewybrednym jêzykiem, i s³yszê:
Ja tylko w trudnych sytuacjach tak siê zachowujê,
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normalnie tak nie mówiê. To mi pozwala wy³adowaæ gniew. Tymczasem cokolwiek mówimy i
s³yszymy, zostaje w naszej podœwiadomoœci i
tworzy okreœlony nastrój, bez wzglêdu na to, co
myœlimy o tym œwiadomie. Jaki nastrój mog¹
tworzyæ wulgarne, czasem pe³ne irytacji czy
agresji s³owa? Na pewno nie nastrój koncentracji,
przyjemnej podró¿y czy w ogóle radoœci z ¿ycia.
Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jeœli czêsto
eksponujemy swój mózg do tego rodzaju jêzyka,
zmieniamy siê. Zmiany mog¹ byæ ró¿ne, ale zawsze œwiat wydaje siê gorszy, ni¿ jest w istocie,
mo¿emy byæ smutniejsi, czasem zgorzkniali. A

choæ z jednej strony s³owa mog¹ redukowaæ
czy wschody s³oñca, piêkne krajobrazy; mo¿na
napiêcia powstaj¹ce w ró¿nych sytuacjach, to
widzieæ tylko tych, co utrudniaj¹ nam wykonywanie
nie pozbywamy siê gniewu czy agresji, ale tylko
pracy, a mo¿na widzieæ tych wszystkich
dok³adamy kolejne cegie³ki.
ciekawych, dobrych ludzi, jakich spotykamy na
To, jak mówimy, w du¿ym stopniu wp³ywa na
drodze.
nasze ¿ycie. Mo¿emy wybieraæ, jak bêdziemy
Kontrola naszego jêzyka powoduje w ogóle
nazywaæ to, co nas spotyka. Ka¿de s³owo jest
wiêksz¹ œwiadomoœæ tego, co siê wokó³ nas
bowiem wyborem. To zmienia ¿ycie. Nie tylko zadzieje: zaczynamy inaczej odzywaæ siê do blisczynamy myœleæ pozytywniej, a œwiat wydaje siê
kich, inaczej o nich mówiæ, lepiej mówiæ równie¿
lepszy i ³adniejszy, ale codziennie æwiczymy sztuo sobie. A to sprawia, ¿e ¿ycie staje siê (jeszcze)
kê wyboru w³aœciwych
lepsze.
reakcji, co prawdziwie
I pomyœleæ, ¿e to
wzmacnia nasz¹ si³ê.
wszystko w du¿ym stopNegatywny język oraz wyrażana
Wybieraj¹c w³aœciwe
niu zale¿y od s³ów, od
s³owa, szybko zrozutego, jak mówimy, czego
wprost lub kamuflowana agresja
miemy nasz¹ pozycjê:
s³uchamy i jak nazyraczej pozbawiają naturalnej siły,
cz³owiek nic nie musi!
wamy rzeczywistoœæ.
niż ją dają.
Wszystko w jakimœ stopPocz¹wszy od lat 30.
niu wybiera. Czasem
XX wieku napisano wiele
wydaje mu siê, ¿e nie
ksi¹¿ek na temat przejma innej drogi, a zatem
mowania pe³nej
wyboru, ale tak naprawdê nie ma pomys³u na
odpowiedzialnoœci za swoje szczêœcie i bycie
inn¹ drogê, obawia siê konsekwencji czy nie
programist¹ ¿ycia, a nie jedynie odtwórc¹ czyichœ
chce podj¹æ jakichœ starañ, zachowywaæ siê
programów. Po polsku piszemy o tym ju¿ trzyw okreœlony sposób, nauczyæ siê czegoœ nowego,
dzieœci lat. W krótkim tekœcie nie da siê zawrzeæ
boi siê zaryzykowaæ. Wolimy zwalaæ winê na los,
ca³ej fascynuj¹cej wiedzy, jaka dostêpna jest dziœ
ni¿ przej¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje wybory.
ka¿demu, kto chcia³by w wiêkszym stopniu
Tymczasem prawdziwa si³a cz³owieka tkwi w
cieszyæ siê ¿yciem i mieæ poczucie wiêkszej nad
przejêciu tej odpowiedzialnoœci. Nie zawsze
nim kontroli. Jeœli jednak zainteresowa³am kogoœ
wybieramy okolicznoœci naszego ¿ycia (choæ
tym tematem, zapraszam do lektury moich
jakieœ wybory jednak przywiod³y nas do tego
ksi¹¿ek, zaczynaj¹c od "Powiedz to dobrym
miejsca), ale zawsze wybieramy nasz¹ reakcjê na
s³owem".
te okolicznoœci.
Na drodze jest podobnie! Mo¿na byæ szczêœliwym lub nieszczêœliwym, koncentrowaæ siê na
plusach, jakie niew¹tpliwie posiada praca
kierowcy, a mo¿na widzieæ tylko same ciemne
strony; mo¿na wyje¿d¿aæ po pieni¹dze, a mo¿na
ruszaæ w kolejn¹ przygodê; mo¿na pamiêtaæ
niewygody podró¿y, ale mo¿na pamiêtaæ zachody

Iwona Majewska-Opie³ka. Psycholog, trener, coach.
Stworzy³a w³asny model rozwoju osobistego. Napisa³a 25 ksi¹¿ek,
a ka¿da z nich to pasjonuj¹ca rozprawka na temat istotnego wymiaru ludzkiego ¿ycia. Najnowsza ksi¹¿ka to "Najwa¿niejszy zwi¹zek,
czyli m¹dra mi³oœæ do siebie".
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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MACK ANTHEM BORN READY

Image courtesy of Mack Trucks.

GOTOWY
OD URODZENIA!
13 wrzeœnia w Allentown w stanie Pensylwania po raz pierwszy zaprezentowano
najnowszy model highwayowego trucka o bardzo patriotycznym imieniu "Anthem".
MARCIN BARANIECKI

"Pomagamy budowaæ Amerykê!" deklarowa³ w
swoim wyst¹pieniu prezydent Macka Denny Slagle. Wydaje siê, ¿e odwo³ywanie siê do patriotyzmu, 117-letniej historii Macka, udzia³u w
wojnach i œwietlanej przesz³oœci stanowi podstawê
wielkiej reklamy jak¹ Mack przygotowywa³,
prowadzi³ i prowadzi, promuj¹c ten najnowszy produkt. A produkt - rzeczywiœcie - jest wspania³y!
¯yczymy mu jak najlepiej, bo w istocie rzeczy An-
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them ma przed sob¹ nies³ychanie trudn¹ drogê.
Chodzi o to, ¿e na dzisiejszym rynku produkcji
highwayowych trucków Mack stanowi tylko nieca³e
2%! Rynek dalekobie¿nych ci¹gników siod³owych
stanowi prawie 50% ca³kowitej produkcji transportu, wiêc jest siê o co biæ!
Czasy lat 70., gdy Mack prawie niepodzielnie
panowa³ na amerykañskim highwayu, nale¿¹ do
odleg³ej przesz³oœci. Pojawili siê konkurenci, tacy

jak Volvo, International, Freightliner, którzy zepchnêli Macka z dalekich dystansów. Mack zacz¹³ byæ
kojarzony g³ównie z truckiem u¿ywanym na budowach, w przemyœle naftowym, drzewnym itp.
Wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest moc, ciê¿ka
praca, jednym s³owem "si³a poci¹gowa".
Pewnie, ¿e na tym polu ma niepodwa¿aln¹
pozycjê i fenomenalne wyniki, ale ogromny rynek
highwayowy ci¹gnie i kusi i st¹d w³aœnie narodzi³
siê Anthem - truck, który ma nadziejê przywróciæ
Mackowi nale¿ne mu miejsce na dalekiej drodze!
Z ca³¹ pewnoœci¹ Anthem jest amerykañskim
truckiem - dumnym produktem wysi³ku
amerykañskiej myœli technicznej, amerykañskich
konstruktorów, amerykañskich robotników,
sprzedawców.
Truck jest faktycznie na miarê czasów! Wyposa¿ono go w najnowsze rozwi¹zania, które oparto
na niezliczonych badaniach i wywiadach z kierowcami. Ma bowiem w³aœnie kierowcy zapewniæ
maksymalny komfort, a przecie¿ wiadomo, ¿e w
dalekiej drodze wszystko jest wa¿ne - nawet najdrobniejszy szczególik.
Zamówienia s¹ przyjmowane ju¿ teraz, ale produkcja ruszy w styczniu 2018 jako model 2019.
Truck bêdzie oferowany w trzech podstawowych
wersjach: dzienny (bez sleepera), z 48-calowym
sleeperem z p³askim dachem i prawdziwie highwayowy z 70-calowym, wysokim sleeperem. Ten
ostatni jest naprawdê przestronny i nawet bardzo
wysoki kierowca mo¿e siê w nim poruszaæ bez
schylania g³owy.
Truck, w ogólnej sylwetce i ka¿dym szczególe,
chce przypominaæ dawn¹ opiniê o Buldogu - o
jego sile, twardoœci i zdolnoœci do najciê¿szych
prac i nawi¹zywaæ do chwa³y amerykañskiego
truckingu.
Przód trucka prezentuje siê masywnie, zwarcie
i ma kojarzyæ siê ze s³ynnym nowojorskim Brooklyn Bridge - jednym z najstarszych amerykañskich
mostów. Dwa masywne filary id¹ce a¿ poprzez
zderzak, poprzeczny napis Mack, imituj¹cy
przês³o, bardzo wyraŸnie nawi¹zuje do sylwetki
tego s³ynnego mostu!
Z obu stron nowoczeœnie zaprojektowane
œwiat³a LED - 66% jaœniejsze i trwalsze ni¿ tradycyjne. Lampy kierunkowskazów stanowi¹ z reflektorami integraln¹ strukturê.
Maska zbudowana jest z trzech czêœci, które w

razie potrzeby (czytaj: wypadku) mog¹ byæ
wymieniane niezale¿nie. To samo dotyczy masywnego zderzaka. Maskê otwiera siê wyj¹tkowo
lekko, czyli nie tak, jak to by³o w poprzednich
modelach, w których trzeba by³o opieraæ nogê o
zderzak i u¿ywaæ przeciwwagi cia³a. Tu nie.
Mo¿na j¹ otworzyæ bez najmniejszego wysi³ku i co
jest wa¿ne, nie ma ¿adnych bocznych zapiêæ,
które wymagaj¹ od kierowcy chodzenia z jednej
strony na drug¹, odpinania, zapinania i tak dalej.
Ma³a rzecz, a cieszy!
Na samym przodzie oczywiœcie nieœmiertelny
Buldog - jak zwykle w dwóch kolorach: z³otym,
jeœli komponenty s¹ w stu procentach mackowskie, lub srebrnym, w sytuacji gdy któryœ z komponentów nie jest produkowany przez Macka. To jest
w³aœnie jeden z g³ównych powodów do dumy, ¿e
Mack jako jedyny amerykañski producent trucków
produkuje je w stu procentach "u siebie". Silnik,
skrzynia biegów, tylny most, zawieszenie - wszystko jest produkowane na miejscu.
Maska jest op³ywowa, aerodynamiczna, podobnie jak w poprzednich modelach serii CH, ale akurat to w czasie prezentacji by³o dla niektórych
pewnym zaskoczeniem. Otó¿ byli tacy, którzy
spodziewali siê jakiegoœ akcentu retro, który przypomina³by lata chwa³y i s³awy. Takim akcentem
mog³aby byæ kwadratowa maska z sylwetki SuperLinera, ale to by³o tylko takie nostalgiczne marzenie, bo w roku 2017 najwa¿niejsze s¹ kszta³ty
aerodynamiczne, oszczêdnoœæ paliwa itp. W gruncie rzeczy jest jeszcze jedna, najwa¿niejsza rzecz,
na której skupia³a siê myœl projektantów a mianowicie czystoœæ spalin, bo w tym temacie
wszyscy producenci trucków maj¹ nies³ychanie
wyœrubowane normy narzucone im przez Agencjê
Ochrony Œrodowiska (EPA) i Krajow¹ Administracjê Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
(NHTSA).
Na masce mog¹ byæ zainstalowane dodatkowe
lusterka likwiduj¹ce martwe pole (blind spots), a
nawet dodatkowo lusterko "patrz¹ce w dó³" montowane na drzwiach pasa¿era - tak jak to siê robi
np. w szkolnych autobusach. To wszystko w fantastycznym stopniu zwiêksza pole widzenia i daje
kierowcy mo¿liwoœæ kontrolowania niemal ca³ej
przestrzeni po obu stronach ci¹gnika i naczepy.
Lusterka na masce s¹ zamontowane na
sprê¿ynowych, pojedynczych ramionach. W
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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The Mack Anthem comes standard with Mack GuardDog® Connect, a
proactive telematics solution that improves diagnostics and reduces
down time, and Bendix Wingman Fusion, a camera- and radar-based
driver assistance system that provides enhanced collision mitigation,
in-lane object recognition and lane departure warning.

porównaniu z tradycyjnym
trójnogiem, na którym zazwyczaj
montuje siê te lusterka, to
rozwi¹zanie zmniejsza opór
powietrza. Dziêki sprê¿ynie, lusterka mo¿na ustawiaæ w dowolnej pozycji.
Firma twierdzi, ¿e taka
op³ywowa maska, op³ywowe
lusterka, op³ywowy zderzak i
b³otniki zmniejszaj¹ zu¿ycie
paliwa o "dramatyczne" 3%.
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Akurat z tym stwierdzeniem
mo¿na polemizowaæ, a nawet
traktowaæ je z pewnym
przymru¿eniem oka, bo po pierwsze czy w przypadku 3% (sic!)
mo¿na w ogóle mówiæ o jakiejœ
"dramatycznoœci", a po drugie
jak tê oszczêdnoœæ zmierzono?
Na konferencji prasowej zorganizowanej na drugi dzieñ po
uroczystej prezentacji to
w³aœnie pytanie pad³o parê razy,
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ale w moim przekonaniu nie
otrzyma³o przekonuj¹cej
odpowiedzi.
Dyrektorzy Firmy twierdzili,
¿e pomiarów dokonywano w idealnych warunkach tunelu aerodynamicznego, a poŸniej
dodawali, ¿e robiono równie¿
testy na torze w Cape Canaveral
na Florydzie, ale trudno mi
uwierzyæ, ¿eby nawet w najbardziej wyrafinowanych warunkach mo¿na by³o wy³apaæ
wartoœæ 3% oszczêdnoœci. Jeœli
ju¿, to bêd¹ to wyniki czysto teoretyczne.
W czasie codziennego
u¿ytkowania trucka takiej
ró¿nicy nie da siê wy³apaæ ani
tym bardziej poczuæ w portfelu.
Patrzê na to z punktu widzenia
wieloletniego doœwiadczenia i
zawsze mam bardzo du¿o sceptycyzmu dla takich badañ. Spojrzenie na pracê w transporcie z
perspektywy biurka, a nawet
deski kreœlarskiej, to coœ
zupe³nie innego ni¿ praktyka.
Transport - jak bardzo niewiele
innych dzia³ów gospodarki - jest
tak zró¿nicowany i nieprzewidywalny, ¿e jest niemo¿liwoœci¹
wt³oczenie go w jakieœ sztywne
ramy obliczeñ. Bêdzie potrzeba
milionów kilometrów w ró¿nych
warunkach, ¿eby porównaæ
osi¹gi tego modelu do wyników
innych trucków.
Dla uzupe³nienia opisu frontu
trucka trzeba jeszcze dodaæ, ¿e
w Anthem zlikwidowano przerwê
pomiêdzy zderzakiem i mask¹,
montuj¹c specjalny ko³nierz
uniemo¿liwiaj¹cy wciskanie siê
tam powietrza. Tak¿e pierœcienie
u¿ywane do holowania trucka,
które w poprzednich modelach
byly wyeksponowane, w tym
modelu zosta³y zakryte bardzo

efektownymi przys³onami. Te
drobiazgi, wraz z bardzo ³adnie i
te¿ aerodynamicznie zaprojektowanymi reflektorami, nadaj¹
truckowi czysty, elegancki i
zwarty wygl¹d - bezsprzecznie
"Mackowski" i bardzo masywny.
Proponowane s¹ dwa rodzaje
zawieszenia: mRide i Twin Y. To
pierwsze w wersji "vocational",
czyli w pojazdach u¿ywanych
na budowach, w pracach
lokalnych itd., a drugie - w wersji
highwayowej. To s¹ nowe zawieszenia, zaprezentowane w 2013
roku i doskonale przyjête przez
u¿ytkowników.
Resorowe zawieszenie
mRide jest fenomenalnie
mocne. Mack u¿ywa go w takich
modelach jak Granite, Titan,
TerraPro, czyli w wersjach
przeznaczonych do
najciê¿szych prac.
Zawieszenie Twin Y zosta³o
sprawdzone w czasie milionów
kilometrów przejechanych na
highwayach. Zapewnia bardzo
³agodn¹ jazdê, a do tego jest
przesz³o 400 funtów l¿ejsze ni¿
inne pneumatyczne zawieszenia.
Felgi przykryte s¹ efektownymi deklami - no ale to ju¿
naprawdê kosmetyka, jakkolwiek mi³a dla oka.
Wœród producentów trucków
firma Mack zajmuje unikalne
miejsce, bo jako jedna z
nielicznych produkuje kompletny
uk³ad napêdowy. Silnik, skrzynia
biegów, wa³ napêdowy, dyferencja³, ko³a - s¹ wytwarzane na
miejscu. Pod tym wzglêdem
tylko siostrzana marka Volvo
mo¿e siê z ni¹ równaæ. Oczywiœcie, mo¿liwe s¹ po³¹czenia innych komponentów, ale w
przypadku Macka Anthem

From left to right, Volvo Group President and CEO Martin Lundstedt,
Editor-in-Chief of Truck 'N' Roll Magazine Marcin Baraniecki, and
Mack Trucks President Denny Slagle are pictured here in this photo
during a Mack Anthem launch event at the PPL Center in Allentown,
Pennsylvania, on September 14, 2017.

uk³ad jest w stu procentach
mackowski.
Na zakoñczenie opisu przytoczê s³owa, które us³yszeliœmy
w Allentown:
Powstaliœmy z Ducha
Ameryki! Z mocy, determinacji i
ciê¿kiej pracy! Dotrzymujemy
s³owa i idziemy ku celom, o
których inni tylko marz¹! Idziemy
razem. Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego, bo

jesteœmy jedn¹ Rodzin¹. Pracujemy na dziœ i jutro i obiecujemy,
¿e zawsze bêdziemy d¹¿yæ ku
wytyczonym celom i nigdy siê w
tym nie zatrzymamy! Mack to
my i to jest nasz Hymn (our Anthem)!
Czy Mack Anthem rzeczywiœcie stanie siê nowym Królem
Highwayu, poka¿e przysz³oœæ.
¯yczymy mu jak najlepiej!
Niech ¿yje Król!
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EVENTS

(Left to right: Roman and Marzena Wiktorowicz, Publishers, Truck ‘N’ Roll Magazine,
Consul General Grzegorz Morawski, Jan Cytowski, Association of Polish Engineers
in Canada.

CONSUL GENERAL OF THE REPUBLIC OF POLAND IN TORONTO
ENDS HIS DIPLOMATIC MISSION
Consul General Grzegorz
Morawski’s mission in
Toronto has come to an
end. The Farewell Party
drew dozens of people,
including representatives of Polonia organizations, politicians and
co-workers who have
been accompanying him
in his five-year journey
in Canada.
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7 listopada 2017 roku odby³o siê w Toronto uroczyste po¿egnanie Konsula
Generalnego Grzegorza Morawskiego.
Po piêciu latach naprawdê œwietnej wspó³pracy, ¿egnaliœmy przedstawiciela
Polski, który by³ dyplomat¹ otwartym, przyjaznym i kreatywnym we
wspó³pracy z Poloni¹.
Dla Pana Morawskiego i jego ¿ony, Anny, jest to, jak mówili, rozstanie nie tylko
z placowk¹, z krajem, ale przede wszystkim z ludŸmi, z którymi zd¹¿yli siê
poznaæ i zaprzyjaŸniæ. Ich synek, Adaœ, na zawsze bêdzie mia³ ju¿ wpisane
miejsce urodzenia - Mississauga!
By³y, oczywiœcie, oficjalne przemówienia polityków i prezesów organizacji, ale
najbardziej wzruszaj¹cym momentem i tak sta³o siê gremialne odœpiewanie
"100 lat" i spontaniczne oklaski na po¿egnanie.
Jeœli chodzi o nasz¹, najliczniejsz¹ grupê zawodow¹, to Konsul Grzegorz
Morawski od pocz¹tku by³ wspieraj¹cy. Intrygowa³ go etos truckerskiej
spo³enoœci, w pe³ni rozumia³ potrzebê podnoszenia szacunku spo³ecznego
dla zawodu truckera. Wielokrotnie przesy³a³ za naszym poœrednictwem
¿yczenia œwi¹teczne dla truckerów i pozdrowienia z okazji National Trucking
Week. Z okazji 15-lecia magazynu Truck 'N' Roll zaprosi³ do Konsulatu na
garden party czo³owych przedstawicieli transportu drogowego. Zorganizowa³
te¿ wieczór autorski naszego redaktora naczelnego, Marcina Baranieckiego,
pisarza, a jednoczeœnie truckera z ponad 30-letnim doœwiadczeniem.
Dziêkujemy, Panie Konsulu, i ¿yczymy powodzenia na kolejnych placówkach.
Mamy nadziejê, ¿e gdziekolwiek Pan bêdzie i gdziekolwiek bêdzie Pan widzia³
polskie orze³ki na truckach, pomyœli Pan ciep³o o polonijnych truckerach z
Kanady.
Zreszt¹ urodzony tu Adaœ nie da zapomnieæ...
- Marzena Wiktorowicz
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The election of the CPCC’s Board of Directors took place on November 9th,
2017, at the Etobicoke Civic Centre, Council Chambers.

CANADA-POLAND CHAMBER OF COMMERCE OF TORONTO
THE BI-ANNUAL ELECTION OF THE CHAMBER’S BOARD OF DIRECTORS
The Canada-Poland Chamber of
Commerce of Toronto is dedicated
to the promotion, development and
expansion of business, trade and
investment opportunities between
Canada and Poland as well as the
development of relationship and
networking opportunities with
other ethnic business organizations in Canada.
Board of Directors
for the 2017-2019 term:
Wojciech Œniegowski
President
Stephen Klus
Vice President of EUCCAN
Jack Smagala,
Vice President of Events
Sophia Œniegowska-Begidzhanova
Vice President of IT
Waldemar Halek
Treasurer
Jacek Krosinski
Board Member
Vitek Manitius
Board Member.

Canada-Poland Chamber of Commerce dzia³aj¹ca w Toronto od
1994 roku prze¿ywa ostatnio swoje z³ote lata.
Dzia³ania skierowane na promocjê biznesu, inwestycji i handlu
pomiêdzy Polsk¹ i Kanad¹, jak równie¿ na umacnianie relacji z
przedstawicielami rz¹du, politykami i innymi grupami etnicznymi w
Kanadzie, wzbudzaj¹ coraz wiêksze uznanie i przyci¹gaj¹ coraz
wiêksz¹ liczbê uczestników wszelkich przedsiêwziêæ. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê organizowana od trzech lat Excellence Awards
Gala, której patronuje burmistrz Mississaugi, Bonnie Crombie, jak
równie¿ imprezy Summer & Winter Networking, odbywaj¹ce siê
corocznie w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w
Toronto. Dodatkowo, seminaria na tematy rozwoju ekonomicznego
czy handlowego, jak np. CETA, skierowane s¹ do przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych w Polonii i poza ni¹.
Na ostatnim zebraniu wyborczym w dniu 9 listopada 2017 r.
dzia³aj¹cy dotychczasowo Zarz¹d (Board of Directors) zosta³
ponownie wybrany na nastêpn¹, dwuletni¹ kadencjê. Ponadto, aby
sprostaæ rosn¹cym wymaganiom technologicznym i medialnym,
postanowiono równie¿ utworzyæ dodatkow¹ pozycjê wiceprezesa do
spraw IT. W sk³ad obecnego Board of Directors wchodz¹: Wojciech
Œniegowski, President; Stephen Klus, VP; Jack Smaga³a, VP;
Sophia Œniegowska-Begidzhanova, VP; Waldemar Halek, Treasurer;
Jacek Krosinski & Witek Manitius, Board Members.
Wszystkich zainteresowanych prac¹ Chamber oraz chêtnych do
wspó³pracy serdecznie zapraszamy! Wiêcej informacji mo¿na
znale¿æ na stronie internetowej www.canada-poland.com
- Jolanta Nó¿ka
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DIRECTORY TRUCKERS WELCOME! DIRECTORY
HIRING COMPANIES

TRUCK & TRAILER REPAIRS

Autobahn Freight Lines

Polstar Truck Repairs Inc.

27 Automatic Road, Brampton
Toll-free: 1-855-741-0204 ext. 1
E-mail: drive@autobahnfreight.com

1400 Britannia Road East, Mississauga
Tel: 905-670- 9889
Fax: 905-670-0117

Drive Star Shuttle Systems

Roman's Truck & Trailer Repair Inc.

1625 Stone Church Rd East, Hamilton, Ontario
1906 4th Street Nisku, Edmonton, Alberta
E-mail: recruiting@drive-star.com
Toll-free: 1-855-781-3787

865 Woodward Avenue, Hamilton
Tel: 905-547-7737

Galaxy Transport

Sliwa Truck Repair
1625 Trinity Drive, Units 7 & 8, Mississauga
Tel: 905-696-8227

1 Maritime-Ontario Bld., Brampton
Tel: 905-456-9416 Toll free: 1-800-551-8793
E-mail: info@galaxytransport.ca
www.galaxytransport.ca

Stan Niemczyk Truck Service Inc.

Rosedale Transport

DELICATESSEN

6845 Invader Crescent, Mississauga
Tel: 1-877-588-0057
E-mail: recruiting@rosedale.ca
www.rosedale.ca

Eddie’s Meat and Deli Market

Trailwood Transport

Glogowski Euro Food

4925 C.W. Leach Road., Alliston
3378 Putnam Road., Putnam
Contact Norma at 1-800-265-1680 ext. 233
E-mail: norma@trailwood.ca / ww.trailwood.ca

XTL Transport
75 Rexdale Blvd., Toronto
Tel: 1-866-985-7297
xtl.com

TRUCK MANUFACTURERS
MACK TRUCKS
To locate a Mack Trucks Dealer near you
Please go to:
www.macktrucks.com

220 Clarence Street, Brampton
Tel: 905-799-2557

1571 Dundas St.East, Mississauga
Tel: 905-625-9617
403 Highland Road West, Kitchener
Tel: 519 584 7190

Karpaty Market
1525 Bristol Road West, Mississauga
Tel: 905-567-2562

JEWELLERY & WATCHES
Gresham Jewellers
Rockwood Mall, 4141 Dixie Rd. Mississauga
Tel: 905-625-5332
Quality Watch & Jewellery Repairs,
Fine Jewellery, Custom Orders, Free Estimates

REAL ESTATE

VOLVO TRUCKS
To find a Volvo Trucks Dealer near you
Please go to:
www.volvotrucks.ca

Wies³aw (Wesley) Niedzielski

TRUCK AXLE SPINDLE REPAIRS

Ma³gorzata & Ryszard Sobolewscy

Traxle Spindle Specialist

GoWest Realty Ltd., Brokerage
Direct:: 416-525-7711 Office: 416-534-3511
E-mail: house4usteam@gmail.com

Tel: 647-771-4550,
E-mail:traxlespindle@gmail.com
www.traxlespindle.ca

Sutton Group Quantum Realty Inc., Brokerage
Cell: 416-726-4089 Office: 905-822-5000
E-mail: niedzielski@sympatico.ca

YOUR HEALTH & WELLNESS
Poradnictwo psychologiczne
Marzena Wiktorowicz
Tel: 905-896-8074
Poradnictwo indywidualne, terapia ma³¿eñska,
k³opoty wychowawcze, depresje, alkoholizm.

